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Център на НПО
в Разград

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
2001 - РАЗГРАД ÎÒ È ÇÀ ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÈÒÅ

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊ
Проект “СВОБОДА ЗАД РЕШЕТКИТЕ”   •   Програма BG15 “Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”

Договор 93-00-142/12.03.2015 г.

Това, което ме кара да се чувствам позитивен са добрите взаимо отношения, разбиране и съпричастност 
от всички работещи и временно пребиваващи на територията на затвора в град Плевен и тогава е вярна 
поговорката „Организирана социална единица, лихтира геофизичен обект”.

(Продължение на стр. 2)

“СГОВОРНА ДРУЖИНА 
ПЛАНИНА ПОВДИГА”

ЕДИН ОСЪДЕН 
НА СМЪРТ РАЗКАЗВА

(Продължение 
на стр. 11)

(Продължение на стр. 3)

КМЕТЪТ НА 
ЗАТВОРА: 
„На тоягата 
съм и от 
двете 
страни”

Исках да 
докажа на 
себе си, че 
го мога! – 
историята 

на 
шампиона 

по  
    бокс в затвора

(Продължение на стр. 12)

(Продължение 
на стр. 3)

(Продължение на стр. 4)

Следизборни 

мисли 

зад 

решетките

(Продължение на стр. 9)

През 2010 г. в първото си интервю за българската преса проф. Нилс Кристи каза: “Задайте си въпроса съвпада 
ли с националните ви идеали идеята все по-голяма и по-голяма част от населението да се намира в затвора. 

Честно, искате ли България да е държава от затворници? От озлобени и маргинализирани хора?”

„Дори  
в затвора 
аз съм     
свободен”

(Продължение на стр. 11)

НАД 80% ОТ 
ХОРАТА В СВЕТА 

ПОСЕЩАВАТ 
ПСИХИАТРИЧЕН             

КАБИНЕТ Плевенският затвор се сдоби с 
рисуван, ръчно списан вестник

(Продължение на стр. 12)

(Продължение на стр. 5)

ТАТУИРОВКИТЕ - 

табу или начин на живот?

Първокласника 
прекра чи ха прага на 
затворническото 
училище в Плевен
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ОТ И ЗА
ЗАТВОРНИЦИТЕ

ВЕСТНИК

„144 лишени от свобода придобиха 
професионални умения в курсове 

пo строителство, кулинарство и 
фризьорство”

От юни до септември 2015 г. на територията 
на Затвора – Плевен бяха проведени курсове за 
реинтеграция на лишените от свобода.

Проектът „Нова възможност за активна адап
тация в обществото” е финансиран от Норвежкия 
финансов механизъм 20072014 и програма BG 15 
„Корекционни услуги”. Бене фи циент по проекта е 
ДП „Фонд затворно дело”. Про дължителността е 13 
месеца, а бюджета по про ек та е 79350,14 лв.

Основната цел е ресоциализация на ли ше
ните от свобода, чрез обучения по трудови ком пе
тентности и професионална квалификация, като 
основните обучения бяха в областта на:

 Строителство;
 Кулинарна индустрия;
 Фризьорство.

Специалните цели заложени в проекта са: по
ви шаване на компетентността и знанията на ли
ше  ните от свобода, тяхната информираност и 
при лагане на придобитите знания, след осво бож
даването от местата за лишаване от свобода.

В курсовете участваха 144 лишени от сво бо
да. Интересно е да отбележим, че курсът по кули
нарство постигна впечатляващи резултати. Кур
сис  тите успешно взеха изпитите по теория на 
31.08.2015 г. и на 1.09.2015 г. по практика, в която 
лише ните от свобода подготвиха всички топли 
и студени ястия. Учебната зала, в която се със
тояха изпитите, заприлича на луксозен ресто рант. 
Лишените от свобода изразиха своите бла го дар
ности на Пепа Енчева, Силвия Илиева и Поля 
Маркова, които през целия курс успяха да задържат 
личната мотивация на своите ученици на високо 
ниво.

Благодарение на богатия опит на препода ва
телите, курсистите имаха възможност да усвоят 
важни знания и умения от професионалните 
тънкости на трите специалности и не на последно 
място – своята успешна интеграция.

Пламен Йоргов

Вие заемате този пост едва от няколко го  ди
ни, но успяхте да промените много не ща. Бихте 
ли ни споделили Вашето първо впе чатление 
от Плевенския затвор. Какво ви дях те и как 
преценихте работното си място?

 Аз не заех веднага поста на Началник. Преди 
това бях заместникначалник и веднага започнах да 
си поставям цели. В хода на своята работа виждах 
неща, за които знаех, че трябва да се променят. След 
като заех този пост реализирах някои от тях, а други 
предстои тепърва да направя.

Кое е нещото, което Ви накара да пред приемете 
реформи и какво Ви костваше да ги постигнете?

 Необходимостта от рефор мите е отдавна 
и е крайно време да се случи. За това са нужни 
много ресурси, както и убеждаване (намиране на 
съмишленици, подръжници: много добър екип, 
който да е в наличност, за да успява да реализира 
набелязаните цели).

Лесно ли се убеждават финансовите до но ри и 
как стигнахте до тях?

 Много трудно се 
намират финансови до но ри, 
още повече за инвестиция 
като зат вора. В поголямата 
част са настроени не гативно 
към затвора и трудно се 
намират хора с по зи ти визъм 
и финансова възможност, 
мислейки за подобряване на 
условията в затворите и под
помагане на различни про
грами. Бла го даря на всич ки 
бе ни фициенти от не пра  ви 
тел  ствения сек тор, Крал ство 
Нор вегия и на всич ки, които 
по ма гат с на деж да, че про
грам ния период 2015 г. – 
2016 г. допринася за съ фи
нан  сира нето и из граж дането 
на нов обект на те ри то рия та 
на ОЗ Пле вен.

Какво сте работили преди да дойдете в ОЗ 
Плевен и да станете заместникначалник на 
затвора? С какво предишната Ви работа се оказа 
полезна за настоящата?

 Работил съм като Началник в об ласт та на со
циалните дейности, а преди това съм се зани мавал 
с възпитание в родови по ря дък, задъл же ние към род
Родина с на вър шили пълнолетие мла дежи. А още 
понапред във вре мето бях въз пита тел на дейност и 
обра зо вателен процес в учебно звено.

Оттук нататък какво да очакваме в бъде ще да 
промените и какви още ремонти Ви пред стоят?

 С всички частични ремонти вече приклю чихме. 
Идеята е да направим поглобални ремон ти, като 
саниране и изграждане на система за подгряване на 
топла вода и самовъзпроизводство на електрическа 
енергия, чрез слънчево освет ление, а защо не 
изграждане на напълно нов затвор, отговарящ на 
абсолютно всички евро пейски изисквания.

Как смятате да постигнете всичко това. 
Благодарение на кого и на какво?

 Чрез намиране на спонсори и съмиш ле ници. 
Следственият арест се премести на тре тия 

етаж. Как и защо? Ще остане ли там?
 Със заповед на Министъра на право съдието 

са обособени помещения за арест. Това е част от 
структурната реформа за цялата система. Въпрос на 
време е във всички затвори да се преместят арестите 
в страната.

Има ли програми за лишените от свобода и 
какви са те?

 Има такива. Гн Иво Кузманов ще Ви разясни. 
Предстоят още и чрез Вашия вестник прикан вам все 
повече да се увеличават желаещите за включ ване в 
тях.

Разбрахме, че в затвора Ви има много 
талантливи лица, лишени от свобода, които 
пишат стихове, любовни романи, дори и филми. 
Ще направите ли нещо за тях и ще създадете ли 
подходяща обстановка за да могат да работят на 
спокойствие?

 С удоволствие ще разширим клуба на Литера
турната муза и пожелавам на авторите да се включат 
във второто издание на Българската теле ви зия, 
относ но проекта за издаване на българ ски роман, а в 
поскромен аспект активно да спис ват двата вестника.

Притискат ли ви от някъде за нещо и какво е 
то?

 От всякъде за всичко. Гоня финансови и адми
ни стративни сро ко ве, от енерго и водоснаб дя ване и 
още куп други.

Чува се, че училището ще стане с погорни 
класове и учениците ще спят и ще се хранят 
отделно от останалите лишени от свобода?

 Вярно е, че правим всичко и се надявам да 
стане. Относно отделното спане и хранене  това е 
приоритет. За начален курс и възрастова група. 

Всички се вълнуват от темата кабелна 
телевизия, тъй като тя е единственото средство, 
чрез което лишените от свобода могат да се 
информират и да бъдат в течение със случващите 
се събития . Кога ще можем и ние да се радваме и 
да гледаме телевизия?

 Медийните информации, разбира се, като брой 
канали са недостатъчни, но към момента тяхната 
възможност е дотолкова изпълнима. За коно да
те лят е дал възможност да се разшири пе ри ме
търа, чрез индивидуални декодери и чрез дър жав но 
предприятие, което ще съдейства за тази ре ализация.

Гн Петков, някой 
от Вашите слу жи  те
ли ползваха го ди шен 
отпуск – Вие пол звах
те ли Вашия? Къде 
и как пре ка рахте и 
ако не, кога смятате 
да пол  звате отпуск? 
Има те ли пла нове 
къде и как да го пре
ка рате?

 Надявам се през 
есен та да използвам 
част от годишния си 
отпуск на селски ту
ризъм с агрофитнес.

Много от Ва ши
те служители жи веят 
със заеми към банки, 

Вие имате ли такъв?
 Всички имаме заеми!
Има много лише ни от сво бода, които не 

получават под крепа от вън и изне могват за тоалет
ни принадлежности, дрехи, обувки и още много 
други неща. Смя та те ли да ги подпо могнете и по 
какъв начин, тъй като при бягват до крайни мерки?

 Чрез неправителствения сектор и различни цър
ковни организации се опитваме да моти ви раме една 
таква подкрепа. Хубавото е, че в подобни инициативи 
се включват и самите слу жи те ли на затвора. За 
съжаление няма предвидени средства по линия на 
издръжката, за покриване на личните потребности, 
относно битуването.

Затворниците биха се радвали, ако поста
вите фиксиран телефонен апарат в затвора. Така 
разговорът с близките ще стане малко поли чен. 
Какво е Вашето мнение, бихте ли съдей ствали за 
това?

 Напълно ги подкрепям, но нещата опи рат до 
законодателна промяна, относно този вид услуга.

Какво е Вашето хоби и как релак си рате в 
свободното си време?

 Четене на книги, спортуване, агрофитнес и 
всичко, което ми доставя удоволствие.

Бихте ли казали какво спортувате?
 Спортувам фоклор и фолкденс!
Какъв е Вашият девиз?
 А трябва ли да имам девиз?! По делата ще го 

познаете!
Какъв е Вашият фетиш, та винаги сте засмян и 

лъчезарен?
 Това, което ме кара да се чувствам позитивен са 

добрите взаимоотношения, разбиране и съпри част
ност от всички работещи и временно пребиваваши 
на територията на затвора Плевен. И тогава е вярна 
поговорката „Организираната социална единица 
лихтира геофизичен обект”.

Моля Ви гн Петков, обяснете, тъй като почти 
нищо не разбрам от геофизика?

 „Сговорна дружина, планина повдига”. Когато си 
позитивно настроен, получаваш и позитивни отзвуци! 
Удовлетворяващо е, когато срещнеш свободни 
граждани да имат желание да общуват и споделят 
за себе си и семействата си, без притеснение; да  си 
припомнят комични ситуации или други случки при 
обсотятелства с изградена йерархична структура. 
Това означава, че когато има доверие от двете страни, 
полесно се постигат добри резултати, прилагат се 
добри практики и тежкото ежедневие се преодолява 

Нова възможност за 
интеграция на лишените 

от свобода

полесно, защото затворът, макар и добър, не е най
доброто място за преживяване.

Плевенският затвор също има вестник. Какво 
сравнение бихте направил с двата вестника и 
какво ние според Вас трябва да променим?

 Можете да увеличите читателската аудитория 
на вашият вестник, като разширите полезната 
информация за лишените от свобода и подпомогнете 
адаптацията им при принудителното съжителство. 
Да мо гат да си извличат ползи за себе си по време 
на пре стоя си и да помогнат сами за своята успешна 
ресо циализация.

Какво ще пожелаете на вестник “Без име”?
 Да бъде много тиражен! Да се чете и търси! 

Това да го постигнете с Вашата обективност, на
временост и остро перо. Чрез материалите развийте 
и обогатявайте читателите. Доставяйте есте тическа 
наслада и... попътен вятър!

Ахмед Юмеров

ЗАТВОРНИ МИСЛИ

“СГОВОРНА ДРУЖИНА ПЛАНИНА ПОВДИГА”
ИНТЕРВЮ С ИВАН ПЕТКОВ, НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА В ГРАД ПЛЕВЕН
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ОТ И ЗА
ЗАТВОРНИЦИТЕ

ВЕСТНИК

СЛЕДИЗБОРНИ РАЗМИСЛИ – ЗАД РЕШЕТКИТЕ
ИЛИ „ЗА ОТГОВОРНОСТТА ДА ИЗБИРАШ”

Дали в затвора или в свободния живот изборите винаги са били с една цел – да се избере даден кан дидат за 
определено избираемо място. Кан ди датът трябва да отговаря на определени принципи и виждания на обществената 
група, която го из бира. Много често, и станало като практика в България „ги посрещаме по облеклото“ и много бързо, в 
последствие, „ги изпращаме по делата“ или по глупостите, които са направили или искат да направят. Ето защо нашите 
политици постоянно са с една дузина охрана и още толкова заплахи за живота им. Една малка вметка: в Германия, 
например, канцлерът Меркел се придвижва с метро и без охрана; на Острова, бившият премиер Блеър ходеше до 
Камарата с колело. Това ясно показва социалните качества на по литика. Но, да се върнем на темата: в Бъл гария 
избори се провеждат само формално, за що то така е по закон. Ако имаш достатъчно сред ства /български левове или 
валута/, просто си ги купуваш. Намираш подходящ PR за да ти направи предизборната кампания. Снима те фо то
граф, който с фотошоп премахва сенките от много бройните запои; плащаш на журналист да ти на пише речта; правиш 
няколко дарения за църкви и домове; след това организираш сборни пунктове за агитация с кебапчета и бира... и за 
да е пълна пародията, излизаш в ефир и казваш, че не можеш да гледаш как се мъчат хората и сега е момента да се 
събудят, и да гласуват за теб. 

Трябва да те виждат като Паисий Хилендарски! Като вземеш властта, смяташ какво си вложил, умножаваш го по 
nта степен и крадеш колкото можеш. Същевременно приемаш нови закони и като хванат някой ром, че е откраднал 
два кило грама желязо за 2 лева, му дават за три години: легло, храна и охрана. Държавата плаща! Хващаш хиляда – 
две хиляди такива, отиваш в Брюксел и казваш:  „Имаме напредък!“ Междувременно бедните са станали победни. 
В огледалото не виждаш сенките от евтиното уиски, защото си преминал на пълнолетно такова. Това са изборите в 
България  като компота от сливи!

Макар да са нарушили закона, лишените от свобода имат неписан закон, с който се съобра зяват и който спазват от морална гледна точка. От страна на официалната част, 
се провеждат напълно реални избори и според Закона за Изпълнение на наказанията, в протокол, се отразяват резултатите. Найчесто се избира: групов председател, отго вор
ник по реда и дисциплината, отговорник по бита и хигиената, както и отговорник по културнома со вата дейност. Сформираният „Парламент“ пряко се ръководи от Инспектора 
по социална дейност на отряда. Задълженията на избраните „Затворни пред ставители“ са да гледат да няма сбивания и пререкания между затворниците; да не се пуска силна 
музика; лишените от свобода да поддържат чисти килиите си; да са осведомени относно предстоящи празници; да им се организират спортни мероприятия... 

Това е една малка част от работата на „Пар ламента“ в затвора. Не е лесно да се работи в него. Ангажиран си по цял ден с други хора и трябва да разрешаваш техните 
проблеми. Тук чуждата болка става и твоя. Понякога се питаш: “Струваше ли си да се нагърбя с тази отговорност да съм сред избраните представители в „затворническия 
парламент?”. Уважаеми читатели, отговорността да избираш и да бъдеш избран е в наши ръце. Демокрацията и свободният избор се изразяват именно в това – да упражните 
своето право да гласувате за доказалите се в своята работа.

Ваньо Гочев

В затвора започнах да разбирам къде ми е място то, 
образно казано – дали съм общ работник или майстор – 
споделя 35 годишният Недялко Атанасов, родом от град 
Долна Митрополия – и сам да спечеля приятелството 
на затворниците и обичта им. Определено се промених 
в затвора и пораснах – допълва Кметът на О.З. в град 
Плевен.

Кметът е съветник 
на груповия съвет и 
отговорник на затвора 
на лицата лишени от 
свобода – Председател 
на колектива. В затвора 
има местни кметове с 
техни екипи, а в съвета 
на колек тива влизат от
дел ните кметове по мес
та /по групи/. Две групи 
са раз по ложени на един 
етаж. Участват и гру по
вите пред се да тели, кои то 
са Охрана за Реда и Дис
цип лината  ОРД.  Не  що 
по доб но съм на Об  ласт ен 
упра ви тел, по ясня ва с ус
мивка Не дял ко, са мо че 
ня мам ман дат. Ще вър ша 
тази работа до като не се 
издъня и не започна да 
не из пъл ня вам за дъл же
ния та си.

Защо не използва израза „заемам тази длъжност“?
 Голяма отговорност е да си кмет. Облаги почти 

няма. Аз съм връзката между лишените от свобода и 
Ръководството. 

 Какво почувства когато те избраха?
 Уважение. Уважение от страна на Ръководството и 

на лишените от свобода – найвече тяхното уважение и 
подкрепа.

След като можеш да видиш проблема от две 
различни гледни точки, до кого си поблизък сега?

 Поблизък съм до лишените от свобода, разбира се, 
защото съм един от тях и живея с техните проблеми и 
болки.

Какви проблеми?
 Здравословни, например, когато някой трябва да 

бъде прегледан извън график, лишени от свиждане, вътре 
би тови проблеми, разглеждам, разрешавам...Не ми е 
лесно!  лишени от свобода, надзиратели, ръководство, 
инс пек тор социални дейности, който ми е пряк началник, 
но се справям някак си! 

На тоягата съм и от двете страни

 Постоянно си между чука и наковалнята?
 На тоягата и от двете страни – отговаря Недялко. 

Обитавам „Зоната за сигурност“ на 4я етаж. При кмета 
е приемната за новопостъпили затворници и тяхната 
адаптация за 1 месец. Обяснявам и разяснявам какво е 
правилно и какво – не. Приемам делегации от всички зат
во ри на затворници, които имат тук дела. Един вид съм 
като втори старшина.

Многознайковци ли са затворниците?
 Големи  изпъшква Недялко – от шивач до 

часовникар.

Какъв ти е подхода?
 Обяснявам, говоря, единдва пъти предупреждавам, 

на третия наказвам.
Не си учил педагогика?
– Налага се да я уча в крачка. Постъпвам така, все 

едно че съм родител. Не използвам сила, а метода на 

убеждението.
За какво си в затвора?
 Убийство с грабеж. Води се убийство по непред

пазли вост, без умисъл.
Колко има още да излежаваш?
 Много. Осем години и половина.
Колко бързо става лошото?
 Неусетно. Животът е толкова крехък. Всяка божа 

вечер, всеки божи ден, скандали и разправии се случват 
в много семейства, но само някои от тях завършват така.

Карък ли е Недялко?
 Да.

В стремежа си да помогна, вредя на себе си.

От какво си патиш?
 От добрината и от доверчивостта си. В стремежа си 

да помогна, вредя на себе си.
А в работата ти като кмет?
 Там ми помага.
Човекът на когото дължиш наймного?
 На втората ми съпруга, на Ваньо Гочев – бащицата, 

на психолога Дамян, който ми подаде ръка – Голям човек!
Трябва ли да има затвори или не?
 Някои хора имат нужда от това наказание, за да се 

поправят. Повечето влизат, вземат си поука и не повтарят 
тази грешка. Една част от тях, обаче са „интериор на 
заведението“.

Аз съм против смъртното и против 
доживотното наказание. Смъртното наказание е 

само ако имаш съвест.

ЗАТВОРНИ МИСЛИ

В ЗАТВОРА ЗАПОЧНАХ ДА ГРАДЯ ДРУГ ЖИВОТ!
Твоето мнение за смъртното наказание?
 Аз съм против смъртното и против дожи вот ното 

наказание. Достатъчно е 25 години да се наказва, ако са 
извършили непростимото. За всички има прошка в този 
живот. Ако има съвест, той няма да го извърши. Смъртното 
наказание е само ако имаш съвест.

За какво мечтаеш?
 Да се завърна при семейството ми. Ще започ на един 

нов, смислен и прекрасен живот. Да бъда един нормален 
гражданин – като всеки нормален човек. 

В затвора ми е най-тежко, че не мога да съм до 
децата!

Ще успееш ли да скъсаш с предишната си среда?
 Излязъл съм от средата още сега. Имам прекрасна, 

умна жена, която ме подкрепя и насочва да се държа 
културно, да не вземам прибързани решения и да не се 
предоверявам на хората. Найдоверения човек за мен е 
жена ми. Имам от нея три деца – близначки на 8 години 
и едно момченце на 6 години. Тази година без малко да 
стана и тъст, имам голяма дъщеря от първата си съпруга, 
но се размина. Вразумих я! В затвора ми е найтежко, че 
не мога да съм до децата!

Как преодоляваш самотата?
 Запълвам си времето. Работя нещо. Споде лям най

вече с Гочев, но сега не сме на един етаж с него. Имам и 
много ежедневни задачи.

Не ми е лесно, но ми е интересно

Едновременно си кмет и хигиенист на етажа. Да 
си високо горе в йерархията и ниско долу, не те ли 
обижда?

 Не! Не ме обижда, дори напротив  допълва 
функцията ми на кмет, пък и печеля „Късчета свобода“. 
Не ми е лесно, но ми е интересно. Не трябва да 
оскотяваме, а да поддържаме добри хигиенни условия. 
Това е и въпрос на себе уважение. Имаме добри условия 
за живеене – нова дограма, плоча, всичко е освежено и 
прясно боядисано, храната е добра...е, винаги може и по
добре смее се Недялко.

Какво би пожелал на нашите читатели?
 Помиловка на тези, които заслужават и да лежат 

толкова, колкото е достатъчно. Има грешка, но има и 
прошка. Няма безгрешен човек.

Как да разберем, че не се преструва, че е искрен 
определен лишен от свобода?

 Не може да се преструва. Наблюдава се от ръко
водство то на затвора, психолози, инспектори...

А какво би ги посъветвал?
 Да мислят и да премислят! За да могат да изживеят 

живота си наистина. Иначе са обречени да изгубят голяма 
част от живота си! Само този, който не е лежал не знае 
как минава един ден, един месец и една година в затвора. 
Тук времето е спряло. Часовете са толкова сгъстени, че 5 
години приятелство в затвора се равняват на 25 години в 
реалния живот. В затвора приятели почти няма. Както и в 
реалния живот, има само вечни интереси.

Да мислят и да премислят! За да могат да 
изживеят живота си наистина.

Похубаво от спокойния живот няма!
Бъдете честни и добри!

ИНТЕРВЮ С НЕДЯЛКО АТАНАСОВ, КМЕТ НА ЗАТВОР ПЛЕВЕН
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ОТ И ЗА
ЗАТВОРНИЦИТЕ

ВЕСТНИК

Свободата е много обсъждана тема. Най
разисквана и желана за разговор е в затвора 
или някъде, където си затворен и лишен от 

нея. Свободата е важен фактор в човешкото 
съществуване, както любовта, желанието, 
мечтата, привързаността, омразата... Започваме 
да я търсим, когато я загубим. Всеизвестно е, че 
оценяваме истинската стойност на нещо, когато го 
загубим. И все пак: Какъв отговор бихте дали на 
въпроса „Свободен ли е свободният човек?“

Ще ви припомня един стар анекдот. Лежи 
си един туземец под бананово дърво и чака да 
падне банан от дървото за да се нахрани. Минава 
покрай него един европеец – предприемач и 
го пита какво чака. „Чакам да падне банана от 
дървото – отговаря му лениво туземецът. Не се 
прави така,  съветва го предприемачът  първо 

Старшините – 
затворници ли са?

Темата е широкообхватна и е разглеждана от различни гледни точки. Като цяло, 
длъжността „надзирател“, трябва да се заема от морално отговорна личност. Не може 
да облечеш един вълк в овча козина. Когато облечеш един човек във власт, какъвто е 
случая с надзирателя, той трябва да съчетава властта с уменията за работа с ЛЛС  
лицата, лишени от свобода. 

В поголямата си част от изтърпяването на наказанието, лишеният от свобода 
прекарва повече време с надзирателите, отколкото със 
социалните работници. За това затворниците, гледат по 
поразличен начин на надзирателите. За да постигне 
ефект и въздействие върху осъдените, един надзирател 
не трябва само да попълва различни тестове и да 
стреля по мишени. Един надзирател трябва първо 
да има съвестно отношение към работата си. Трябва 
поведението да му прощава и да поощрява. 

Трябва да покаже на лошите, че има и добра страна. 
Не можеш да искаш от някой да се промени, без да му 
покажеш пътя.

И, както казах, темата е всеобхватна и просто не сме 
дорасли за да я обсъждаме. 

В Затвора надзирателите са хора, останалите са 
полицаи!

Ваньо Гочев

трябва да обереш бана ните от дървото, след 
това да ги продадеш. Със спечелените пари ще 
наемеш работници, ще обереш няколко дървета; 
ще продадеш продук цията; ще разшириш бизнеса; 
ще си купиш кораб за да ти изнася продукцията... 
и чак когато натру паш състояние, можеш да си 
лежиш спокойно под дър вото и да чакаш да ти 
падне банана! „Е, аз какво правя сега?“ – пита го 
туземецът. 

Искам да отбележа, че има много свободни пер
сони, които въпреки свободата си са ограничени 
и зави сими от много неща – нещо като затворени 
навън. Свободният човек е зависим от мобилния 
си телефон. Постоянно се знае къде е, какво прави 
и дори какво възнамерява да направи. „Ще дойде 
ден, в който вече няма да казваме „шпионират ме 
през телефона“, а „телефонът ми ме шпионира“ 
казва Филип Дик и се оказва наистина прав. 
Свобод ният гражданин е принуден да работи за да 
се препитава. Зависим е от сметките си, заемите, 
лизинга на автомобила си... от хиляди „трябва“. 
Той е впрегнат по всевъзможни начини, т.е. намира 
се в един затвор – навън.

В истинския затвор е друго. Попаднал на такова 
място, осъденият чака 
свободата. Започ ва да 
си прави равносметка 
за живота и постъпките, 
които са го довели до 
тук и дали си струва 
да я рискува отново за
ради някакви времен ни 
материални средства, 
като парите. Приучва 
се на дисциплина и 
найвече на тър пе ние. 
В мястото за пре въз
пи тание се чув стваш 
осво боден от ежеднев
ните проблеми навън. 
Тук е почивен дом. 
Лежиш по цял ден и ако 
искаш  размишляваш. 
Играеш карти. Някой 

те пере срещу една ци гара. Купуваш си хра на, 
пак срещу цигари и така. Ходиш да тре ни раш във 
фитнес залата. Имаш закуска, обяд и вечеря...А, 
бе,  ALL INCKLUZIVE!

Водят те по дела. Плащат ти адвокати, 
осигуровки, дори те пазят с автомати. Чувстваш се 
ВИП – персона. Все едно си на хотел. Само трябва 
да спазваш елементарни правила.

Вечер, като си лягаш, не виждаш решетки, а – 
звезди. 

Дори в затвора, аз съм свободен. Не съм дошъл 
да работя, а да си почивам!

 „Свободата не е нещо, което може да бъде 
дадено на всекиго. Свободата е нещо, което хората 
вземат и стават толкова свободни, колкото искат 
да бъдат“  Джеймс Болдуин. 

Сега се питате, кой е по  свободен, нали? 
Само трябва да избереш коя свобода искаш – 

да си нахранен и защитен в кафез или да живееш 
истински навън. 

Аз избирам истинската свобода!

Петър Генов

Затворници ли са 
надзирателите?

В Плевенския затвор има общо над 60 надзиратели, които се сменят през 3 
дни. Около 20 надзиратели всеки ден са в затвора. Част от тях имат около 15 
години и повече трудов стаж.

В последно време доста от тях излязоха в пенсия. Дойдоха много млади, 
които заеха техните места, но все още има останали от старите. В разговор, 
някои от тях споделят, че с присъствието си в затвора се чувстват като 
затворници, тъй като прекарват половината си живот в затвора.

Стресът и напрежението, което изживяват наравно със затворниците ги кара 
да се чувстват като тях. Много от тях живеят оскъдно. Занимават се с няколко 
неща, за да поддържат семействата си. Освен като надзиратели тук имат и 
други задължения, както и заеми към банки. Заплащането им не е съобразено с 
условията, в които живеят и работят. Всичко си купуват със собствени средства. 
Нямат столова, в която да се хранят. Дори транспорта си е за тяхна сметка. 
”А,бе, да не си надзирател в България!”. Не им е лесно! По цял ден на крак, 
очите – на четири, а да не говорим за лишените от свобода, които им създават 
главоболия.

Ахмед Юмеров

АНАЛИЗИ

С В О Б О Д А Т А  В  З А Т В О Р А

“В затвора” - карикатура

“Решетка” - карикатура

ДОРИ В ЗАТВОРА - АЗ СЪМ СВОБОДЕН!

худ.: Милко Асенов

худ.: Милко Асенов
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Млад мъж закъснява за среща и 
трескаво търси място за паркиране 
в цен търа. Отчаян, той отваря 
стра нич  ното стъкло, поглежда към 
не бето и каз ва: „Господи, ако ми 
на мериш място за паркиране ще 
откажа пиенето и ще ходя на цър ква 
всяка неделя.”

В този миг една кола точно пред 
него потегля и осво бож дава място. 
Младежът бързо подава глава и се 
повиква към небето: “Оста ви, оста
ви, аз вече си намерих!”. ☺

Млада двойка седи в киното на 
последния ред:

 Скъпа, вече цял час седим тука, 
а ти не си ме целунала още нито 
веднъж.

 Как нали преди малко те целунах.
 Мен ли? ☺

Жена влиза в кухнята и вижда 
мъжа си, че дебне нещо с навит в 
ръката вестник:

 Какво правиш?
 На лов съм за мухи.
 И удари ли нещо?
 Да, две женски и една мъжка!
 Е, как ги разпозна? – пита же на

та.
 Двете бяха върху телефона, една

та върху кутийката с бира. ☺

Катаджия забелязва, че шофьорът 
е пъхнал две книги под мишницата 
си: Какви са тези книги? – пита той

 Законът за движение по пъти ща
та и Наказателнопроцесуалния ко
декс.

 Хмммм, а това, което виси на 
врата Ви? – пита пак полицая.

 Микрофон, нашият разговор в 
момента се записва.

 А видеокамера случайно имате 
ли вклю че на? – пита служителят на 
реда.

 Не... вижте видеокамера нямам.
Катаджията с широка усмивка му 

показва среден пръст: „Ами приятен 
път, тогава”. ☺

Любовна двойка в леглото.
 Може ли да те наричам Ева?
 Ева? Защо
 Защото си ми първата.
 А аз може ли да те наричам 

БОИНГ
 Ммм, да!? Защо?
 Защото си 747мият! ☺

ЦВЕТАРСТВО И 
ГРАДИНАРСТВО
ЗАТВОРНИЦИ ПОСЯВАТ ЦВЕТЯ

От няколко години в затвора Плевен се провеж да курс по 
градинарство и цветарство. Курсът е под ръководството на г-жа 
Христина Драгостинова. В него участват лица лишени от свобода 
от различни групи. Провеж дането е в зависимост от времето. 

В курса лишените от свобода изучават на теория и практика 
способи, свързани с една от най-красивите аранжировки за вън-
шен и вътрешен ландшафт. Важно е да отбележим, че освен кра-
сотата и хармонията, лишените от свобода намират и свои прак-
ти чески въз можности за реализация.

Цветарството и градинарството са основни в ландшафт ар хи-
тек турата и са едни от най–доходоносните бизнеси. В България 
не са толкова разпространени, но тепърва се зараждат. В 
страни, като Франция и Германия, това са от значимите про-
фе сионални дейности. Надяваме се освен с хармонията и спо-
койствието, което ни дават цветята, те да могат да ни помогнат и 
в професионален план за нашата ресоциализация.

Недялко Атанасов

Овен
Овните са властни и обичат да са преди 
всичко в живота. Обичат да говорят и да 

бъдат чувани. Много борбени, сами вземат решения.
Рядко ще чуете, че блaгодарение на друг са успели 
и са му признателни за това.

Стрелец
Много точни и прецизни, но не може да 
им се мъти водата и да им се месят в 

начинанията. Помагат и помощ не търсят, но са 
меркантилни и спонтанни. Обичат парите и светския 
живот. Скучни и еднообразни са.

Близнаци
Много двулични хора, на които не можеш 
да се довериш и да разчиташ. 

Слабохарактерни, мързеливи, нервни. Обичат да 
водят, но да не са водени. Обичат много парите и 
биха направили всичко за тях.

Водолей
Хора с умерен характер, но много лукави 
и опасни. Те са злобни към всичко, но не 

и към близките си. Семейството и приятелите им за 
тях са на първо място. Изключително търпеливи са, 
но ако някой не е прав в нещо, и те го виждат, се 
съгласяват с него, а не го оспорват.

Лъв
Много жестоки за близките си. Отговорни, 
но мързеливи. Обичат живота, парите 

и големите любови. Страхливи, с големи приказки 
и никакво покритие. Можеш да вземеш каквото 
си пожелаеш от тях, само да ги похвалиш и да 
им кажеш, че те са номер едно. Обичат да им се 
възхищават. Обичат да им се слугува, но както си 
пише в книгите...със страст.

Везни
Те са като вятъра  бързи и непостоянни в 
думите и действията си. Те мразят, когато 

не знаят какво искат. Вечно нещо не им достига, 
винаги искат все повече и повече. Много отзивчиви 
и не отказват на никого помощ. Не може да им се 
довериш. Говорят едно, вършат друго.

Телец
Особенно силна зодия. Борят се до 
последна капка кръв. Обичат да са 

център на внимание. Не приемат поумните от 
тях. Те са найдобри във всичко. Любознателни, 
с много тежък характер, всеотдайни. Любовчии 
и флиртаджии. Умеят да прощават, но никога не 
забравят. Много са отмъстителни и коварни на 
моменти. Големи инати.

Козирог
Много нежни и всеотдайни, с мек нрав, 
но са много претенциозни. От 100 

неща може да не им хареса нищо. Любознателни 
и претенциозни. Обичат романтиката и всичко 
да е класически изпипано. Рядко изневеряват, но 
изневерят ли веднъж е за винаги.

Рак
Те вършат всичко наобратно. Мърляви са, 
много спокойни, рядко са злобни. Мудни и 

им трябва време за всичко, но дори и да нямат – не 
им пречи. Никога не си дават зор за нищо. Верни и 
милостиви. Не се вълнуват от пари. С тях можеш да 
направиш всичко, стига да ги погалиш.

Риби
Особени хора с много агресивен 
характер. Винаги са готови на само жер

тва, когато обичат истински.
При тях няма лицемерие и двуличие. Те или са с теб, 
или против теб. Имат голямо въображение.

Дева
Много добри, че чак глупави. Никога 
няма да покажат себе си. Много потайни. 

Всичко правят машинално и не влагат чувства. 
. Нищо не вземат на сериозно и винаги бягат от 
отговорност. Търпеливи до болка. Бързо прощават, 
но са големи инати. Бързо се подвеждат и като видят 
зор – бягат. Не изневеряват, но търпят изневери. 
Много са спокойни. Толкова, че и небето да падне 
над тях, пак нищо няма да направят.

Скорпион
Те са много нежни, агресивни и 
злопаметни. Може да минат години и 

никога да не забравят, че има да си връщат. Много 
обичат да танцуват и да пеят. Творци и духовници, 
но когато ти потрябват  не ги търси. Те винаги са 
заети. 

Да се посмеем заедно

Какво искат да ни кажат зодиите? Ахмед Юмеров

изработил: Пламен Йоргов
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С какво ще запомнят 
затворниците 

денят 22 септември 
2015 г.?

Денят на Независимостта се оказа 
страшно удобен и навременен празник, 
както за администрацията, така и за всички 
лица, лишени от свобода (ЛЛС).

След като се падна във вторник и хвана 
половината седмица, в почивните дни 
всички си почиваха и се наслаждаваха 
на празника. Понеделникът обаче ни 
поднесе неприятна изненада. Храната 
беше постна, заради това, че във вторник 
ще ядем свинско месо. Така празничната 
почивка се оказа „да ти таковам празника“, 
като останахме два дни гладни, заради 
една свинска пържола.

Учителите също не останаха валат. 
Починаха три дни и си свършиха някоя 
друга работа вкъщи. Една госпожа, 
например е използвала празника да 
си напра ви зимнината и да си затвори 
бурканите.

Само затворниците не бяха доволни! 
Скучаха и загубиха кръсчетата, които щяха 
да спечелят от училище.

„Лудо давало, мъдро вземало“!

Юлиян Ангелов

Душа без къща

Простена къщата – и срути се под 
свойта тежест.
Мъглата пелените спусна.
С талази гъсти обви годините, 
когато зад грейналите зидове,
разнасяше се детска глъч,
а дните й не бяха пусти
и нощите с омая изтриваха умората
от изморителния селски труд.
През ситото на мъглата,
капчици преминават и скриват 
грозната гледка.
Контур на прозореца с провиснала 
дантела;
плетка и огледало пропукано,
като човешко лице, набраздено.
Остана къщата - 
самотна и срината като дърво, без 
корен.
А зейналата дупка в стената е кaто 
душата ми - 
към всемира път отворен.

Албена Денева, учител

След всеки негов стих се питате
как думичките пише...  
Дали случайност ги римува 
или пък дух всевишен?  
Неземен ли е, или в Ники 
 
две личности са скрити? 
 
И що вий светлата му половина  

Помниш ли, мила Гюлче
как сме се двама събрали 
 
как сме се радвали и смяли  
по заведения и купони ходили

и как съм те любил от момиче?

Край на лоши мъки и тъга! 
Няма да има вече самота! 
Отдавна чаках този ден -
да бъда аз освободен. 

Сега вървя усмихнат из града
и се радвам на свойта свобода.
Споделям с хората щастливо
и се кефя горделиво.  

Сърцето ми с мечти е заредено.

Страх ме е да призная
колко много те желая.
Свикнах аз със тебе.  
Как мина това време!

Какъв живот живея  
без тебе тук, сега?!  
Има ли някаква надежда
да те видя, хей – така?
Ех, любов прекрасна,
болката е адски ужасна!

Аз съм момчето, за което мечтаеш.
Аз съм момчето, което желаеш.
Аз съм момчето, което познаваш.
Аз съм момчето, което обичаш.
 Аз съм момчето, което не губиш.
Аз съм момчето, което любиш.

Всеки ден със тях се боря! 
Писна ми да съм в отбора! 
Те си правят каквото искат-
обиждат, псуват и натискат.

Аз говоря им на тези хора, 
че не искам с тях да споря. 
Аз се моля кат човек, 
а те ми викат: „Играй кючек!“

Аз се хващам на хорото, 
иначе ще ям дървото. 
Тези хора мен ме мразят 
и те ще загазят . 

от тъмната делите?   
Опора ли са думите в затвора?
- Поне не е безличен.
Щом питате – ще отговоря:
Съвсем е идентичен.
Е, може някой да въздъхне,
шега да му се струва... 
Но стиховете дето пише –
сърцето му диктува.

Омръзна ми по теб да тичам
затова спрях да те обичам.
Защо изневери
на отминалите дни?

Ти, душата ми, Гюлче, нарани!

Ще пея песните си акапелно.
Господ тука ви изпрати
за да чуйте песните ми 
непознати.

Като моите песни не сте 
чували
пълни с мъка и много 
спомени.
Знам, че не са ви весели,
но ще чуйте само истини.

Не мога да го проумея,
Не мога да го преживея!
Не мога да се сдържа,
По лицето ми се стича сълза.
Искам с тебе да живея.
Искам с тебе да се смея.

Сърцето ми от болка се сви
само теб обичам, разбери!
Заклевам се пред тебе, знай,
че нашата любов ще е безкрай!

Аз съм момчето за което живееш.
Аз съм момчето за което милееш.
Тук във църквата ще се венчаем.
и пред хората ще си обещаем,
че никой не може да ни раздели!
Нашата любов ще е завинаги!

Те сега са весели, щастливи
и се чувстват горделиви,
но щом ударят ги в краката,
ще затворя аз тогаз вратата.

Аз ще гледам как ги бият
и ще слушам как ми вият.
Приказвах ви на вас,
а вие си правихте пас и пас!

Молете се и вие сега!
Нека ви мачкат тук и така!
За мен си вие спомнете
как ми трошихте ръцете!

Татуировките – 
табу или начин на живот?

Има една легенда, че татуировката сама избира човека, а не обратното.
Първите татуировки се появяват в Япо ния, преди хиляди години. Всеки един 

регион в Япония е имал свой знак да бележи хората, които са обработ вали земята и 
престъпниците.

Найтежкият символ е бил куче, кой то се е татуирал на челото или на гър лото. След 
като броят на тату ировките достиг нел 24, престъп никът бивал обез гла вяваан.

В последствие индианците от Канада започнали да правят цветни татуировки. Тогава 
не са използвали машините, които познаваме днес, а са използвали примитивни средства 
– бодли от разни дървета, бамбукови пръти за да се получат автентични татуировки, 
които и днес се правят в Япония и на някои острови.

В днешно време има много татуировки: имена на близки хора, цели евангелия като 
Благо Джизъса и други.

В затворите има различни видо ве татуировки за различни групи престъп ници.
Осмолъчата звезда е символ на грузинския вол. Тя се прави на раменете. 

Задължително е да имаш тази татуировка. Обикновен човек не може да притежава такава 
татуировка, защото ако бъде видяна, тя ще бъде изрязана и залепена на стената.

Понисшестоящите правят църкви с куполи. Всеки един купол е определено време, 
прекарано в затвора. Колкото повече куполи има църквата, толкова повече време е 
прекарал човекът в затвора.

Има различни видове татуировки, които показват какви престъпления си извършил. 
Например череп, пронизан с кама, означава че правиш грабежи, а ако черепът има и 
криле – отнел си човешки живот.

Моето мнение е, че татуировката избира човека. Тя носи символ, който показва 
неговия начин на живот. Животът е такъв, какъвто си го направиш сам и го живееш така, 
както на теб ти харесва.

Тони Иванов

Стихотворения
За представяне на поета: Поезията е свещенодействие, и който научи 

тази вечна тайна, само той може да направи магията, наречена Поезия. 
Можем само да благодарим на Ники, че той споделя своите поетични 

вълнения с белия лист и търси своето място в храма на поезията.

Николай Филчев

изработил: Пламен Йоргов

изработил: Пламен Йоргов

Моля те, Господи,
сломи дързостта

на моите неприятели
и злосторници
и със силата

на твоята десница
надвий тяхната завист!СПРЯХ ДА ТЕ ОБИЧАМ

ОТДАВНА ЧАКАХ

РАНО ИЛИ КЪСНО

ЗАКЛЕВАМ СЕ

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ РАЗДЕЛИ
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Уважаеми читатели, тези от Вас, които тренират са 
наясно, че трябва да се спазват основни принципи. При 
нeспаз ването им можете да получите контузии и травми. 
За това, когато излизате да тренирате и сте начинаещи, 
гледайте да има някой около вас, който да е тренирал и 
да ви наблюдава.

Важно, за начинаещите, е да знаят, че преди всяка 
тренировка трябва да са загрели добре за да не получат 
разтягане или травма. 

Ако пък никога не сте хващали тежести в залата, 
започнете първо с тичане. То помага за метаболизма в 
тялото. Започнете с кросове от 1000 м, като всеки ден 
вдигайте по 100 м. Не бързайте и не правете спринтове 
 бягайте в едно темпо. Като стигнете във зоната на 
2000 м, бягайте така 10тина дни. Вдишвайте през но са 
и издишвайте през устата. След това починете някол ко 
дена. Събота и неделя са дни за почивка и са задъл жи
тел ни за начинаещите.

Важно е да знаете, че когато тичате, краката се 
оформят, а това е добър признак за метаболизъм, тоест 
така по бързо ще започнат да растат мускулите ви.

Когато започнете да тренирате с тежести, започнете 
от полеки и преминете към потежки. Всеки иска да 
оформи мускулите си, но това не става веднага, а 
постепенно и с дисциплина, която трябва да спазвате.

1 ДЕН – ТРЕНИРОВКА ЗА ГЪРДИ И БИЦЕПС

№ Упражнение Серии Почивка м/у 
упражненията

1 ВДИГАНЕ ОТ ЛЕГ ЩАНГА 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

2 ВДИГАНЕ ОТ ЛЕГ ПОД НАКЛОН 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

3 ФЛАЙС С ДЪМБЕЛИ 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

4 (ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ БИЦЕПС) Почивка 5 мин.

5 СГЪВАНЕ С ЩАНГА 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

6 СКОТОВО СГЪВАНЕ С 
ЩАНГА

5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ

2 ДЕН – ГРЪБ И ТРИЦЕПС

№ Упражнение Серии Почивка м/у 
упражненията

1 МЕЧКА 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

2 ГРЕБАНЕ С ЩАНГА 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

3 НАБИРАНЕ НА ЛОСТ
5 СЕРИИ ПО 
КОЛКОТО МОЖЕТЕ 
ДА ИЗДЪРЖИТЕ

1 МИН.

4 (ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ 
ТРИЦЕПС)

Почивка 5 
мин.

5 ФРЕНСКО СГЪВАНЕ С 
ЩАНГА ОТ ЛЕГ

5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

6 ИЗБУТВАНЕ НА ЩАНГА 
С ТЕСЕН ХВАТ

5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

7 РАЗГЪВАНЕ ПРАВ С ДЪМБЕЛ 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ

3 ДЕН – КРАКА И РАМЕНА

№ Упражнение Серии Почивка м/у 
упражненията

1 КЛЕКОВЕ С ЩАНГА 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

2 НАПЪНИ С ЩАНГА 5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

3 (ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ РАМЕНА) Почивка 5 мин.

4 ИЗБУТВАНЕ НА ЩАНГА ЗАД 
ВРАТ

5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

5 ФЛАЙС С ДЪМБЕЛИ 
ЗАД ВРАТ

5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ 1 МИН.

6 РАЗТВАРЯНЕ С 
ДЪМБЕЛИ

5 СЕРИИ ПО 8 
ПОВТОРЕНИЯ

За да постигнете резултати е нужно след тренировка 
не да имате силна мускулна треска, а леко приятно 
парене. Силната мускулна треска е знак, че не е 
правилна тренировката. Обясняваме: мускулът във 
тялото е влакно което при правилни упражнения се 
разделя на две и се увеличава обемът му. При не пра

вил но то натоварване (това да се 
надценяваме с тежестите) – се 
разкъсва и получаваме мускулна 
треска, тоест тренировката ни е 
била напразна.

Дишането при вдигането на 
дъм бели също оказва влияние. Ко
га то вдишвате тежестта трябва да 
е долу – издишвате, когато се из 
правяте, правейки упражнението. 
При правилното вдиш  ване и из
дишв ане дробовете ни се пъл
нят със въздух, а сърцето за поч ва 
да изпомпва кръв към мус ку лите, 
които натоварваме и така те растат.

Друго важно е да знаем, че тялото ни е съставено 
от няколко мускулни групи, които не трябва да се 
тренират комплексно, а поотделно.

Ето кои са те: 
КРАКА – тази мускулна група трябва да се 

тренира отделно, без да се смесва с други упраж
не ния. Краката са основа на тялото и са найго ле
мият мускул във тялото. Като основата на къща са. 
Краката подсилват метаболизма и затова ги вклю
че те на първо място във вашите тренировки. За 
не знаещите метаболизмът оказва найголямото 
влияние за растежа на мускулите.

ГРЪБ – почти като краката. Гърбът е от голямата 
мускулна група затова тренировката ви трябва да 
е отделна, т.е. единият ден тренирайте само гръб. 
След такава тренировка, рамената са загрели за 
следващият ден.

ПЛЕШКИ, РАМЕНА и ГЪРДИ  те са успоредно 
разположени в тялото ни. Добре е да им обърнем 
внимание на следващия ден след тренировката на 
гърба. Важно е да знаем, че преди тренировката е 
хубаво 1015 мин да разгреем рамената. Може да 
правите кръгове с ръце, защото натоварването е 
голямо и обхваща голямата мускулна група.

БИЦЕПС и ТРИЦЕПС – могат да се тренират 
в един или два дни. Тук е важно да знаете, че 
трябва постепенно да увеличавате тежестите, за да 
постигнете ефект.

ПРАСЕЦ – можете да правите упражнения с 
краката.

КОРЕМ – за да постигнете ефект и да изградите 
плочки не е толкова лесно. Свързано е със строга 
диета, изключително интензивни тренировки  
тичане и други упражнения, на които ще обърнем 
внимание в следващия брой. За информация, тялото 
ни започва да изгаря мазнини след 15 мин, затова 
ако тичате, примерно за да можете да „свалите” 
корема, не спирайте в продължение на 40 мин, като 
можете да направите почивка от максимум 1 мин (но 
не спирате да се движите). Коремът е една от най
трудните за оформяне мускулни групи.

Освен основните мускулните групи, които 
изброих ме, е много важно да обърнете внимание 
на костната сис тема, тоест, натоварванията трябва 
да бъдат постепенни. В човешкия скелет, костният 
мозък допринася за разви тието и здравината на 
костите.Тук идва ред да обърнете внима ние на:

ТАЗА – той е връзката между долната и горната 
част на тялото. Затова преди всяка тренировка за 
мускулните групи го разгрявайте. Това помага за 
оздравяването на костите. Също така намирайте 
един ден в месеца за него, като го тренирате 
интензивно.

Виждате, че тренировките трябва да са правилно 
подредени и всяко едно звено от краката до ръцете 
е свързано, затова започвайте с основното и 
преминавайте към следващото.

От всички мускули, които изброихме, най
важният оставихме за накрая:

СЪРЦЕ – това е мускулът, който никога не спира 
да работи, затова правете и включете в тренировките 
си задължително КАРДИО упражненията. При тях 
кръвта се раздвижва и достига до мускулите, които 
натоварваме. 

Както се казва  „Здрав дух в Здраво тяло”.
В следващия брой ще обърнем внимание поот

дел но на всяка една мускулна група, а от името на 
спорт ният екип: Приятни тренировки!

КАК ДА ОТСЛАБНЕМ?
Отслабването трябва да става бавно и така, че да не пречи на организма да губи 

каквито и да било витамини. Всичко трябва да се ограничава в умерени количества 
и да се яде под час, тъй като тялото ни свиква на режим и отделя аминокиселини 
в определен период от деня. Например на обяд, ако сме свикнали да ядем в 12.00 
часа, точно тогава биологичният ни часовник се включва и започва да отделя 
аминокиселини. Те от своя стана разграждат храната и помагат за храносмилането. 
След това тялото отделя и изсмуква необходимите за нас вещества и ги разнася, чрез 
кръвта по цялото тяло на човека. Ако рязко спрем да се храним, тялото ни ще изпадне 
в депресия и ще започне да се храни с мазнините, които сме натрупали. В този момент 
ще отслабнем видимо, но когато започ нем да се храним, тялото ще приема всичката 
храна и ще я трупа като мазнина, тъй като е преживяло недостиг на храна. На този 
етап се получава йойо ефектът и следва рязко напълняване.

Ахмед Юмеров

КАК ДА ПОСТЪПИМ, 
АКО НЯКОЙ НИ 

ИЗНЕРВИ?
Често пъти хората се изнервят и ни карат да ги ударим 

или нагрубим. Всичко се случва, тъй като мозъкът ни казва 
какво да правим и по такъв начин да се държим в дадената 
ситуация. Затова често пъти изпадаме в истерия, която 
ни кара да се изнервим от найдребните неща. Вместо 
да убиваме някого, подобре е да счупим нещо. Всичко 
счупено може да се купи или залепи, но човешкият живот, 
няма да се върне обратно. 

Животът е найценното нещо и никой не трябва да 
отнема живота на друг, освен в случаите когато трябва да 
запази своя. 

Психоложката Албена Декова, защитава теза та, че да 
убиеш на ум е почти равно на това да го напра виш.

Моля Ви, нека бъдем подобри един с друг, защото 
всички сме хора и имаме равни права!

Ахмед Юмеров

Как да запазим здравето си от 
непречистената вода?

За огромно съжаление водата в затворите е недобре 
пречистена и филтрирана. Но всички знаем, че без вода 
човек не може да съществува. Често срещаме по чешмите 
от които пием вода, разни частици, които се движат и не 
можем да си обясним какви са. Обществото плаща данъци 
за питейна вода, която да е чиста и годна за пиене. Имаме в 
България институция, която се нарича ВИК. Те са ангажирани 
да следят и отстраняват подобни нарушения. В България 
канализацията е стара, метална и затова виждаме разни 
частици, които дори понякога са доста поголеми. Те носят и 

причиняват много болести 
и зарази, и увреждат 
здравето на човека.Какво 
да направим? и Как са си 
помогнем?

Вземаме една пласт
ма со ва бутилка от без ал
ко  хол  но, отрязваме я на
преч но на две, вземаме 
по ло  ви ната, която е с гър
лото и с капачката. Про
ряз ваме капачката, за
ви ваме я върху гърлото 
на бутилката, обръщаме 
про ря заната част, така че 
гър лото на бутилката да 
е отдолу, а прорязаното 

отгоре. Вземаме съд в който искаме да налеем вода, под
лагаме го под прорязаната капачка, пускаме чеш мата, като 
сме сложили така бутилката, че да се пълни от прорязаната 
страна. Вземаме прецедената вода, прекарана през марлята, 
преваряваме я до кип ване, оставяме я да изстине и след 
това я пием.

Ахмед Юмеров
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На 28 август 2015 година бе извършен обир от къща 
в село Мальовица. Откраднатото желязо за 1,5 кг бе 
оценено на пункта за изкупуване на желязо за 0,62 ст. 
След намесата на полицията, извършителят на кражбата 
беше заловен и седмица покъсно осъден на 2 години 
затвор. Така държавата ни похарчи поредните десетки 
хиляди лева от данъкоплатците за дело, адвокат, 
храна и подслон за 700 дни. Извършителят ще може 
да се поправи, като се запише на още курсове за най
различни компетенции и найвече да обсъди следващите 
си планове и да не забравяме – ще харчи още пари, на 
тези които плащат данъци – на гражданите, които са 
сигнализирали.

На 1 октомври 2015 година бе изваден от PRа 
на съда в Плевен отчет, за последните три месеца от 
началото на годината, за броя на осъдителните присъди. 
За кражби са осъдени 57 души на затвор.

На 1 ноември 2015 година от прокуратурата 
съобщиха, че все още няма следа от изчезналите 152 
милиона от бюджета, но усилено работят по случая.

Бележки на автора: Добре дошли в България! 
Държава на 1300 години. Една от най-древните в 
Европа и света. Държава, която зачита своите 
ценности и история. Такава, която обичам и аз, 
макар сега и не добре управлявана.

WELCOME!
Пламен Йоргов

На 5 септември 2015 година отново бе извършена 
кражба в село Мальовица и извършителят отново 
бе задържан. Този път кражбата бе на стойност 0,72 
лв. и бандитът получи 3 години затвор. Оказа се, че 
извършителят е брат на заловения преди дни злодей. 
Така двамата няма да мислят за ток следващите няколко 
дни.

На 10 октомври 2015 година в Брюксел бе даден 
доклад за борбата с престъпността в България, на който 
България получи положителна оценка, като е вкарала в 
затвора над 5000 опасни престъпника.

На 26 октомври 2015 година историята продължава 
до безкрай. Парите на хората продължават да се топят 
в правосъдие. Темида вече няма превръзка на очите – 
всичко е само за доклади и усвояване на средства.

Ставането на затворниците става с удрянето на 
кентрата в 05.30 сутринта. Колкото и да не искаш 
се събуждаш! Миеш очи, зъби... Ако имаш кафе  си 
правиш, ако не  лягаш и чакаш закуската, която е в 
06.30 часа. Закусваш, прибираш се и пак лягаш. Ако 
имаш телевизор  гледаш, ако не  чакаш за проверка. 
А тя е в 08.30 часа. Бие звънеца и ти излизаш. 
Преброяват ни и се прибираме. Вече всички са будни. 
Сядаме и който има кафе и цигари  дава на другия. 
И започва една безкрайна глъчка, подобна на тази 
в селската кръчма. Всеки говори и никой никого не 

„Събуждаш се с леко главоболие. Предната вечер 
не си знаел кой ще дойде и ще ти отнеме найценното 
– живота. Килията в Софийския затвор в Първа група 
се е превърнала в молитвен дом. Минава 8 ч. и започва 
проверка. Очакваш някой да ти каже, че ще ходите до 
някъде през деня, но отново нищо. До обяд отново си в 
очакване, а страстите започват да се потушават. Храната 
си казва думата и след приема ѝ, вече излегнат, почти 
напълно се успокояваш и лека по лека започваш да се 
унасяш. 

Троп! – и вече си буден и уплашен. По челото ти 
избива лепкава пот и сякаш се вледенява от мислите, 
които те спохождат в главата. Отново нищо! Денят ти се 
струва като есен – дълъг и променлив. Вечерта отново 
заспиваш късно. Мрачните мисли са се превърнали в 
част от тялото ти. 

Скръц! – и пак си жив! Мрачното става светло, а 
светлото – тъмно. Нюансите на страха отново нахлуват. 
Отново чакаш... 

Чаках така 10 години или 3650 дни.”
Пламен Йоргов е на 58 години и от 27 години е във 

затвора. Първите 10 години е бил със смъртна присъда 
и всеки ден, минута и час е чакал изпълнението ѝ. 
Имало е още осъдени на смърт, които не са издържали 

психически и са се самоубили. От разговора с него 
разбрах, че през този период единствено Бог е бил до 
него и Той го е опазил жив. Дали въобще има човек, 
който да не потръпва от тази мисъл в чакането на 
смъртта си? И кой дава живота и кой го отнема?

В България няма смъртно наказание от началото 
на 90те години. То е заменено с доживотен ужас „със“ 
и „без“ замяна. Пак те убиват! Само, че постепенно 
и дори помрачно. Годините минават и чакаш новите 
властимащи и все същото – никой не го отменя!

Следващите 17 години от живота на лишения 
от свобода Пламен отново преминават в чакане и 
в напразни надежди някои хора от Парламента на 
една държава, членка на ЕС, да направят промени и 
да свърши този безкраен ужас. Остават молитвите. 
Всеки ден Пламен се обръща към Бог, който ни учи на 
милосърдие и прошка. 

Никой не е безгрешен на този свят и всеки трябва 
да прощава, както Бог прощава на нас! „...и прости 
нам греховете ни, както ние прощаваме на своите 
длъжници...“

Амин!
Петър Генов

Хроники на лишените 
от граждански права

В Плевенския затвор, нарекли една от смените БОПАДЖИЙСКА, 
тъй като смяната била много агресивна и надзирателите нападaли 
светкавично, като изневиделица, затворническите килии. Всички 
нерегламентирани и незаконосъобразни вещи като: телефон, лаптоп, 
ножове, шила... били изземвани.

Найнападателен и настървен бил старшината Венци. Той “не пускал 
аванта” на нито един от лишените от свобода. Атакували ги по всяко 
време на денонощието, без значение колко е часа. Лишените от свобода 
се заканиха при среща с надзирателите от тази смяна, навън, да им 
вземат телефоните и да им ги счупят в краката.

Ахмед Юмеров

Никой не желае да бъде престъпник и всеки 
се срамува от това, но след като е така, защо 
продължават да престъпват закона и какво ги 
кара да го правят?! По принцип всеки може да 
извърши престъпление. Дали ще открадне или 
ще убиe, или излъже... това е без значение. 
Още от ранни детски години ние виждаме сами 
в децата си техните нрави, характер и можем да 
преценим какво ще стане от това дете. Всички 
деца искaт да приличат на родителите си.

 Ако баща ти е крадец, ти също ще станеш! 
Ти се учиш от грешките, защото виждаш от къде 
идват парите.. 

Ако баща ти е пияница, ти също започваш 
да пиеш и си казваш „Аз няма да стана като 
него. Аз ще се контролирам”, но идва моментът 
когато си под негово влияние. Често пъти 
алкохолът играе голяма роля в нашия живот, 
тъй като почти всички престъпления се правят, 

когато човек е подпийнал. Тогава той не може да 
мисли правилно.

Аз съм съгласен, че наркотиците също влияят 
на човешката психика, но поопасен е алкохолът, 
тъй като абсолютно всеки може да си го купи, 
когато пожелае. Алкохолът действа различно на 
всеки. Няко се смее, някой буйнства, някой се 
съблича...

Жалкото е, че всички престъпления напра вени 
под влияние на алкохола се признават и човек 
носи отговорност. Представете си, че се напиеш и 
убиеш някой, но по същия начин можеш да убиеш 
някой и като си изпил 200 гр. на екс. Тогава също 
си пиян и тогава също носиш отговорност. Е, питам 
Ви: Това нормално ли е? – Разбира се, че не!

Всеки човек прави престъпление от недоимък, 
а не когато е пиян! Помнете, че можете да се 
доверите на престъпник, но „Вълкът козина си 
мени, а нрава  не.”

Ахмед Юмеров

И В ЗАТВОРА БОПАДЖИИ

НЕОБИКНОВЕН ДЕН – ЕДИН ОТ МНОГОТО

Обективно погледнато „до
жи вотна присъда“ се издава 
не със цел да се поправи 
осъденият, а да се избегне до
пус кането му повторно да се 
върне в обществото, т.е. тя е 
един вид смъртна ин жекция, 
която ти бият всеки ден. Не  съм
нено тази присъда се издава 
за много тежки престъп ления. 
Не казвам, че не трябва да има 
правосъдие – трябва, но 30 
години са напълно дос та тъчни 
от човешка гледна точ ка. Тряб
ва да се види през тези години 
осъденият какво е извършил 
като възпитателна работа, 
разбира се. Изтърпяването на 
та кава присъда е равносилно 
на смърт но наказание, дори по 
тежко. 

 Повечето от осъдените знаят какво имат да търпят, 
а до животниците заспиват и се събуждат с мисълта, 
че никога няма да излязат. От раз говорите и беседите 
с тях, първоначално мислех, че са някакви изроди, 
но впо след ствие разбрах, че са много ин телигентни и 
въз питани, дори научих много неща за живота именно 
от тях. Много пона пред  нали и със световно зна че ние 
дър жави ос во бо диха или помилваха свои те доживотно 

осъ дени. Те също 
са от нели живота на 
близките си, но въп
реки това им прос
тиха.
 Пример за това 

даде и Папа Йоан 
Павел, който отиде 
в зат вора и прос
ти на човека, кой то 
поиска да го убие 
– Али Агджа. Впо
след ствие той из
лежа 25 години и 
бе ос во бо ден. Не 
трябва ли българ
ското правителство 
да следва примера 
на развитите стра
ни за да може да 
започне своя въз

ход? Как е възможно това да се случва? Говори се за 
това само когато има интерес и трябва да се усвояват 
сред ства. Никой не прави анализ на отдел „Затвори“, 
защото това е една Академия за висши престъпници, а 
не поправителен институт с пенитенциарна цел.

Петър Генов

КАКВО КАРА ХОРАТА ДА 
ИЗВЪРШВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И 

ЗАЩО ГО ПРАВЯТ?

ЗАТВОРНИ МИСЛИ

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ ДОЖИВОТНАТА ПРИСЪДА
ЛИЧНО МНЕНИЕ

ЕДИН ДЕН В ЗАТВОРА
слуша.. Ужасяваща гледка. Където и да отидеш, в 
която и килия да влезеш  се псуват. Винаги говорят 
вулгарно и грозно. И как да бъде? – повечето от 
тях са неграмотни. Простотията е тяхно правило и 
девиз. И така до обяд. Отиваш в столовата, храниш 
се, прибираш се в килията и пак лягаш. Глъчката 
продължава. Ти викаш, те ти се ежат и не искат да 
те разберат и така 4 часа. Когато е следобедната 
проверка, пак излизаш като чуеш звънеца. Преброяват 
те и пак се прибираш и всичко продължава до 18.00 
часа. Тогава отиваш да вечеряш. Връщаш се и пак 

лягаш. Глъчката пак си продължава до 20.30 часа, 
когато е вечерната проверка. Връщаш се полягваш 
и глъчката продължава, докато всички заспят. Това 
става около 02.00 часа. Тук не се работи. Само лягаш 
и чакаш. Пребройте колко пъти се повтарят тези думи 
в текста!!!

Толкова е весело при нас, само да не бях тук, за да 
знам!

Ахмед Юмеров

худ.: Милко Асенов
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ОТ И ЗА
ЗАТВОРНИЦИТЕ

ВЕСТНИК

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА ПОДГОТВЯ 

СВОЕТО МОТИВАЦИОННО 
ПИСМО?

На повечето лишени от свобода им предстои да излязат от 
затвора и на някои не им се иска да се връщат. Не е лесно да се 
адаптира човек, след като е излязъл от затвора. На първо място 
е добре да потърсим работа. Най - доброто място за търсене 
е интернет, където има две български интернет страници, 
които предлагат това. Едната е jobs.bg а другата е jobtiger.bg. 
Сайтовете предлагат и курсове по квалификации свързани с 
определена работа.Тук идва на помощ Бюрото по труда, което 
предлага също курсове и работа. Но тук се появяват и първите 
ни проблеми. Отиваме на интервю за дадена работа, а там ни 
искат автобиография и свидетелство за съдимост. При всички 
по ложения ще се почувстваме неловко, но това не трябва да ни 
пре чи, а да бъдем откровени и отговорни с работодателя. Ето и 
в няколко стъпки как се пише автобиография. Отваряте интернет 
и написвате в търсачката google.bg - CV европейски формат. 
Веднага имате възможност да си изтеглите бланка на която да 
пишете. След като разполагате с новия формуляр, внимателно 
прочетете указанията и ги спазвайте. Не е трудно.. Ето и няколко 
важни съвета, които потърсих за вас:
• Когато съставяте автобиографията си за работа, нито 

за миг не забравяйте, че основната цел на вашата 
автобиография (CV) е да ви спечели интервю за работа. 
Може да сте отличен специалист, с подходящо образование, 

стаж и умения за тази длъжност, но ако автобиграфията Ви за 
работа не струва, едва ли ще ви поканят на интервю, освен ако 
не сте били единствения кандидат за тази длъжност.
• Гледайте на автобиграфията си за работа, като на 

средство за продажба.
Да, чрез автобиографията си Вие продавате себе си. Критично 

важно е автобиографията ви за работа да демонстрира с 
какво сте ценни за работодателя и за длъжността, за която 
кандидатствате. В нея следва да има доказателства, че именно 
вие сте точното решение на проблемите му. Ако работодателят 
хареса това, което му продавате, той ще го купи т.е. ще се 
срещне с вас.
• При всяко ново кандидатстване за работа съста вяй те 

ново CV. 

Мотивационното писмо трябва да откроява Вашата 
кан ди датура сред мно жеството документи, които се 
по лу чават от работо дателите по повод на обяви за 
вакан тни длъжности.

Ето няколко златни правила за мотивационно 
писмо:
• Всеки следващ път съставяйте но во, специално 

създадено за це лите ви и конкретната вакантна 
длъжност мотивационно писмо. Така само ще се 
приближите към целта – да ви поканят на интервю.

• Никога не използвайте готови текстове от при
мер но мотива ционно писмо, колкото и хубави 
да ви се струват. Шансът и други хора да го 
правят е огромен, а това прави лошо впечатление 
на работодателя.

• Не се заблуждавайте, че убедителното мотива
ционно писмо ще ви свърши добра работа, 
ако е приложено към неубеди телна (стан дар
тна) авто биография. Резултатът – все едно да 
зареждате с най-скъпия бензин 30 годиш ната си 
кола и да очаквате да сте най-бързите на пътя. 
Няма как да стане.

• Пишете и адресирайте писмото до истински 
човек – човекът, който ще вземе крайното 
решение. Обикновено това е мениджъ рът на 
фирмата при когото искате да започнете работа. 
Ако не знаете името му, обадете се във фирмата 
му и разберете каква е фамилията на този човек. 
Ако ви попитат защо го търсите, не казвайте, че 
търсите работа, а че имате бизнес предложение за 
съответния човек и искате да обсъдите с него някои 
идеи. Ако все пак не разберете името, обадете се в 
отдела, за който кандидат ствате и разберете името 
на мениджъра, който го ръководи.

• В писмото покажете с какво сте ценни. Да по
ка  же те с какво сте ценни за работодателя е 
основна за да ча на всяко мотивационно писмо. 
Колкото по-добре успеете да демонстрирате, че 
раз бирате естес твото на работата пред ра бо то да-
теля, толкова по-ценни ще сте за него.

• Говорете за работодателя, не за себе си. 
Истината е, че рабо то  да телите по-малко се ин те-
ре суват от лич на та ви преценка за качествата и от 
мо тива цията ви, а повече искат да узнаят с какво 
сте ценни за тях. Ето защо в писмото убедително 
говорете как ви проб леми на работодателя сте в 
състояние да реша вате.

ПРАВИЛО НА ТРОЙКАТА

То гласи, че хората са склонни да запомнят за вас 
от една среща или едно писмо най-много три неща. 
Ето защо, когато съставяте мотивационно писмо, 
помислете кои са онези три неща, които искате да 
внушите на работодателя и които искате той да 
запомни за вас:
• Един акцент за това от кого сте разбрали за вакант-

ната длъжност;

• Един акцент какво конкретно от образо ванието ви 
ще е полезно за високо качествената ви работа на 
тази длъжност;

• Два акцента от конкретен трудов опит или бив ши 
длъж ности, които да са сходни с вакант ната;
И трите акцента (трите ваши силни страни) следва 

да са надлежно документирани и в автобиографията 
ви. Това ще подсили внушението на автобиографията 
и ще я направи още по-убедителна.

 Важно е да отбележим,че още преди да напуснем 
затвора трябва да започнем да мислим за навън и 
какво ще правим. Трудно е! А и на много места като 
чуят, че си бил в затвора най-вероятно ще те върнат. 
Но повярвайте: има хора които ще ни разберат и ще 
ни дадат шанс! Затова, където и да сте, говорете 
точно и ясно!

Пример: „Да бил съм в затвора, но съм се поправил 
и искам втори шанс”. Вапцаров го е казал: „...отиде в 
затвора, попадна на хора и стана човек!”

Недялко Атанасов, Петър Генов

КАК ДА СЕ ЯВИМ НА ИНТЕРВЮ И КАК ДА СИ 
НАПИШЕМ АВТОБИОГРАФИЯ?

KАК УСПЕШНО ДА ВЛЕЗЕМ 
ОТНОВО В ОБЩЕСТВОТО?

Примери за мотивационно писмо:

Успешното представяне по време на интервюто изисква 
добра предварителна подготовка. Ето няколко препоръки:

1. Поставете си цели за интервюто:
Да направите благоприятно първо впечатление.
Да получите представа за работодателя, както и кой ще вземе 

решение за назначаването ви на работа.
Да разберете дали работата и работодателят за до во ля ват 

вашите потребности.
Да задавате смислени въпроси, които да раз крият искре ния 

ви интерес към работодателя и длъж ност та.
Да демонстрирате, че сте равноправна страна в преговорите.
Да минимизирате потенциалните негативни впе чат ления.
В зависимост от целите, които изберете, ще можете вни ма-

телно да се подготвите за пред ста вя не то си 
в хода на интервюто. Но ако нямате дори и 
една цел, тогава най-ве роятно ще импро-
визирате, а това не е за всеки и не винаги е 
най-доброто ре ше ние. Така, че определете 
си цели!

2. Подгответе се:
а/ съберете информация за 

работодателя;
- Чрез фирмения сайт на работодателя;
- Форуми и блогове в интернет;
- Преса – статии и списания;
- Познати и приятели;
Информацията, която получите ще е 

безценна, тъй като тя ще ви даде поглед 
върху това:

- Какви са продуктите и услугите на 
фирмата;

- Каква е нейната история, настояще и 
про гно зи ру емо бъдеще;

- С каква репутация е фирмата;
- Къде се намира в бранша си фирмата;
- Кои са нейните най-сериозни конкуренти;
- Какви са основните проблеми и предиз-

ви ка тел ства в бранша на фирмата.
б/ съберете информация за вакантната 

длъжност от:
- Специализирани, браншови издания;
- Познати и приятели;
- Бивши и настоящи служители във фирмата, които вие или 

ваши приятели познават;
- Длъжностни характеристики публикувани в интернет;
Така ще добиете представа за:
- Ежедневните дейности и задачи, които са присъщи за 

длъжността;

КАК ДА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИНТЕРВЮТО С РАБОТОДАТЕЛЯ И КАКВО ДА БЪДЕ МОЕТО ПОВЕДЕНИЕ?
- Облечете се подобаващо. Тук се спазва принципът: “Об-

ле чете се като събеседника си или една стъпка „по-високо“ 
от него. Ако ще се срещате с делови хора кос тю мът, ризата и 
врато връзката са задължителни. Ако ще канди дат ства те за 
готвач в заведение за бързо хранене, панталон и риза биха били 
достатъчни и в най-претенциозния случай. Светлият цвят на 
дрехите подчертава чистота и хигиена.

- Бъдете точни – пристигането ви 5-10 минути при сек ре-
тарката или друг сътрудник ще успокои дишането и нер вност та 
от бързането ви, а и ще ви даде възможност да се огледате и да 
добиете впечатление за работната среда, как изглеждат хората, 
как се обличат, как разговарят, какъв език използват.

- Невербална комуникация – ако интервюиращият ви 
подаде ръка за ръкостискане, възползвайте се от това, за да 
„стопите леда“ и отговорете с умерено силно и ентусиазирано 
ръкостискане. Усмихнете се, погледнете интервюиращия в очите 
и демон стри райте бодро и ведро настроение. Все пак вие сте на 
ин тер вю за работа за да го спечелите. Нека всичко във вас да 
говори за това!

- Първите думи – ако интервюиращият първи ви поздрави 
– поздравете го и вие, но ако не ви поздрави – поздравете го 
първи.

3. Оставете интервюиращият да зададе тона на интер
вюто и се адаптирайте спрямо него. Тонът на разговора 
може да бъде весел, строг, делови,бърз, нефор мален и т.н., 
постарайте се да го спазите.Това ясно ще покаже, че сте 
зряла и консенсусна личност.

4. Направете перфектна презентация:
- Акцентирайте върху два или най-много три важни мо мен-

та от вашата автобиография, свързани пряко с ва кант на та 
длъжност за която кандидатствате.

- Непрекъснато пряко или косвено съпоставяйте по сти же ния -
та си с длъжността, за която кан ди дат ствате;

- Споменете за реални приноси в бившите ви место работи – 
какво сте правили, какви резултати сте постигнали;

- Говорете в цифри и проценти винаги, когато можете;
- Бъдете ентусиазирани;
- Излъчвайте позитивност;
- Говорете стегнато и по същество, без излишни слово из-

лияния или детайли.
5. Какво трябва да бъде вашето невер бал но поведе ние
- Поддържайте зрителен контакт с човека срещу вас;
- Усмихвайте се по-често;
- Избягвайте да кръстосвате ръце на гърдите;
- Не барабанете с пръсти по масата;
- Не дрънкайте с монети в джоба;
- Не си клатете краката;
- Не се въртете на стола (ако е на колелца);
- Не си играйте с химикал или друг предмет в ръцете си;

- Кои са нестандартните, необичайните трудности и пре диз-
викател ства пред длъжността?

- По какви задачи работи отделът (звеното), в който ще ра бо-
тите и кои са основните проблеми, с които се сблъсква той?

- Кой ще бъде вашият шеф?
- Кои ще са вашите колеги?
Дори и малкото информация, с която ще се сдобиете може да 

ви бъде полезна. Ако не отделите време за под го товка, няма да 
разполагате с нищо!

в/ подготовка за личното ви пред ставяне в хода на ин тер
вюто – в прак тически план, това озна чава да об мис лите вни
мателно как да по стиг нете целите си.

- Ако целта ви е бързо да създадете положително впе -
чатление, помислете си какво ще кажете още когато вле зете 

в стаята за разговори. 
Разбира се, първите ви 
думи ще бъдат поздрав. Не 
за бра вяйте да поздравите! 
Така де мон стрирате 
добро възпитание и 
самочувствие. Ако вле-
зете мъл чеш ком, със 
свити рамене и чакате 
някой да ви каже нещо, 
то вие вече сте в ролята 
на отхвърления. А вие 
сте равно правна страна в 
разговора, нали така? 

- Ако целта ви е 
да съберете повече 
информация за 
работодателя и 
длъжността, обмислете 
кои точно въпроси ще 
зададете, кога и в каква 
последователност;

- Ако целта ви е да 
прикриете някои страни 
от профе сио нал ния си 
живот, за да минимизирате 

негативните впе ча тления, които те могат да породят – решете 
как точно ще сторите това, както и какъв резервен план да 
приложите, ако все пак се наложи да дадете обяснение.

Как да се държим по време на интервю?
Много експерти в комуникациите твърдят, че първите 30 или 

60 секунди са решаващи за изграждането на мнение какъв е 
човекът срещу нас. За да спечелите първата си малка победа 
ето какво трябва да направите:

- При възможност не сядайте от другата страна на маса та, 
точно срещу интервюиращия (това е физическа пре гра да, която 
пречи на сближаването в хода на интервюто за работа);

- Водете си бележки (!) за съществените моменти, които 
чувате за вакантната длъжност по време на интервюто. 

6. Следете невербалното поведение на интер вюира щият 
– по него ще се ориентирате как върви интервюто. Ако забе-
ле жите, че той не ви слуша внимателно, а е раз сеян, или се е 
наклонил (бяга) назад, поглежда си часов ника, не ви гледа в 
лицето... сменете тактиката, защото нещо в разговора ви “започ-
ва да куца”, променете нещо във вашето поведение.

7. Задавайте правилни въпроси – много важен момент в 
ефективните продажби, а вие „продавате“ себе си. Освен, че 
проявявате интерес, чрез задаването на въпроси, вие правите 
и нещо изключително важно – акцентирате на ценността, която 
носите за работодателя, тъй като отговорът на интервюиращия 
ще е шанс да изтък нете по елегантен начин определено ваше 
пре дим ство, което ще е полезно за решаване на про бле мите на 
рабо то да теля. Един полезен тактически съвет – когато задавате 
въп росите си, използвайте първо лице мно же стве но число т.е. 
„ние“:

- Как ще работим по отношение на...
- Кои са проблемите, с които ще се сблъскваме.....
- Как ще процедираме когато...
Така акцентирате върху факта, че вече мислите за общото си 

бъдеще с фирмата, а не само за вас.
8. Отговаряйте на зададените ви въпроси спокойно и 

уверено. Ето защо е важно да сте се подготвили пред ва ри-
тел но за тях. Част от въпросите ще имат за цел да уточнят 
някои моменти от автобиографията ви. Други – да проверят 
уменията ви за общуване и аргументация. Трети – просто да 
установят мирогледа ви по определени теми. Ако решите да 
импровизирате може и да не дадете най-блестящия отговор. Но 
това не означава „готови“ отговори. Бъдете гъвкави. Успех!

Георги Вагалински

Много хора използват една и съща автобиография за 
различни вакантни длъжности. Някои от тях дори си я 
размножават на ксерокс и я разпращат навсякъде, където 
могат. Подобно поведение е предпоставка за неуспех. 
Преди да изпратите автобиографията си за работа на нов 
работодател, огледайте я критично. Има ли в нея достъчно 
полезни за работодателя неща? Случило ли се е нещо ново в 
професионалния ви живот, което си струва да добавите? Има 
ли в нея остарели, безполезни за длъжността или неактуални 
факти, цифри, имена?
• Използвайте мощни думи, найвече глаголи, защо то те 

са единственото, от което работодателят ще си извади 
стойностни заключения за Вас. 
Например: продавам, организирам,подобрявам,произв

еждам, координирам,разширявам, създавам, внедрявам, 
контролирам, изграждам. Тези глаголи ще покажат ясно, че сте 
човек, който решава проблеми и създава възможности т.е. не 
само работите, но и носите резултати.
• Заложете на първокласния външен вид на авто био

графията.
Ето няколко идеи:

• Оставяйте достатъчно бели пространства и празни 
редове между и около абзаците – така текстът ще „диша“ 
и ще привлича окото.

• Използвайте булети /като тези черни точки вляво/, без 
да прекалявате – те помагат на работодателя да открои 
важните моменти.

• Подчертавайте или удебелявайте ключови заглавия или 
определени думи.

• Ако имате възможност, използвайте малко подебела 
хартия, с класически размери А4 и светла на цвят.
На практика съществуват множество формати на авто-

биография, но през последните става популярен европейският 
формат на curricuium-vitae (CV), който Ви представяме вдясно.

Недялко Атанасов; Петър Генов (и; сие)...

Ако си мислите, че участвате
в компромис, Вие приемате, че ще

жертвате нещо. Ако си мислите,
че участвате в споразумение, Вие решавате

какво искате и за какво не Ви пука.
В този случай Вие получавате това,

което искате и жертвата онова,
което е без значение!
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ИНТЕРВЮ

Уважаеми гн Върбанов бихте ли 
споделили как попаднахте на тази 
работа в затвора?

Всичко започна през 2010 г. с курсовете 
по ограмотяване. Тогава заедно с гжа 
Генчева бяхме на работа в едно училище, 
където ни изпратиха от Бюрото по труда. 
Там директорът ни отправи предложение 
за работа в затвора и ние приехме.

Как минава Вашия ден? Дали тук се чувствате по – добре сред 
възрастни, отколкото с деца та.

Работният ден е строго ор га ни зи ран. Съществува максимал на на то ва
реност. Контактът с въз раст ни хора улеснява работата ми, тъй като те
мите за разговор са обширни и всеобхватни, базиращи се на на тру пания 
човешки опит.

Усещате ли неуважение или напрежение сред учениците към Вас или 
всичко е строго индивидуално?

Учуден съм от благо раз по ло же нието на учениците и от желанието им за 
работа. Убеден съм, че те осъз нават златната възможност, която им е дадена, 
а именно: да попълнят пропуснатото в своите 
знания и не на последно място – да намалят 
присъдата.

Как се чувствате сред Вашите колежки и 
какво отношение имат те към Вас, тъй като 
сте единствен мъж в колектива?

Спокоен съм. Като мъж в колектива съм 
попаднал в един превъзходен екип. Не ми се 
налага да вземам специално отношение и да 
им помагам.

Доставя ли Ви удоволствие работата 
или всичко правите машинално, заради 
парите?

Това е много деликатен въпрос и ако 
трябва да съм откровен  крайният резултат 
не е това, което очаквам. Удовлетворен съм, 
когато забележа в учениците желание и 
интерес за работа в часовете, но това явление 
не може да се задържи за дълго.

В какъв смисъл не може да се задържи?
Бързата умора, проблемите от 

ежедневието, както и скучният ма те риал за 
учениците ги кара да униват бързо.

Какво би Ви накарало да напуснете 
Вашата работа?

Мисля, че след този избор съм попаднал на точното място и напускането ми 
не подлежи на коментар.

Как бихте постъпили, ако Ви се предостави възможност за поплатена 
и поудобна работа?

Аз нямам такива желания да сменям работата си, но животът винаги 
поднася ситуации с много неизвестни.

Занимавате ли се с нещо друго, след работно време, което 
да Ви носи допъл ни телни доходи?

Това е лична територия, всичко споделено е излишно.

Ходил ли сте на обмяна на опит в друго, подобно на това 
училище?

Да. Ходил съм в Ловешкия затвор. Бяха ни задължили и аз 
присъствах в часовете им.

Какво Ви направи найголямо впе чатление там?
Отлична организация и стро га дисциплина.

Какво не бихте простили на Ваш ученик?
Лошото му отношение към учебниците, материалната ба за, 

учебния процес и учи те лите.

Как приемате учениците, на които Вие говорите, а те не Ви 
разбират?

При такива случаи свалям летвата на преподаване, а ин ди ви
ду ал ната работа зачестява.

Какво ще ни пожелаете на края на интервюто?
Нека тази инициатива продължи, така че да изиграе 

положителна роля в живота на лишените от свобода и привлече 
вниманието на институциите от които зависи.

Първият учебен ден в Плевенския затвор. Тази година, на 4ти 
септември, 30 лица, лишени от свобода, тръгват на училище за пръв 
път в своя живот. Всеки от тях се вълнуваше, така както се вълнува 
малко дете. 

Всеки от тях се събуди много рано и с нетърпение очакваше свое
то извеждане. Те бяха любо пит
ни и с желание да се научат да 
че тат и пишат. На вратата ги 
очак ваха техните учители. Те 
ги посрещ наха много радушно. 
В учи ли ще то бяха пред ста
ви те ли на ГД „Изпълнение на 

наказанията” и на затвора в Плевен. 
Флагът на училището се вдигаше бавно и тържествено, под звуците на химна на 

България. Гости и ученици стояха гордо изправени. 
Тази година в Плевенското училище ще има нови, строги правила, които ще важат, 

както за лишените от свобода лица, така и за техните преподаватели.
А учителите?  Те приемат работата си сериозно и отговорно. Полагат големи 

усилия, за да накарат големите деца да четат и пишат. 
Постиженията на учениците им са тяхната гордост!

И в затвора - първолаци

ПРИЗВАНИЕТО ДА БЪДЕШ УЧИТЕЛ:
ПОПАДНАЛ СЪМ НА ТОЧНОТО РАБОТНО МЯСТО

интервю с Бисер Върбанов, учител в затворническото училище

Ахмед Юмеров

Ахмед Юмеров
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1. Бихте ли ми казали, какво Ви мотивира да ста
нете психиатър?

 Любопитството ми към човешката личност и 
желанието ми да помагам на хората.

2. Харесва ли Ви професията и защо?
 Харесвам професията си. Чрез нея успявам да 

помогна на много различни хора.
3. Имали ли сте моменти, в които сте искали 

да напуснете и кое е нещото, което Ви спря да го 
направите?

 Никога не съм искал да напусна работа.
4. Имало ли е случай, тук в затвора, когато някой 

се е опитвал да Ви заблуди и какво се случ ва след 
това?

 Това е много често, обяснявам му, че номерът няма 
да мине. 

5. Срещали ли сте бивши затворниците на сво
бода и как реагират те, когато Ви видят?

 Имал съм много случайни срещи и съм се интересу
вал как протича техния живот и всички много са се 
рад вали на срещата, но не ми се е случвало да има 
неприятна среща.

6. Вие сте с найголям стаж, сред Вашите ко ле ги 
тук. Вие ли сте човекът, който казва теж ката си дума 
и взема найважните решения?

 Тъй като ние сме екип, всеки взема отношение по 
въпросите, по които е компетентен, но винаги се съобра
зява с моето предложение, обмисляме въпроса и всички 
заедно решаваме.

7. Ползвахте ли годишен отпуск и къде го пре ка
рахте?

 Да ползвах. Ходих на планина, тук в България, а 
също така и в Европа, но нека да не коментираме точно 
къде, от лични съображения.

8. Имате ли разминавания в гледната точка с 
Администрацията тук по дадени въпроси и въз ник ват 
ли конфликти между Вас?

 Много често се случва и то е само защото нашата 
гледна точка винаги е хуманитарна. Но ние винаги нами
раме общ език и няма казуси, в които да не можем да 
пос тигнем консенсус. Това са всички онези случаи в 
които добрата лекарска практика се сблъсква с невъз
мож ността да бъдат реализирани в затворената система 
в която работим. Има заболя вания, които изискват па
ци ентите да бъдат на открито определено време, нещо 
което законът тук не позволява.

Оценявам всички онези неща, които доставят 
малките удоволствия в живота

9. Как прекарвате работното си време? Имате ли 
кабинет, освен този тук, в който примате пациенти?

 Да Ви кажа, че друг кабинет отвън нямам и след 
работно време си отивам вкъщи. Моята професия съв
пада с моето хоби. Оценявам всички онези неща, които 
доставят малките удоволствия в живота. Оби чам да ходя 
сред природата, тъй като ми доставя ог ром но удовол
ствие да посещавам парковете в Плевен. Ако не съм 
сред природата, обичам да ре лак сирам, като ходя на 
театър. Обичам различните стилове музика.

10. Ако Вие бяхте министър на здра ве опаз ването 
с какво бихте подпомогнали Вашите ко ле ги?

 Бих създал повече условия за провеждане на психо
те рапевтично лечение.

Психиатрията разполага  със своите 
инструменти, за да живее всеки пълноценно. 
Отпадна стигмата, защото да посещаваш 

психиатър е по-скотро стигма. Хората чувстат 
ползата от това да посещават психиатър

11. Необходимост или мода е да ходи човек на 
психиатър?

 Абсолютно е необходимо. Психиатрията раз по лага 
със своите инструменти, за да живее все ки пълноценно. 

Отпадна стигмата, защото да по се ща ваш психиатър 
е поскотро стигма. Хората чувстат пол зата от това 
да посещават психиатър. Над 80% от хо рата по света 
посещават психиатричен кабинет. Това са поско ро хора 
с трудни, тежки проблеми и не могат да се справят сами.

12. Успявате ли да помогнете на хората в зат во ра 
и как се поддържа спокойствието на един зат вор ник?

 Надявам се, че на поголямата част от тях съм по
мог нал, но по правило човек трябва да иска първо сам 
да си помогне; да спазва препоръките които му се дават 
и да бъде отговорен към поетите ангажименити за да 
постигне успех.

по правило: човек трябва да иска първо сам да 
си помогне  

13. Разкажете ми нещо повече за Вашата про фе
сия?

 Нашата професия е доста специфична, тъй като ние 
не можем просто да погледнем и да поставим диагноза. 
Мозъкът на човека е найсложното нещо. 

14. Кое е различното в работата със затвор ници?
 Бих казъл, че разликите са много. Характерно е, 

че условията са много тежки и не мога да правя всичко, 
което реша, тъй като се съобразявам със закона. Едно 
психично страдание се овладява раз лич  но в нормалния 
живот и потрудно в затвора. Фак то рите, които провокират 
и поддържат заболяването про дължават да участват, т.е. 
не можем да спрем действието им.

умея да разбирам хората и съм благодарен на 
това, че мога да гледам надалече

15. Какъв човек е Руслан Тонев?
 Много е трудно човек 

сам да определи какъв е 
всъщност, затова трябва 
да попитам хората, с които 
работя и общувам. 

16. Плюс или мунус е 
професията Ви в личния 
живот?

 Абсолютен плюс е, тъй 
като винаги умея да раз
бирам хората и съм бла го
да рен на това, че мога да 

гледам надалече.
17. Кое е нещото от което черпите енергия в 

живота?
 По принцип човек от всичко може да се зареди, но 

аз предпочитам природата и винаги, когато мога, не 
пропускам тази възможност.

18. Какъв е Вашият девиз?
 “Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!”
19.  Какво бихте пожелали на нашия вестник?
 На всички лишени от свобода пожелавам, когато 

излязат от затвора да не повтарят грешките си и да не 
попадат под ударите на закона. А на всички останали  да 
продължават да опитват и да бъдат полезни на хората 

Ахмед Юмеров

МОЯТА ПРОФЕСИЯ СЪВПАДА С МОЕТО ХОБИ, 
НАД 80% ОТ ХОРАТА ПО СВЕТА ПОСЕЩАВАТ 

ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ – СПОДЕЛЯ Д-Р ТОНЕВ

ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ 
СТРАНИ МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР 

Е ИЗВЪН КОРПУСА НА ЗАТВОРА
ИНТЕРВЮ С МАРГАРИТА ТОДОРОВА

Фелдшер Тодорова е завършила полувисшият 
Медицински институт  „Др В. Генчев” – град Велико 
Търново. Намираме я на работното й място в МЦ 
„Затвора в Плевен”, където работи от близо 8 години, 
а на нашите въпроси отговаря така:

1. От колко време работите в местата за лиша
ване от свобода?

 От около 7 години и половина.

Помага много, но и изтощава емоционално

2. Какво Ви накара да започнете работа на 
такова място?

 Финансовата страна и придобиването на опит в 
непозната област.

3. Вреди или помага лишеният от свобода 
пациент?

 Помага много, но и изтощава емоционално.
4. С какво не бихте се примирили?
 Към лъжата във всичките й форми.
5. Предимство или недостатък е женския пол в 

Местата за лишаване от свобода?
 Абсолютен недостатък, забелязват се погледи, 

подмятания и като жена съм постоянно под 
напрежение.

6. Имало ли е лишен от свобода, който да Ви 
изкара извън контрол?

 Не е имало.
7. Имало ли е моменти, в които сте искали да 

напуснете работа?
 Определено имаше такъв. Работата ме накара да 

се отчая и почти бях стигнала ръба на нервна криза.
8. Какво ви спря?
 Останах сама, др Петрова си бе заминала, 

но в този момент получих искрената и всеотдайна 
подкрепа на др Тонев, който е прекрасен специалист 
и дължа всичко на него.

НЕ БИХ СЕ ПРИМИРИЛА КЪМ ЛЪЖАТА ВЪВ 
ВСИЧКИТЕ Й ФОРМИ

9. Кое е нещото, което винаги може да Ви 
накара да се усмихнете?

 Хумора, успехите при постигнатите резултати, 
когато има такива.

10. Споделете Ваша любима мисъл или стих?
 Откровеността и мъдростта са найточната наука.
11. Доволни ли сте от професията си, от 

практиката си като лекар и имате ли всичко 
необходимо в лекарския кабинет, което да Ви 
улеснява в поставянето на диагноза.

 Не. Не съм доволна, защото ми липсват много 
апаратури. Почти е невъзможно да се поставят диаг
нози, няма ЕКГ и за всяко изследване трябва да се 
ходи в града?

12. Какво бихте искала да Ви се предостави 
за да подобрите Вашата работа, като техника и 
апаратура?

 Нов ЕКГ апарат, игли, конци (хирургически на
бор), найелементарното, спринцовки за почис тва не 
на уши.

Стоматологичен център  и стоматологична 
техника

13. Смятате ли, че са необходими още специа
лис ти във Вашия екип и какви?

 Стоматологичен център и стоматологична 
техника.

14. Какви изисквания бихте поставили към ГД 
„Изпълнение на наказанията”, които да помогнат 
за подобро лечение и обслужване?

 Съвсем категорично заявявам, че във всички 
европейски страни Медицинския център е извън 
корпуса на затвора или ако е в корпуса е съвсем 
отделно.

Необходимо е стимулиране на финансите е по
големият стимул в тази област.

Доброто финансиране е по-големият стимул 
в тази област.

Ваньо Гочев

ИНТЕРВЮ

НАШАТА ЗАГАДКА
Уважаеми читатели, препоръчваме ви да гледате 

филма „КЛЮКИ“ и да участвате в нашата празнична 
томбола на рубриката „Загадка с наградка“.

Режисьор: Дейвид Джихейм. 
Участват актьорите: Едуард Джеймс Олмос, Джеймс 

Марсдън, Кейт Хъдсън и Джошуа Джаксън.
Професор Гудуин възлага провокативен проект на 

своите студенти: да определят връз ката между новина и 
клюка. Харизматичният сту дент Дерик Уеб практически 
развива темата, след като вижда красивата, непорочна 
и пияна Наоми Престън в прегръдките на Бо Едсън. Със 
своите колеги Джоунс и Травис, Дерик скалъпва бързо 
клюката за връзка между тях, която бързо излиза извън 
контрол и води до смъртоносни последствия.

Ето и нашият въпрос: Как се натъква на идеалната 
тема Дерик Уеб, която й е възложена от проф. Гудуин?

А какъв е отговора ще разберете след като изгледате 
филма.

В свободен текст напишете своя отговор, трите си 
имена, група и етаж. Пуснете отговора си в кутията, 
поставена в столовата в срок до края на месец 
февруари 2016 г. Чрез жребий ще изтеглим имената на 
участ ниците, дали верен отговор на загадката. Те ще 
по лучат своите подаръци.

ИНТЕРВЮ С Д-Р РУСЛАН ТОНЕВ
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ОТ И ЗА
ЗАТВОРНИЦИ

ВЕСТНИК

В нов фитнес ще спортуват лишените 
от свобода в Плевенския затвор

На 19 юни 2015 г. бе открита нова фитнес зала в Плевенския затвор. Тя се намира на третия етаж. 
Избраното помещение е изцяло ремонтирано, с нова дограма и плочки. Помещението е оборудвано 
с фитнес уреди: лежанка, гладиатор, лостове, тежести, шведска стена и маса за тенис. Според 
лишените от свобода, уредите са напълно достатъчни, за да подържат здрав дух и здраво тяло.

Проведен бе конкурс на територията на затвора и рисунката на Данаил Бенеков бе избрана за 
лого на залата. За отговорник на фитнеса е избран Симеон Берков. Всички лишени от свобода имат 
право на достъп до залата по предварително създаден график.

Руслан Тасков

ТУРНИР ПО ШАХ
В Затвора Плевен бе проведен турнир по шах между отделните групи в 

затвора. Имаше достатъчно участници да покажат своите умения по шах, но 
само трима можаха да се преборят и това са:
• 1во място Георги Пламенов Петков – V група
• 2ро място Борис Невянов Петров – II гр.
• 3то място Иван Иванов Лазаров – IV гр.
Всички получиха съответните награди. 

Руслан Тасков

ПЛЕВЕНСКИЯТ ЗАТВОР СЕ СДОБИ С РИСУВАН, 
РЪЧНО СПИСАН ВЕСТНИК

ÈÇÕÎÄ

Вестник “Решетка” е домашната работа на лишения от свобода 
Ахмед Юмеров зададена по проект “Свобода зад решетките” на 
Сдружение “Младежки форум 2001 – Разград”. 

Самоделно изготвеният вестник е с формат А3, наподо
бяващ истинските таблоиди и неговите 59 страници са изпълнени 
с актуални, според автора, теми: “полезни съвети”, игри, 
забавления, “топ новини – направо горещи”, интервюта, светски 
страници, спортна хроника, вицове и дори философско есе на 
тема “Затворници ли са надзирателите в затвора?”.

“Главният редактор” е едва с трети завършен клас на 
затворническото училище, но усетът му за вестник е впечатляващ. 
Повечето статии са с хоризонтално разположение.

На първа страница има поместени редица късостатийни 
модули, които служат като препратки към вътрешните страници. 
Заглавието на вестника е оформено с много старание. 
Отпечатъците от палци са подсказка, че вестникът се стреми да 
улови натюрела и предпочитанията на цялата затворническа 
общност. Посочена е целта на вест ника: “Новините такива, каквито 
са” и, подобно на  всеки уважаващ себе си официоз, има рекламни 
лога от двете страни на заглавието. Богато илюстрован, засягащ 
всички чувствителни теми касаещи мъжката виталност, вестник 
“Решетка” е уникален по своята същност, начин на изработка и 
съдържание. Първоначално Ахмед Юмеров е имал за задача да 
подготви въпроси за интервю, но идеята за затворнически вестник 
го запленила дотолкова, че той решил да изработи цялостно 
издание.

Неусетно увлякъл и своите съкилийници. С тях обсъждал 
отделните рубрики. Намерил си и художник  Милко Г. Асенов, 

който само с химикал и цветни моливи му оформил дизайна на вестника. И... 
вестникът бил готов.

С допуснати правописни грешки, но направен с любов и сърце. 
Ентусиазмът, старанието и найвече търпението, което е проявил А.Ю при 
изпълнението на своето домашно заслужават възхищение. Но вестникът ни 
показва и желанието на една затворена душа да разказва и споделя. Нали 
такава е  и задачата на всеки журналист? – Да разказва истории!

След проведения турнир по футбол в Затвора 
гр. Плевен между лишените от свобода от осемте 
групи и ЗОЗТВИТ, в периода юни – август 2015 г., 
отборът на домакинците излезе краен победител и 
грабна златните медали.

Спечелилите бяха в следния състав: 
• с номер 1  на вратата Георги Костов – 

склададжия; 
• в защита  номер 3 – Борислав Василев – перач;
• номер 6 – Николай Маринов  Тайсъна;
• халф – номер 7  Димчо Димитров – заварчик и 

чистач район; 
• нападатели: номер 9  Руслан Тасков Роко – 

бръснар; 
• и номер 10  Георги Вагалински – библиотекар. 

Като резерви се включиха и чистачите: Явор 
Андреев и Тони Великов  Тринайската, както и ВИК 
Петър Петров.

Отборът на домакинците беше с оригиналните 
си бели тениски с надписи на гърба и отпред с 
техните имена, номера и съответно заеманите от 
тях длъжности в затвора. Изключително спло те

ният им колектив допринесе за блестящата им игра, 
постигайки 6 победи и един равен мач без нито една 
загуба. Две от победите бяха служебно присъдени, 
след като в едната от срещите про тив никът не се 
яви, а в другата – играчи от против никовия отбор 
взеха неправомерно учас тие и след жалба до ИС 
„СДВР“ господин Иво Куз манов, победите бяха 
служебно отредени за домакинците.

В найоспорвания мач за турнира се сре щна ха 
пред варително соченият за фаворит в над пре ва
рата отбор на 4 група, 2 етаж и домакинците. По
бедата бе спечелена от вторите с крехкия, но болез
нен за противника резултат 1:0, след рядко срещан 
и красив гол с глава на централния напа дател 
Руслан Тасков – Роко, който получи топката от своя 
колега в нападение Георги Вагалински.

С показаните си умения на терена, дома кин ците 
заслужиха първото място и получиха награди по 
ЗИНЗС.

Те за пореден път се доказаха и не случайно 
са определяни от мнозина като елита на затвора в 
Плевен.

Георги Вагалински

“Бях малък. Бях неграмотно момче. Нео
бра зован. Попаднах в лоша компания. Злоу
по требиха с мен. Разбрах, че се възползват 
от мен.Това ми беше за урок и се промених. 
Ударите на съдбата! Животът ми е на 
принципа: пробагрешка. В затвора започнах 
да тренирам бокс при нулеви условия, с лапи 
от джапанки и боксови ръкавици от стари 
дюшеци. Първоначално тренирах за да пре од о
лея гнева си. Спортът ме промени. На първото 
със тезание в София се уплаших като видях 
другите колко добре са тренирани. Но си казах: 
Дошъл съм тук за да докажа на себе си, че го 
мога и...ги РАЗМАЗАХ! Спечелих първото място 
на Републиканското първенство по бокс през 
2014 г.”

Никой не знаеше, че в Плевенския затвор ще си имаме 
шампион по бокс, докато не се проведоха турнири и нашият 
Роко не спечели първо място. 

1. Роко как стана шампион?
 Записваха за турнир по Бокс и аз реших да пробвам, но не 

съм се боксирал до сега, освен с хората с които съм се бил.
2. Някога представял ли си си, че можеш да станеш 

шампион и да спечелиш първо място?
 Никога. Дори и през ум не ми е минавало, но ми е било 

мечта, тъй като аз следя спорта и обичам да поддържам 
формата си?

3. Какво смяташ да правиш занапред?
 Смятам да подобря стила си и да усъвършенствам таланта 

си, за да запазя първото място.
Благодаря Роко, желаем ти успех занапред!
П.П. През 2015 г. Руслан Тасков печели второто място на 

Репуб ли канско то първенство по бокс.
Ахмед Юмеров

ПЪРВО МЯСТО И НАГРАДИ ПО „ЗИНС“ ЗА ОТБОРА НА 
ДОМАКИНЦИТЕ ОТ ЗАТВОР ПЛЕВЕН

ГОЛЪТ НА РОКО РАЗБИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ФАВОРИТИ НА 
ФУТБОЛНИЯТ ТУРНИР

ЗА УСПЕХА - НЯМА ЗАТВОР!
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ОТГОВОРИ ОТ ИГРАТА
1. пунктирана линия
2. дупе на круша
3. гърбица на банана в горният край
4. дясна обелка - по-широка

1. кърпичка в горният малък джоб
2. горен джоб 
3. копчета 
4. сянка на копчетата 
5. медальон 
6. показани ръце 
7. панталон с джобове 
8. колан 
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9. обратна прическа 
10. повдигнати вежди 
11. часовник 
12. размяна на чантите 
1. отворена пола
2. бикини
3. ластик на роклята
4. боди

5. показани гърди
6. целувка на врата
7. пъп на корема
8. плочки на корема
9. пеперуда на бедрото
10. гривна на ръката
11. перли на врата
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