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на стр. 6

След напускането на левицата всички 154 депута-
ти вкупом отхвърлиха ветото на президента. нямаше 
против, независимо че на отделните групи част от про-
мените не им допадаха. трябваше да се покаже единен 
фронт против държавния глава. не бил прав да е срещу 
промените в избирателния кодекс, защото е спечелил 
изборите с този закон. ами нали точно затова мно-
зинството го оряза, гарантирайки си служебна победа. 

Връзката между ДПС и ГерБ блесна със страшна си-
ла. майстори са Догановите хора да си постигат це-
лите. ние ви подкрепяме за кворума, вие опрощавате 
дълговете на мюфтийството! Докато сделката се ре-
ализира, националистите – онези същите, дето дърпа-
ха турски бабички на границата, атакуваха централ-
ната джамия с камъни и дърве, не напуснаха залата, за 
да провалят приемането на закона. Сигурно от страх, 
че ако го сторят, ще им отнемат кокала, даден им за 
дооглозгване от Бойко. 

мина и първото четене на Закона за концесиите, на-
таманен по начин, гарантиращ  възможност столично-
то летище да се отдаде на концесия. няма значение, че 
е печелившe, нито че е елемент от националната сигур-
ност. Важното е да се гушне комисионът… Все по-сил-
но се натрапва мнението, че онези, дето ги пратихме 
в сградата с надпис „Съединението прави силата”, ра-
ботят срещу интересите на народа. и единомислието 
им е главно в посока лично обогатяване и с цената на 
всичко – оцеляване във властта. „П”

ЕДИНОМИСЛИЕ

Свеж полъх
раЗмиСЛи на ГЛаВния реДактор

Òîäîðîâäåí
16 март

Празникът се от-
белязва в първата съ-
бота на Великденски-
те пости. Преданията 
разказват, че на този 
ден светецът обличал 
девет кожуха и отивал 
при Бога да проси за ля-
то. на този ден ста-
ват надбягванията с 
коне, затова е познат 
и като конски велик-
ден. Правят се надбяг-
вания с коне. отличили-
ят се кон бива накичен и 
тръгва пръв за селото, 
причакван вкъщи от мо-
ма или млада булка. 

на стр. 11

Като малки всички мечтаем да бъдем космо-
навти или коминочистачи. Тя мечтае да бъде ак-

триса и нищо друго. Търси сцена и публика. Още 
от детската градина и в училище участва в само-

дейни спектакли и рецитали. През 1955 г. завърш-
ва ВИТИЗ в класа на проф. Стефан Сърчаджиев. В 

нейния випуск са такива ар-
тисти като Григор Вачков, 
Никола Анастасов, Досьо 

Досев, Леда Тасева, Ицхак 
Финци, Емилия Радева... 
Татяна Лолова мечтае за 
драматични роли, но още 
от първи курс всички за-
белязват комедийния й 

талант. 

Незалязваща 
звезда 
Като малки всички мечтаем да бъдем космо-

навти или коминочистачи. Тя мечтае да бъде ак-
триса и нищо друго. Търси сцена и публика. Още 

от детската градина и в училище участва в само-
дейни спектакли и рецитали. През 1955 г. завърш-

ва ВИТИЗ в класа на проф. Стефан Сърчаджиев. В 
нейния випуск са такива ар-
тисти като Григор Вачков, 
Никола Анастасов, Досьо 

Досев, Леда Тасева, Ицхак 

талант. 

Незалязваща 
звезда 
Незалязваща 
звезда 
Незалязваща 

на стр. 22

на стр. 3

Имам чувството, че по проблеми-
те на пенсионерското движение се 
въртим в омагьосан кръг. Основни-
ят въпрос, който вълнува една част 
от нашите автори, е легитимността 
на СП-2004 и на неговия председа-
тел Валентина Николова. 

на стр. 12

В историята на бъл-
гарската култура името 
на Дора Дюстабанова 
е почти заличено и на 

практика неизвестно. 
Затова пък творчество-
то и славата на нейната 
голяма любов – поета 
Теодор Траянов, са ос-
танали записани зави-
наги в учебниците по 
литература. Точно как-
то тя го е искала – да 
живее в сянката на лю-
бимия мъж и да му слу-
жи, а той само да пише 
и да остане в историята 
с творбите си.

Дора е родена през 
1905 г. в София. Талан-
тът й на актриса ли-
чи още от дете и тя се 
записва в младежкия 
декламаторски клуб в 
Ючбунар. 

Общият доход средно на лице от дома-
кинство през четвъртото тримесечие на 
2018 г. е 1557 лв. и нараства със 7,5% спря-
мо същото тримесечие на 2017 година.

Общият разход средно на лице от 
домакинство е 1509 лв. и се увеличава 
с 10,3% спрямо същото тримесечие на 

2017 година.
В структурата на общия доход с най-

висок относителен дял са доходите от 
работна заплата (55,1%), следвани от до-
ходите от пенсии (27,7%) и от самостоя-
телна заетост (6,8%), съобщиха от НСИ. 

Разходите растат

на стр. 9

Нормално е заедно с изключително слабата Европейска ко-
мисия и брюкселския парламент да си отидат от властта и 
правителствата, които вярно и безпрекословно им служеха. 
Гербаджиите са на първо място сред тях. Имали сме и някои 
ползи от това получленство – младежите скитат по света без-
проблемно, търсят препитание и инвестират в родината над 
2 млрд. лв. годишно. Дойдоха и доста евро от разни присъе-
динителни програми, проекти, съвместни инициативи, субси-
дии за селското стопанство, околната среда, инфраструктура-
та, строителството на магистрали. на стр. 4

1 месец 2,40 лв.
2 месеца 5,40 лв.
3 месеца 7,80 лв.
6 месеца 15,60 лв.
9 месеца 23,40 лв.

каТалОжЕН №552

До 15.III. 
във всички 
пощенски 
станции

Активната дейност на спец прокура-
турата започна да дава неочаквани за 
властта резултати. Зам. главният проку-
рор Иван Гешев се опасява, че немину-
емо ще се стигне до яростен политиче-
ски и институционален отпор. 

Ñèëíî ìîé 
÷îâåê  (ÑÌ×)!

мЪЛния

на стр. 13
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Български2 Законът Пенсиите

отГоВаря аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка коЛеГия

Как ще се пенсионираме през 2019 г.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Кога може да се преизчисли пенсията?

Много от вас, драги 
читатели, които са прех-
върлили 60-те,  задават 
този въпрос. Отгово-
ра ще започна с обсто-
ятелство, че системата 
за пенсиониране в Бъл-
гария е пред сериозна 
промяна.

Пенсиите след 2019 г.  
ще се изчисляват  само 
на основата на данните 
в регистъра на осигуре-
ните лица в НОИ.

Това определено 
ще улесни подава-
нето на докумен-
тите за пенсии. За-
явлението за от-
пускане на пенсия  
може да се пода-
ва  и по електро-
нен път. Работода-
телите ще бъдат улес-
нени, тъй като няма да 
издават удостоверени-
ята, известни като УПИ 
2 и 3 за времето след 
2000 година. Друга осо-
беност е, че от начало-
то на 2019 г. няма да 
се вземат под внима-
ние трите години до-
ход преди 1997 г. при 
изчисляване на пенсия-
та. Досега този доход се 
доказваше с документи 
на хартия. От  началото 
на 2019 г. пенсията  се 
изчислява само на ба-
зата на осигурителните 
вноски след 1997 г., за 
което има данни в ре-
гистъра на НОИ. 

Условията за пенси-
ониране през 2019 г. на 
лицата, достигнали оси-
гурителен стаж и въз-
раст по чл. 68, ал. 1 и 2 
от Кодекса за социално 
осигуряване са: За же-
ните необходимата въз-
раст е 61 години  и 4 
месеци при трудов стаж 
35 години и 8 месеца. За 
мъжете - възраст 64 го-
дини и 2 месеца и тру-
дов стаж 38 години и 8 
месеца.

 В чл. 68, ал. 3 се оп-
ределят условията за 
пенсиониране на лица, 
които   не са могли 
да съберат необходи-
мия осигурителен стаж 

за пенсия. През 2019 
г.  мъжете и жените се 
пенсионират на 66 го-
дини и 4 месеца, ако 
имат не по-малко от 
15 години осигурите-
лен стаж.

За лицата, които са 
достигнали общата 
възраст за пенсиони-
ране за 

2019  г., но не им дос-
тига осигурителен стаж, 
законът дава възмож-
ност  да „закупят” тру-
дов стаж като запла-
тят осигурителни внос-
ки до 5 години осигури-
телен стаж, недостигащ 
за придобиване право 
на пенсия по общия ред 
на чл. 68 от КСО.   Ко-
гато лицето е заявило 
желание да закупи оси-
гурителен стаж по този 
ред,  съответното тери-
ториално поделение на 
НОИ  преценява точно 
колко време не дости-
га до  необходимия за 
пенсиониране осигури-
телен стаж (който за 
2019 г. посочих по-го-
ре) и информира кан-
дидат-пенсионерите за 

недостигащия осигури-
телен стаж, сумата на 
дължимите осигурител-
ни вноски и реда за вна-
сянето им.  Удостове-

рението за закупен не-
достигащ стаж се изда-
ва от териториалното 
поделение на НОИ въз 
основа на документа за 
внесените осигурител-
ни вноски. За лицата, 
живеещи в друга дър-
жава, с която Република 
България има сключен 
международен договор 

в област та на социал-
ното осигуряване, 

удостоверение-
то се издава от 

ТП на НОИ - 
София-град. 
За придобит 
осигурите-
лен стаж, за 
който са за-

платени оси-
г у р и т е л н и 

вноски като не-
достигащ, право-

то на пенсия възник-
ва от датата на заяв-
лението. Ще отбележа, 
че право на такова за-
купуване имат и учили-
те в чуждестранни ви-
сши училища. Подчер-
тавам, че лице, което е 
ползвало привилегията 
за закупуване осигури-
телен стаж като завър-
шило висше образова-
ние, не може да закупи 
още примерно 5 годи-
ни стаж по общия ред 
и обратното.

Законът  предоставя 
възможност и за ран-
но пенсиониране. Раз-
поредбата на чл. 68 а 
от КСО  дава възмож-
ност за отпускане на 
пенсия за осигурите-
лен стаж и възраст в 
намален размер на ли-
ца, имащи изискуемия 

по чл. 68, ал. 2 от КСО 
осигурителен стаж, ка-
то същите могат да се 
пенсионират по тяхно 
желание до една годи-
на по-рано от възрас-
тта им по чл. 68, ал. 1 
от КСО. Пенсията се 
отпуска от датата на 
заявлението и се из-
плаща в намален раз-
мер пожизнено. Лица-
та, на които е отпус-
ната пенсия по този 
ред, нямат право на 
пенсия по реда на чл. 
68, ал. 1, 2 и 3 от КСО 
(общия ред).

Що се касае за оси-
гурителния стаж на зе-
меделските произво-
дители, подчертавам, 
че ако не е развива-
на дейност като земе-
делски производител, 
ако не са декларирани 
по надлежния ред до-
ходи и не са внасяни 
пенсионни и здравни 
осигуровки, а има са-
мо регистрация, това 
не  може да се счита 
за осигурителен стаж  
или да се купува ка-
то стаж. 

 Изключение от об-
щия принцип за пенси-
ониране осигурител-
ният кодекс прави за 
някои  категории ли-
ца, изброени подроб-
но в чл. 69, ал. 1, 23 и 
6 от КСО  и чл. 69, ал. 
4 и 7 от КСО. Това най-
общо са военнослуже-
щи, служители на МВР  
и др., които от  1.1.2019 
г.  придобиват право 
на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст, 
както следва:  

закъсняла 
награда

След 75 години една награда най-после 
стигна до своя притежател - Цонко Фили-
пов, на 91 г. Историята е от края на Втората 
световна война, когато като ученик той спа-
сява от удавяне няколко войници в река Ду-
нав. Годината е 1944, месецът е юни. Един 
17-годишен младеж  спасява живота на двама 
войници. Министърът на народното просве-
щение чува за подвига му и издава заповед 
ученикът да бъде незабавно награден. Исто-
рията обаче е решила друго. Със събитията от 
9 септември отличието потъва в забрава. А с 
него и поканата за среща в министерството.

Поканата е скрита в джоба на стар порт-
фейл.

"И така стигнахме до днешния момент", раз-
казва Цонко.

Мястото вече не е Министерството на про-
свещението, а това на образованието. Прага 
му прекрачва същият смел ученик, макар и 
скоро навършващ 91.

"На 15 юни 1944 г. той е награден от Ми-
нистерството на просвещението тогава с гра-
мота и с 
писалка. С 
лекото за-
к ъ с н е н и е 
от 75 го-
дини ние 
р е ш и х м е 
да връчим 
въпросна-
та писал-
ка на г-н 
Ф и л и п о в , 
който през 
това време е бил учител в Хасково по физи-
ческо", заяви Петър Николов, зам.-министър 
на образованието.

Бившият учител обаче изпитва и тъга. За-
щото героите, по думите му, са останали са-
мо в пожълтелите документи от миналото.

"Трябва да има човешкото в човека. Ние 
изгубихме човешкото! Няма го! Слизаш от 
трамвая, падаш и няма кой да ти помогне", 
разсъждава Цонко Филипов.

В сградата на президентството продължа-
ва една 75-годишна история - история за ге-
роична постъпка, закъсняла награда и живот, 
изпълнен със смисъл.

Вълнуваща среща между ученик и него-
вия 92-годишен учител. Порасналият уче-
ник става президент на България, а учите-
лят получи от него почетния знак на дър-
жавния глава - за обществен принос и за-
слуги. Цонко Филипов влиза  в президент-

ството, за да се срещне със свой ученик 
след 40 години раздяла.

За проявения героизъм и приноса като 
дългогодишен учител и общественик Цонко 
Филипов получи почетния знак на държав-
ния глава.

Целия си професионален път Цонко Фили-
пов посвещава на своите ученици. Основава 
и мажоретния състав в Хасково. Срещата с 
ученика, заел най-високия държавен пост, е 
най-голямото удовлетворение за него. 

Година на 
пенсиониране

Жени и мъже - право по 
чл. 69, ал. 1, 2, 3, 6 от КСО

Жени и мъже - право по 
чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО

възраст стаж специ-
ални/общи

възраст стаж спе-
циални

2019 53 г. и 4 мес. 18/27 43 г. и 4 мес. 15

Възможностите за пре-
изчисляване и увеличава-
не размера на пенсията съ-
гласно разпоредбите на ко-
декса за социално осигуря-
ване (ксО) са следните:
 Когато лицето подаде за-

явление за допълнително по-
ложен осигурителен стаж, при-
добит след пенсионирането 
(чл. 102, ал. 1 от КСО във връз-
ка с чл. 21, ал. 1 от НПОС);
  При представяне и на 

осигурителен доход за стажа, 
придобит след пенсиониране-
то, пенсията се преизчислява, 
ако това е по-благоприятно 
за лицето (чл. 102 от КСО във 
връзка с чл. 21, ал. 2 от НПОС);
 При подадено заявление 

по утвърден от управителя 
на НОИ образец за служебно 
преизчисление на пенсията за 
придобития след пенсионира-
нето осигурителен стаж/оси-
гурителен доход (чл. 102, ал. 
3 от КСО).

Преизчисление на пенси-
ите по реда на чл. 102, ал. 
1 и 3 от ксО може да се из-
вършва веднъж в календар-
ната година.
 Лицата могат да поискат 

преизчисляване на пенсия-
та от осигурителния доход за 
друг тригодишен период пре-
ди 1.1.1997 г. в 12-месечен срок 
след влизане в сила на разпо-
реждането за отпускане на пен-
сията (чл. 70, ал. 17 от КСО). 

Преизчисляване на пенсия-
та за осигурителен стаж, при-
добит след пенсионирането, 
се извършва по заявление на 
пенсионера. Новият размер на 
пенсията се определя от пър-
во число на месеца, следващ 
месеца на заявлението. При 
определянето на новия раз-
мер на пенсията положеният 
след пенсионирането и след 
31 декември 2010 г. осигури-
телен стаж не се превръща по 
реда на чл. 104 от КСО.

При представяне и на оси-
гурителен доход за стажа, 
придобит след пенсионира-
нето, пенсията се преизчис-
лява само ако това е по-бла-
гоприятно за лицето.

Накрая ще отбележа, че  на страницата на вестни-
ка не бих могъл да изложа и да коментирам в под-
робности всички особености на ксО, затова отделям 
най-много място на условията за пенсиониране, за-
сягащи болшинството от гражданите на страната.
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Глоба за 
„Топлофикация 

София”

Глоба от 10 000 
лв. получи столична-
та „Топлофикация“. 
Санкцията е зара-
ди начисляването на 
сметка за парно на 
мъж от Смолян, кой-
то никога не е живял 
в София и никога не 
е бил абонат на дру-
жеството. Скандални-
ят казус с абсурдната 
грешка премина през 
няколко съдебни ин-
станции.
 В чакалнята 
на еврозоната

Юли месец влизаме 
в чакалнята на евро-
зоната, заяви преми-
ерът Бойко Борисов. 
В края на тази годи-
на ще имаме 17,5 про-
цента външен дълг. 
Ще финишираме с над 
120 млрд. лева БВП, 
съобщи още минис-
тър-председателят.

Нова агенция 
за пътна 

безопасност

Ще започнем с ком-
плексен и системен 
анализ за липсата на 
намаляване на жерт-
вите на пътя и начи-
на да се стигне до на-
маляване на броя им. 
Това обяви  Малина 
Крумова, председа-
тел на новосъздаде-
ната Държавна аген-
ция "Безопасност на 
движението по пъти-
щата". 

Ние сме извън пар-
ламента, за да спа-
сим българския пар-
ламентаризъм, кой-
то беше подложен 
на чудовищна гавра.

александър симОВ

Безплатни 
зъбни протези 

Сравняват цените на лекарствата 

Инфлацията стигна до 3%

Групата от държави, с които се 
сравняват цените на лекарствата в 
България, се променя. Това е записа-
но в проекта за промени в Наредба-
та за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цени-
те на лекарствените продукти. Проме-
ните са предложени от здравното ми-
нистерство. Досегашните 17 държави, 
с които се сравняваха 
цените на лекар-
ствата, прода-
вани у нас 
и плаща-
ни от 
з д р а в -
н а т а 
к а с а , 
се ре-
дуцират 
до 10. То-
ва са: Бел-
гия, Гърция, 
Испания, Ита-
лия, Латвия, Полша, 
Румъния, Словакия, Унгария 
и Франция. Предлага се да има само 
един списък, а не както досега списъ-
кът да се дели на първа и втора линия 
с държави и ако лекарството липсва 
в първите десет, цената се търси във 
вторите седем. Така от списъка отпа-
дат Литва, Португалия и Словения, а 

се включват Белгия, Полша и Унгария. 
Причината е, че цените в новодоба-
вените три страни са едни от най-ни-
ските. Досега тези държави бяха в ре-
зервния списък и тяхното въздейст-
вие не се е вземало под внимание, 
посочва се в проекта. 

За да се плаща лекарственият про-
дукт от НЗОК, той ще трябва да се ре-

имбурсира в пет от тези страни.
В проекта се регламен-
тира и дълго обсъжда-

ното проследяване 
на ефекта от тера-

пията на новите 
лекарства. Пред-
вижда се такова 
да се извършва от 
1 до 3 години в за-

висимост от тера-
певтичната схема. 

Ще може да се сле-
ди и ефектът за лекар-

ствата, за които властите 
не са убедени, че ефективност-

та им е целесъобразна на цената им.  
Проследяване ще се прави и при но-
ви показания на медикаменти, които 
са използвани преди това за други за-
болявания. Очаква се предложените 
мерки да съдействат за понижаване 
на цените на лекарствата у нас и да 
намалят разходите на касата за тях.

От първи септември 2018 г. хората от 65 
до 69 години имат правото на цялостна зъбна 
протеза, която  се плаща частично от здравна-
та каса. Поема се само трудът на зъболекари-
те. Услугата е експериментална и ще продъл-
жи до април тази година. Дотогава трябва да 
се разбере дали ще последва предоговаряне 
и увеличаване на възрастовата граница, тъй 
като според стоматолозите от тази услуга ре-
ално се нуждаят по-възрастните хора. Към мо-
мента няма никаква яснота колко човека меж-
ду 65 и 69 години имат необходимост от ця-
лостна зъбна протеза.

Според д-р Красимира Сариева, председател 
на Районната колегия на Българския лекарски 
съюз, реално от услугата се нуждаят пациен-
тите след 70 години. Тогава обеззъбяването е 
по-осезателно.

 "Касата плаща на зъболекаря 200 лева твър-
до, а пациентът си заплаща зъботехническа-
та услуга. Цената на услугата зависи от лабо-
раторията, в която ще се изработва протеза-
та", обясни Сариева. Тя е категорична, че при 
следващото договаряне със здравната каса от 
БЛС ще настояват за разширяване на възрас-
товата граница над 75 години, за да може ус-
лугата да достигне до пациентите, които реал-
но се нуждаят от нея. 

През януари 2019 г. 
потребителските цени 
в България нарастват 
за пръв път от четири 
месеца насам, показват 
данни на Националния 
статистически институт 
(НСИ).

На годишна база ин-
флацията през януари 
се ускорява до 3% от 
2,7% през предходния 
месец, отбелязвайки 
по-силен растеж за пръв 
път от октомври 2018-а, 
когато индексът на по-
требителските цени на-
расна до петгодишен 
връх от 3,7% (най-висо-

ка инфлация от фев-
руари 2013 г. насам).

Средногодишната 
инфлация за периода 
февруари 2018 - яну-
ари 2019 нараства с 
2,9% спрямо периода 
февруари 2017 - януа-
ри 2018 година.

През януари цени-
те на хранителните 
продукти и на безал-
кохолните напитки се 
повишават с 1,6% спря-
мо предходния месец, 
докато цените на алко-
холните напитки и на 
тютюневите изделия от-
читат понижение с 0,2%, 

за здра-
веопаз-
ване - с 

0 , 1 % , 
д о -
к а т о 
транс-
п о р т -
н и т е 
ц е н и 
се по-
нижа-
ват с 
2,8 на 
сто. 

Силен ръст с 5,6% бе-
лежат цените за развле-
чения и култура. Хармо-
низираната инфлация 
(индексът HICP според 
общите европейски 
стандарти) обаче оста-

ва през януари на нива-
та от ноември и декем-
ври, докато на годишна 
база растежът на хар-
монизираната потре-
бителска инфлация се 
забавя до 2,2% от 2,3% 
в края на 2018 г., про-
дължавайки да отстъп-
ва рязко от октомврий-
ския връх от 3,6 на сто.

Смесените данни на 
НСИ са знак за известно 
нарастване на инфла-
ционния натиск в нача-
лото на настоящата го-
дина обратно към ни-
вото 3 на сто, след като 
през декември инфла-
цията се понижи под то-
ва ниво за пръв път от 
юли 2018 г.

От стр. 1
Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. от-

носителният дял на дохода от работна заплата 
се увеличава с 1,2 процентни пункта, доходът 
от пенсии - с 1,5 процентни пункта, а доходът 
от социални обезщетения и помощи намалява с 
0,9 процентни пункта. Общият разход средно на 
лице от домакинство през четвъртото тримесе-
чие на 2018 г. е 1509 лв. и се увеличава с 10,3% 
спрямо същото тримесечие на 2017 година. В 
структурата на общия разход с най-голям отно-
сителен дял са разходите за храна, следвани от 
разходите за жилище,  данъци и социални осигу-
ровки  и транспорт и съобщения. Потреблението 
на основни хранителни продукти средно на лице 
от домакинство през четвъртото тримесечие на 
2018 г. е без съществена промяна спрямо също-
то тримесечие на 2017 година. Увеличение е от-
четено в потреблението на кисело мляко, яйца, 
плодове. Намалява консумацията на хляб и тес-
тени изделия. Без промяна остава потребление-
то на месо, фасул зрял, картофи и захар. 

Разходите растатСледете банковите си сметки редовно!
Няма задължение 

на клиента да си 
следи сметките, но 
за лична сигурност е 
по-добре да се пра-
ви, посочи финанси-
стът Емил Хърсев.

В банката в Нова 
Загора бяха ужиле-
ни вложители с раз-
лични суми от слу-
жителка на офис в 
града. 

Общата открадна-
та сума е около 400 
000 лева. Банкерка-
та е задържана от 
полицията.

Обикновено слу-
жителите, които 
разполагат с дос-
тъп до системите за 
информация на бан-
ката, могат да про-
следят движението 
по сметките в нея 
и е нормално да се 
насочат към смет-
ки, по които има 

най-малко движе-
ние през годините, 
обясни още Емил 
Хърсев. 

По думите му в 

Нова Загора има 
нарушение на тех-
нологичната дисци-
плина на повече от 
един служител, за-
щото някой е тряб-
вало да потвържда-

ва операциите, ко-
ито е правила бан-
керката.

В случая в Нова 
Загора банката не 

е заявила подозре-
ние към клиентите, 
така че вероятно ще 
поеме вината и ще 
възстанови парите, 
обясни още финан-
систът.

 емил Хърсев

а цените на облеклото 
и обувките отбелязват 
спад с цели 4,2 на сто.

Цените на жилища, 
вода, електроенергия, 
газ и други горива се 
увеличават с 0,6%, тези 
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От стр. 1
Така биха представи-

ли нещата оптимисти-
те. Песимистите – на-
против. Те изтъкват за-
губите, пропуснатите 
ползи и ограниченията, 
започвайки от съсипва-
нето на родната енерге-
тика, блокажа на изгод-
ни проекти като „Южен 
поток” и АЕЦ „Белене”, 
вредните санкции сре-
щу Русия. Търговски-
ят оборот между наши-
те две страни е спаднал 
от 5 на 3 млрд. долара. 
Проблем са износът на 
капитали от междуна-
родните вериги и елек-
троразпределителните 
дружества, задължител-
ните разходи за оръжие 
и ниските доходи. Както 
и работата на предприя-
тия, чиято стока не стига 
до крайния продукт, от 
който се печели, а е част 
от него. Истината сигур-
но е някъде по среда-
та. Имаме плюсове, но 
минусите май са повече. 
Усещането обаче е, че 
вина за родното буксу-
ване и последното мяс-
то в повечето класации 
на клуба на богатите е 
заради характера на 

НАШЕНСКИТЕ 
ПОДМАЗВАЧИ

Примери колкото 
щеш. Изпускат питом-
ното и гонят дивото. 
От чисто икономиче-
ски проекти се правят 
политически изводи и 
се създават пречки, за 
да се угоди на Запада. 
Стараят се представи-
телите на изпълнител-
ната власт, че дори на 
Трети март – нацио-
налния празник, ста-
нал възможен след по-
бедата на братушките в 
освободителна кърва-
ва война, премиерът в 
поздравлението си към 
народа се страхува да 
изрече името на Русия. 
За нея се говори от по-
вечето видни предста-
вители на десницата 
само в отрицателен ас-
пект. Такава била пар-
тийната линия – оплака 
се пожелал анонимност 
редови депутат от мно-
зинството. Достатъчно 
бе да се види кисела-
та физиономия на Б. Бо-
рисов на тържествена-
та заря, когато в слово-
то си президентът Ру-
мен Радев благодари 
на император Алексан-
дър II, донесъл на щи-
ковете на своите солда-
ти бъдещата ни държа-
ва. Да, имало е в негова-
та армия представите-
ли на доста национал-
ности. Но можеха ли те 
сами да тръгнат в бит-
ка срещу все още могъ-
щата Турция, подкрепя-
на от Англия? Добре че 
в учебниците по исто-
рия тази война все още 
се нарича с точното си 
название. Нищо чудно 
след време потомци-
те да учат, че да спасят 
от робство българите, 
тук са дошли румънци, 

финландци, украинци, 
все бъдещи членки на 
НАТО. И още от 1878 г. 
е започнало военното 
ни сътрудничество със 
Запада. Имало е и аме-
риканска помощ с оръ-
жие – при опълченци-
те се е срещала някоя 
и друга пушка, участва-
ла в Гражданската вой-
на на янките, докарана 
от емигранти, върнали 
се да бъдат доброволци 
в дружините, командва-
ни от генерал Радецки. 
Неговата пък фамилия, 
понеже звучи някак си 
особено, може и да не 
е руснак… Срамота и 
безобразие!

Да се върнем към 
настоящето. Пристиг-
на делегация, водена 
от министър-председа-
теля на Русия Дмитрий 
Медведев. Проведо-
ха се разговори за съ-
трудничество в енерге-
тиката, икономиката, ту-
ризма, културата, спор-

та. Предстои да преми-
не отклонение от „Тур-
ски поток” през страна-
та. Зациклила е проце-
дурата в довършването 
на АЕЦ „Белене” зара-
ди отсъствието на дър-
жавни гаранции, усло-
вия, коварно вкарано 
в конкурса. „Росатом” 
предлага вариант най-
после да се приключи 
с „гьола”, погълнал над 
3 млрд., и той да започ-
не да дава ток, връщай-
ки вложените средства. 
Десните тръгнаха в ата-
ка. Гербаджиите се на-
правиха на разсеяни.

ВРЪХ НА ДВУЛИЧИЕТО
бе поведението на бле-
дото подобие на бай То-
шо Б. Борисов. Нагово-
ри захаросани приказки 
за бъдещи перспективи 
и неизбежности. На па-
метливия нашенец чак 
байгън му стана. То би-
ва безочие, то може та-
рикатлъци, ама чак тол-
кова е прекалено! Пре-
ди дни разпалено доказ-
ваше на ген. секретар на 
НАТО, пристигнал в Со-
фия кой знае защо из-
преварвайки знаково-
то гостуване на Медве-
дев, че не сме троянски 
кон на Русия в агресив-
ния Атлантически али-
анс. Не че са го дърпа-
ли за езика, но се опитва 
да прилича на охраня-
ваните от него Живков 
и Симеончо – да каз-
ва неверни неща, кои-
то ответната страна же-
лае да чуе. Както и да 
прави псевдополитика 
пред гласоподаватели-
те. Напъва се, а рейтин-
га му хич го няма. За де-
сет години са добре из-
вестни на народонасе-
лението неговите лута-
ници между Изтока и 
Запада и купищата не-
изпълнени обещания. 
Изглежда му е дошъл 

акълът, че без енерго-
ресурсите и суровини-
те на братушките сме за-
губени и траншовете от 
евро са приятна далаве-
ра, но са твърде недос-
татъчни, за да догоним 
по доходи поне средния 
европеец. 

За да не бъде обви-
нен в прекалени сим-
патии към Кремъл, 
Бойко шикалкави за 
количествата газ. Не 
ни били необходими 
допълнителни тонове. 
Просто ще се полз-
ват тръбите и комп-
ресорните станции от 
бившия газопровод 
„Дружба”, които след 
година-две ще останат 
празни, тъй като рус-
наците нямат намере-
ние да транзитират си-
ньо гориво през неси-
гурната и неблагодар-
на Украйна. Зарити в 
земята инвестиции за 
5-6 млрд. лв. ще се пре-
върнат в скрап. Разби-

ра се, че е по-добре по 
тях да тръгне сибир-
ско гориво за южна-
та част на континента. 
Има логика в подобни 
разсъждения. Но да-
ли сметката пак не се 
прави без

КРЪЧМАРЯ?
Медведев напомни 

излагацията с „Южен 
поток” и подчерта, че 
без съгласието на Ев-
рокомисията не се зах-
ващат с каквото и да би-
ло. На българина, на ко-
гото постоянно се вну-
шава, че сме суверенна 
република и интереси-
те ни са първа грижа на 
Бойковия кабинет, няма 
как да не му стане обид-
но от поставеното ус-
ловие. Ачик-ачик ни го 
рекоха, че от нас нищо 
не зависи. А великият 
и всевластен господар 
на отечеството е прос-
то изпълнител на чуж-
да воля. Пристига Хилъ-
ри Клинтън и за миг из-
ключително важна яд-
рена централа, вклю-
чена в предизборната 
програма на ГЕРБ като 
стратегическа задача, 
се превръща в нену-
жен „гьол”. Идват три-
ма американски сенато-
ри и стартиралият и на-
преднал „Южен поток” 
престава да съществува. 
Ако това е суверенитет, 
здраве му кажи! В соц-
периода Политбюро на 

ЦК на БКП гледаше към 
Москва и слушаше вни-
мателно даваните от-
там съвети. В повечето 
случаи те бяха за добро 
– построиха се заводи, 
науката бе във възход, 
международните отно-
шения и търговията – 
също, раждаха се де-
ца… Сравнението хич 
не е в полза на диктата, 
идващ отвъд океана или 
от Брюксел. Само оно-
ва, безпричинното спи-
ране на четирите реак-
тора на АЕЦ „Козлодуй, 
нанесе щети приблизи-
телно равни на дадени-
те впоследствие мили-
арди евро за десетте го-
дини членство. Излиза, 
че с едната ръка се дава, 
а с две ни се отнемат ре-
ални и ефективни неща. 
Идеята е да сме бедни, 
за да бъдем послушни. 
Просешката съдба не 
е по сърце на нормал-
ния нашенец. Оттам и 
ниският рейтинг на уп-
равниците. Дори изпъл-
нени с неприкрити сим-
патии към тях социоло-
зи въртят, сучат и в из-
следванията си дават 
25-27% рейтинг на Ми-
нистерския съвет. Кое-
то означава, че 70 на сто 
от електората не го ха-
ресва. На парламента се 
гледа като на гумен пе-
чат на Бойковия каби-
нет и негативната оцен-
ка е 86 на сто! Откъде 
им идва самочувствието 
на управниците, напра-
во се чуди свободомис-
лещият гражданин. Си-
гурно от това, че разпо-
лагат с

ПАРИТЕ НИ
Постъпват с тях как-

то намерят за добре, 
но много рядко пра-
вилно. Разпределение-
то на бюджета, на „из-
лишъците”, еднолично-
то решение на кого кол-
ко ще се дава нямат 
нищо общо със соци-
алната държава, опре-
делена в конституция-
та. Самият основен за-
кон (апропо скоро ще 
се честват 140 години 
на Търновската консти-
туция, препоръчана от 
Русия и вписана в мир-
ния договор) се гази с 
пълна сила. Безплатни-
те образование и здра-
веопазване отдавна не 
са такива. Пенсионери-
те не са равнопоставе-
ни. Мизерните доходи 
ги превръщат в нисша 
категория, лишена от 
достоен живот…

4
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Петьо ДаФиНкиЧЕВ

Ханойската декларация 
остана неподписана

Към втората среща на лидерите на САЩ и 
Северна Корея Доналд Тръмп и Ким Чен Ун в 
Ханой в края на февруари бе проявен изклю-
чителен интерес от световните медии. И с ос-
нование. Предполагаше се, че на нея ще се 
вземат разумни решения както от страна на 
Вашингтон, така и от Пхенян. Само че прего-
ворите приключиха без сделка и без отмене-
ни санкции. До подписването на декларацията, 
на която беше измислено дори името „Ханой-
ска”, не се стигна. С нея двете държави трябва-
ше да поемат конкретни ангажименти за ядре-
ното разоръжаване на Корейския полуостров.

След като приключи преждевременно и без 
резултат, пред изненаданите журналисти се по-
яви американският президент, за да каже само: 
„Понякога просто трябва да си тръгнеш. Това 
беше такъв момент!”

Сделката, която предложи Ким, бе срещу за-
криването на ядрения комплекс в Йонбьон да 
бъдат отменени всички международни санк-
ции, наложени на Северна Корея. Но Тръмп 
призна: „Ние не сме готови за това!” И все пак 
преди да отпътува от Ханой, той определи сре-
щата като „продуктивна”.

Доналд Тръмп говори от две години за това 
как ще реши корейския проблем. И ако през 
първата година той се съсредоточи повече 
върху принудителния натиск, през последни-
те месеци акцентът беше поставен върху мир-
ното убеждаване на лидера на Северна Корея 
чрез лична дипломация.

Първата среща на високо равнище се прове-
де в Сингапур миналия юни и завърши с под-
писването на декларация, в която президен-
тът на САЩ „обеща да предостави гаранции 
за сигурността на КНДР”, а Ким „потвърди ка-
тегоричното си и непоколебимо задължение 
за пълно ядрено разоръжаване на Корейския 
полуостров”.

Оттогава корейците са демонтирали базата 
си за изстрелване на балистични ракети и не 
са провеждали никакви изпитания нито на ра-
кети, нито на атомни оръжия. Щатите пък от-
ложиха ученията в Южна Корея. Но бруталните 
санкции, които съществуват срещу КНДР, не са 
отслабени ни на йота. Това означава, че Пхенян 
не е получил нищо. А Тръмп искаше да про-
даде на по-висока цена дори не вдигането, а 
облекчаването на санкциите. Затова и втората 
среща привлече вниманието по целия свят, за-
щото се очакваше постигане на споразумение.

Та нали дни преди срещата Тръмп бе зая-
вил: „Ким Чен  Ун и аз ще положим големи 
усилия, за да постигнем споразумение за яд-
реното разоръжаване, а след това и за пре-
връщането на Северна Корея в мощна иконо-
мическа сила. Искаме да постигнем нещо зна-
чително.” От своя страна Ким бе категоричен: 
”Сигурен съм, че този път ще можем да по-
стигнем резултат, който ще бъде приветстван 
от всички нации. От моя страна ще направя 
всичко за това.”

Но след по-малко от ден след провеждане на 
две срещи двамата лидери се разделиха, като 
отмениха както церемонията по подписването 
на декларацията, така и съвместната вечеря.

И световните медии гръмнаха със заглавия 
от рода на катастрофалната среща в Ханой и 
горчиво поражение за Тръмп, който навяр-
но се е надявал на Нобелова награда за мир.

Свеж полъх

Делегацията на медведев внесе свеж полъх 
и очакване за подобряване на отношенията 
с единствената страна, от дружбата с коя-
то винаги сме имали повече полза, отколко-
то вреда. Продължена бе линията на пове-
дение, прокарана от президента румен ра-
дев при срещата му с Путин миналата годи-
на. Фактът, че той нарича нещата с истин-
ските им имена, го прави единствения поли-
тик с положителен рейтинг. Признават го 
и зложелатели, виждайки в него заплаха за 
властването си. и избягват да застават до 
държавния глава, защото изведнъж се смаля-
ват, колкото и да са наедрели напоследък…

тръмп и ким не се разбраха
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До ГЛаВния реДактор

пък си спомня за добрите стари времена, ко-
гато е ходил като малък на първомайските 
манифестации.

„Вие сте един прекрасен отбор”, ни пи-
ше ангел калайджиев от с. Долна ма-
хала, Пловдивско. В писмото си той ни 
уверява, че се е абонирал за вестника и 

за 2019 г., като ни благодари за добрите ма-
териали на страниците му. „Благодаря ви, ува-
жаеми редактори, за огромните усилия, които 
полагате за списването на този прекрасен вест-
ник”, завършва писмото си той.

Уважаеми господине,
Пиша ви по повод на матери-

ала от проф. Иван Ангелов, оза-
главен „Така повече не може да се 
живее”, поместен в бр. 50 от м.г. 
на вашия вестник.

С едно предълго изречение про-
фесорът изтъква главните при-
чини за натрупания гняв на хора-
та: тежкия живот през години-
те на така наречения преход, ни-
ските заплати и пенсии, растя-
щите цени, социалната и нрав-
ствена несправедливост, растя-
щата престъпност и корупция и 
т.н. И нито дума как се стигна до 
това. Как България от развита 
индустриално-аграрна държава 
(28-о място по качество на жи-
вот, 29-о място по човешко раз-
витие) се превърна в руина на по-
следно място в ЕС и Европа. Но на 
проф. Иван Ангелов много добре 
му е известно, че началото на 
разрухата слага разработеният 
по поръчка на правителството 

на Андрей Луканов от американ-
ски икономисти Проект за ико-
номически растеж и преход към 
пазарна икономика на България, 
или така наречената програма 
„Ран-Ът”. В разработването й 
участват под негово ръковод-
ство и 29 български икономисти 
(Иван Костов, Емил Хърсев, Вен-
цислав Димитров, Стефан Сто-
илов, Тодор Вълчев и др.). В изпъл-
нението на тази програма от 
правителствата на Филип Ди-
митров и Иван Костов знаем как-
во се получи. Стотици предпри-
ятия бяха продадени и разграбе-
ни. Много машини и съоръжения 
отидоха на скрап или изнесени 
в чужбина. А други присвоени от 
така наречените работническо-
мениджърски дружества. Ликви-
дационните съвети ликвидира-
ха не само ТКЗС, а и селата, кои-
то обезлюдяха. Как ресторанти, 
хотели и други търговски обек-
ти станаха частни, така и не 
разбрахме. И до днес никой нищо 
не знае за задграничните ни дру-
жества. Появилите се още пре-
ди 10 ноември търговски банки 
магически станаха частни. Фи-
нансови пирамиди. Необезпечени 

кредити. Инфлация. Банкови фа-
лити. Болниците станаха тър-
говски дружества. 

Закриха се много училища. 
Застрашена е външната сигур-
ност на страната. България ос-
тана с незначителна наемна ар-
мия. У нас се настаниха амери-
кански бази. В програмата „Ран-
Ът” пишело, че „през този пери-
од не може да се мисли за запаз-
ване на досегашното жизнено 
равнище”. Имало и поверител-
на част, в която било казано, че 
на пазара ще се появят всякакви 
ментета, ще се увеличава дис-
танцията между цени и запла-
ти. Ще се появи безработица и 
много млади хора ще напуснат 
страната. Ще се увеличат со-
циално значимите заболявания 
- сърдечносъдови, ракови, пси-
хични и др.

Всичко това обикновените хо-
ра го изпитаха и продължават 
да го изпитват. Нека проф.Иван 
Ангелов не се вайка, че „така по-
вече не може”, а да каже защо се 
допусна това. Виновни има и те 
трябва да понесат своята от-
говорност. 

гутьо симЕОНОВ

Много българ-
ски лекари 
отиват в чуж-

бина. Шеип Панев съ-
що заминава, но вмес-
то за Западна Европа 
поема към изоставе-
ните села в Северо-
западна България. За 
да лекува самотните 
възрастни хора - без 
да взима и стотинка.

Баба Милка е вдиг-
нала кръвното. Сигур-
но е от сапунените 
опери, които гледа 
всеки ден, казва тя. 
Споделя, че преживя-
ва някои от историите 
много емоционално, 
а други, които нами-
ра за примитивни, са-
мо я дразнят. Въпре-
ки това не изключва 
телевизора. Високото 

бро за тях, че съм им 
полезен. А това значи, 
че не живея напразно", 
казва младият лекар.

Лекари като Шеип 
Панев са абсолютно 
необходими в тези ре-
гиони. Спасяването на 
човешки живот неряд-
ко зависи от бързина-
та на лекарите.

 „В учебниците че-
тем за онези решава-
щи пет до десет ми-

н у т и , 
п р е з 
к о и т о 
п а ц и -
е н т ъ т 
трябва 
да бъ-
де ре-
аними-
ран. На 
п р а к -
т и к а 
о б а ч е 
линей-
к и т е 

пристигат след два, 
три, а понякога и след 
четири часа в отдале-
чените села. Умират 
хора, които при нор-
мални обстоятелства 
бихме могли да спа-
сим“, казва Шеип.

"имам Дълг
 към хОраТа Тук"

Над 1600 български 
лекари работят понас-
тоящем в Германия. 
Шеип Панев обаче не 
иска да напуска Бъл-
гария. „Човек живее 
само веднъж и всеки 
сам си взима решени-
ята. Не осъждам моите 
колеги, които замина-
ват. В България е мно-
го трудно за младите 
лекари. Бих заминал 
за Германия, но само 
временно - на специа-
лизация, а не за посто-
янно. Мисля, че имам 
дълг към хората в Бъл-
гария. Искам да остана, 
за да ги лекувам. Какво 
ще стане, ако всички 
заминат оттук?", казва 
младият медик.

След прегледа при 
него баба Милка, която 
участва в местна фол-
клорна група, се отпра-
вя към съседното село. 
„Коленете нещо не ме 
държат, но гласът ми 
все още е силен. За бо-
лежките в коленете ще 
трябва да чакам, дока-
то се появи отново д-р 
Панев", казва бабата.

Шеип Панев не иска 
да се примири с тази 
ситуация. Вместо това 
действа - по собстве-
на инициатива и на до-
броволни начала. 

Заедно с лекари от 
една столична болни-
ца посещава различ-
ни села в Североза-
падна България - но 
не само за да трупа 
практически опит ка-
то лекар: „Длъжни сме 

да помогнем на хората 
тук, защото държавата 
очевидно не се спра-
вя. Във всяка възраст-
на жена виждам сякаш 
моята баба и това ми 
стопля сърцето. Хора-
та тук ценят работата 
ни и се радвам, че мо-
га да сторя нещо до-

ца – но само лете. През 
зимните месеци всич-
ко зависи от времето.

ПрОВалъТ 
На ДържаВаТа
„Винаги казвам на 

дъщерята: Ако не дай 
боже ми се случи нещо 
и успея да ти се оба-
дя по телефона – едва 
ли ще те дочакам жи-
ва, докато пристигнеш 
от София. Тук нямаме 
лекар. 
Колко 
п ъ т и 
съм се 
моли-
ла да 
наме-
р и м 
н я -
к о й , 
който 
да ид-
ва по-
не в 
п о н е -
делник, сряда и петък. 
В другия край на село-
то живее една акушер-
ка, която се грижи за 
болната си майка. Ко-
гато ме заболят силно 
коленете, отивам при 
нея, за да ми бие една 
инжекция“, казва баба 
Милка.

иван Димитров от сливен се възму-
щава от днешните политици и хала на 
България, като акцентира на участие-
то ни във войната срещу Ирак и смър-
тта на български войници, сагата око-
ло освобождаването на българските 
медици от Либия и грешките по вре-
ме на правителството на НДСВ и лично на Симе-
он Сакскобурготски.

марин Буртов от с. славовица, Плевенско, 

Здравейте, годишни абонати (като мен), верни 
приятели на „Пенсионери”! Казвам се Стайо Панчов-
ски от плевенското село Подем. Бивш счетоводител, 
поддръжка в пощата, шлосер и монтажник, на 92 го-
дини. Женен съм от 11 ноември 1951 г. за Лиляна, 
б и в ш а 
у ч и -
т е л к а . 
И м а -
ме две 
п р е -
к р а с -
ни дъ-
щери - 
П е н к а 
и Свет-
ла, но 
се рад-
ваме и 
на 4-ма 
внуци - 
две мо-
мичета 
и две 
момче-
та, кои-
то пък 
ни да-
р и х а 
с 4-ма 
п р а -
внуци.

Търся един приятел, с когото преди много го-
дини бяхме на квартира в дървена турска къща 
в Панагюрище. Прекрасни години бяха и ако се 
намерим, ще е повече от чудесно. Казва се Гео 
Нешев, а баща му - Кирил, който пък е бил ле-
кар в ЖП-то. С днешна дата, доколкото знам, Гео 
е о.з. майор, проф. д-р, д.н., началник на клини-
ка по токсикология. Дано прочетеш това, прия-
телю, да се открием.

На снимката, която е доста стара, аз съм в прав 
ръст, зад седналата баба, Гео пък е малкото мом-
че с тиранти, това, което се е облегнало в скута й.

Адресът ми е: стайо Ненов Панчовски, обл. 
Плевен, общ. Долна митрополия, ул. „краище” 
3, 5852 с. Подем,  дом. тел. 06517/28-53

к р ъ в -
но мо-
же да 
се дъл-
жи и на 
факта , 
че не 
си пие 
редов-
но ле-
к а р -
ствата. 
„Тряб-

ва да си взимаш лекар-
ствата по едно и също 
време - рано сутрин, а 
не късно следобед, то-
ва е много важно", каз-
ва й Шеип Панев.

Съвсем скоро той 
ще се дипломира като 
лекар. Едно от местата, 
които посещава, е се-
ло Лютиброд в Северо-
западна България, на 
около 100 километра 
от столицата. Тук пре-
глежда малкото оста-
нали възрастни хора. 
Северозападна Бълга-
рия е един от най-бе-
дните региони в ЕС. 
Младите хора отдав-
на са напуснали села-
та и се прибират само 
по уикендите. По тези 
места хората виждат 
лекар  веднъж в месе-
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скилидки, гъби печур-
ки - 250 г, чушки - 4 - 
5 бр. червени, печени и 
обелени, домати - 400 г 
от консерва или пресни 
настъргани, олио - 4 с. л., 
чубрица - 1 ч. л., мащер-
ка - 1 ч. л. суха, сол - 1 ч. 
л., черен пипер - 1/2 ч., 
кашкавал - 100 г, настър-
ган за поръсване, магда-
ноз - 3 с. л., нарязан за 
поръсване

Приготвяне: Наре-
жете месото на ивици. 
Загрейте олиото на уме-
рена температура в дъл-
бок тиган на котлона. За-
душете месото за около 
10 мин., като разбърква-
те периодично. 

Почистете и нареже-
те гъбите на филийки. 
Нарежете лука и чесъ-
на на дребно, а чушки-
те - на ивички. Доба-
вете гъбите към месо-
то. След около 10 мин., 
като омекнат, добаве-
те лука и чесъна, след 
това и ивиците чушки. 
След като и лукът омек-
не, добавете домати-
те, овкусете ястието с 
чубрицата, мащерка-
та, солта и черния пи-
пер. Разбъркайте ху-
баво, намалете котло-
на и оставете ястието 
да къкри под похлупак 
за около 25 мин. 

Преди да сервира-
те, поръсете с настър-
ган кашкавал и нарязан 
пресен магданоз.

Откъде идва булчинската рокля

ÀрÎмÀÒÍÀ ÑуПÀ 
ÎÒ ËÀПÀÄ

Продукти:  лапад - 
1-2 връзки, лук - 1 гла-
ва + 2 - 3 стръка пресен, 
праз - 1 стрък, 1 морков., 
1 чушка зелена, масло - 
1 с. л., ориз - 1 к. ч., ко-
пър - 2-3 стръка, яйца - 
за гарниране, сол.

За застройката: два 
жълтъка, кисело мляко 
- 2-3 с. л.

Приготвяне: Кип-
нете подсолена вода в 
дълбока тенджера, след 
което прибавете ситно 
нарязаните зеленчуци - 
без ориза и лапада. 

Когато кипне отново, 
намалете и варете на 
тих огън почти до го-
товност на зеленчуци-
те. Добавете ориза, ва-
рете до омекването му, 
след което прибавете 
лапада. 

Това се прави с цел 
той да остане свеж и да 
не изгуби цвета си. 

Варете супата на тих 
огън около 3-4 мину-
ти, свалете от котлона 
и застройте с киселото 
мляко и яйцата. Доба-
вете бучката масло, ня-
колко стръка пресен ко-
пър. Гарнирайте супата 
с твърдо сварени яйца, 
нарязани на кръгчета, и 
поднесете. 

рÎÄÎПÑÊÀ
 ÒÎПÅÍицÀ

Продукти:  200 г 
свинско месо, 200 г пи-
лешко месо, лук - 1 го-
ляма глава, чесън - 12 

като дори изпраща пари 
на децата му във Виена. 
Независимо от разлика-
та във възрастта, произ-
хода и житейския опит 
двамата се обичат сил-
но и не се разделят нито 
ден цели девет години, 
а след това Дора тръг-
ва с театъра на турнета. 
През това време те си 
пишат подробни писма 
всеки ден и именно бла-
годарение на тях в исто-
рията е останала не са-
мо красива следа от лю-
бовта им (Траянов пише 
на Дора: „Ти си ме от-
краднала цял целени-
чък – и тяло, и сърце, и 
душа, и дух. Оставила си 
в София само моята сян-
ка и моята мисъл, за да 
мога да мисля за тебе!“), 
но и редица любопитни 
факти и коментари око-
ло театралния и култур-
ния живот на тогавашна 
България.

Дора Дюстабанова 
е хубава и талантлива, 
има много роли в репер-
тоара на Народния те-
атър - негърчето Шам-
лин от пиесата на Мо-
лиер „Любовта лекар”, 

Настася в „На дъното” 
от Горки, Пук в „Сън в 
лятна нощ” от Шекспир, 
сляпата Берта в „Щу-
рецът на огнището” от 
Дикенс, Дорина в „Тар-
тюф”, Тоане-
та в „Мни-
мият болен” 
от Молиер, 
Аста в „Мал-
кият Йолф” 
от Ибсен, но 
н а й - л ю б и -
ми за нея са 
моноспекта-
клите реци-
тали, в кои-
то личи ней-
ният декла-
маторски та-
лант. С поетичната дра-
ма „Орлето“ тя обикаля 
страната – включително 
военните гарнизони – и 
успява да напълни зали-
те навсякъде, а от това 
непосредствено зави-
си размерът на хоно-
рара й. Народният теа-
тър плаща на актьорите 
според успеха на спек-
таклите им – понякога 
повече от скромно.

Въпреки успехите и 
аплодисментите оба-

че Дора си остава една 
жена, напълно смирена 
пред обичта си и вели-
кия мъж, с когото споде-
ля живота си. Ето какво 
му пише тя: „Сега, когато 

вот пред теб. Друг път 
в моя живот нямаше!“ 
Странно е, че една неза-
висима жена със собст-
вена успешна кариера, 
известна и вероятно 

у х а ж -
в а -
на, ус-
п я в а 
т а к а 
да се 
п р е -
обра-
зи в 
любо-
вта си 
и на-
пълно 
да за-
л и ч и 

собствените си качест-
ва в името на достойн-
ствата му. Сякаш в ней-
ния свят има място са-
мо за една главна роля 
и тя я отстъпва на не-
го: „Аз знам само, че те 
обичам безумно и че са-
мо за теб съм дошла тук 
на земята. Ти си възе-
лът на моя живот.“

Онова, което впечат-
лява най-много в отно-
шението на Дора към 
нейния любим, е абсо-

лютната и безпрекос-
ловна вяра в неговия 
гений и подкрепата й. 
Тя също е била и бедна, 
и недооценявана от ко-
легите си, и отхвърля-
на заради връзката си 
с женен мъж, но това 
не личи и за миг. Всич-
ки мисли и действия 
на Дора Дюстабанова 
са насочени към Тра-
янов, към това да под-
държа духа му, да го 
насърчава във всичко, 
включително да го ка-
ра да си купува хубави 
дрехи от общия им бю-
джет, да се храни до-
бре и да има всичко, 
което му е нужно. В то-
ва личи нейната огро-
мна женска сила – оно-
ва умение, което само 
ние, момичетата, при-
тежаваме – да сме сил-
ни и да бдим над онези, 
които обичаме.

Дора Дюстабанова 
умира на 32-годишна 
възраст при операция, 
както се твърди – не-
легален аборт. Остава 
само историята за тях-
ната огромна болезне-
на любов.

От стр. 1
Един от любимите й 

поети е Христо Смир-
ненски, чиито стихо-
ве тя често рецитира и 
който чрез нея се за-
познава със сестра й 
Женя, голямата любов 
на живота му.

След завършване на 
гимназията по препо-
ръка на Смирненски 
Дора става част от теа-
тралната студия на ли-
тературния кръг „Хи-
перион“, където през 
1924 г. се запознава с 
поета Теодор Траянов. 
По това време той е 
41-годишен, току-що 
се е върнал от Виена, 
където е оставил съ-
пругата си австрийка и 
трите си деца и живее 
в София в пълна мизе-
рия. Чувствителен чо-
век и талантлив поет, 
Траянов мрази под-
мазването на властта, 
пос товете и държав-
ната работа и упорито 
страни от царя, който е 
почитател на творчест-
вото му. Дора заживя-
ва с него и поема цяла-
та издръжка на двойка-
та със скромната си за-
плата на млада актриса, 

Ñàìî çà òåá ñúì äîøëà òóê íà çåìÿòà

 На 10 февруари 1840 г. крали-
ца Виктория се омъжила за своя 
любим принц Албърт Сакско-
бурггота. За този специален ден 
тя облякла бяла рокля – за пър-
ви път в историята, и така сложи-
ла началото на традиция, която 
продължава и до днес. Сватбата 
на Виктория и Албърт била едно 
от най-големите събития на века 
и съответно роклята на крали-
цата има не по-малко забележи-
телна история. Преди Виктория 
да реши да облече бяла рокля за 
венчавката си, булките облича-
ли красиви официални рокли в 
различни цветове, които носе-
ли и в други официални случаи. 
След кралската сватба и снимки-
те от нея, които обиколили Ев-
ропа, булките започнали да но-
сят бели рокли, дори името им 
било „викториански“ – с декол-
те с голи рамене, кринолин и 
шлейф. Този модел е достатъч-
но популярен сред булките и до 
ден днешен.

  Атлазената рокля на Викто-
рия била ушита в Лондон, са-
мо дантелата била изработена в 
графство Девън, като за тази част 
от тоалета с размер 137х76 сан-
тиметра десетки плетачки се тру-

дили половин година. На главата 
си Виктория носела венец и дан-
телен воал вместо традиционна-
та корона. В унисон с традицията 

да носи и нещо синьо Виктория 
добавила към роклята любима-
та си сапфирена брошка, пода-
рък от Албърт.

  Сватбените дантели оста-
нали завинаги част от тоалета 
на кралицата – тя била с тях 
на кръщението на всичките си 
девет деца, на сватбите им, а 
най-малката й дъщеря – Беа-
трис, била удостоена с честта 
да облече майчината рокля на 
собствената си сватба. Кралица 
Виктория пазела до преклон-
на възраст и ветрилото си, а 
специалната сватбена риза с 
дантели станала кръщелна за 
потомците й чак до наши дни.

  Бракът на Виктория и Ал-
бърт бил сключен по любов и 
те живеели в пълна хармония. 
Смъртта на принца на 42-го-
дишна възраст бил абсолютен 
шок за кралицата. До края на 
живота си тя носела траур, но 
в последните си дни се разпо-
редила да я погребат в бяла 
рокля за любимия Албърт, със 
сватбения воал. 

Роклята й днес се пази в Кен-
сингтънския дворец, а традици-
ята на белите рокли изглежда
вечна.

 Много от вас, дами, знаят, че хидратацията на 
кожата е задължителна, но малко от вас може би се 
сещат да хидратират ноктите си. Това е една мно-
го важна грижа за здравината на ноктите. Хидра-

тирайки ги, те омекват, намалява се процентът на 
начупването.  Много жени на възраст забелязват 
враствания на ноктите, причиняващи болки и най-
вече дискомфорт. За да избегнете тази ситуация, 
най-добре е да режете редовно ноктите на крака-
та си веднага след баня, като се стараете да ги из-
рязвате право, а не заоблени.

 Ноктите са много податливи към различни гъ-
бични инфекции. За да се предпазите от тях, е до-
бре да не носите чужди обувки, чехли и да не из-
ползвате чужди хавлии. Веднага след баня е добре 
да подсушите ноктите добре.  За да имате здрави 
нокти, е необходимо да им набавяте минерални ве-
щества, за да са свежи и еластични. Приемайте хра-
на, богата на цинк и калций. 

за пръв път през нашия 
деветгодишен живот аз 
се разделям от теб, виж-
дам какво съм аз без теб. 
Аз виждам ясно, че то-
ва малко, което предста-
влявам от себе си, дъл-
жа само на теб. Да, Тодо-
ре, само на теб! На тво-
ето величие, на твоята 
доброта и на твоето без-
крайно благородство!... 
Аз виждам ясно, аз тряб-
ваше да те срещна и 
да сложа целия си жи-

теодор траяновДора Дюстабанова
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ПЕТък, 15 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Петър Сал-

чев и октет “Пловдив”
0:30 Семейното събиране на 

Мадеа
2:20 Култура.БГ
3:20 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБОТа, 16 марТ 

6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 Махарал. Тайната на та-
лисмана

16:50 Отрядът: Операция спа-
сяване

17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 В Белия дом на Обама
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Едната и другата
22:30 По света и у нас
22:45 МФФ “София Филм Фест”
23:30 Студио “Х”: Не убивай
1:15 11 септември - героите 

от 88 етаж
3:00 Открит път
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
НЕДЕлЯ, 17 марТ  

6:00 Неделно евангелие
6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Шоуто на ски учителите
14:30 Библиотеката
15:30 Навътре в камъка 
16:25 Три сестри /По повод 85 

години от рождението 
на проф.Крикор Азарян/ 

18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Умно село: Крикор Аза-

рян 
19:45 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Срещу слънцето 
22:55 По света и у нас
23:10 Съвсем нов завет
1:05 Едната и другата
2:50 Дойче Веле: Шифт
3:05 Студио “Х”: Не убивай
4:45 В Белия дом на Обама
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Стройковци
14:35 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Милиарди
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 19 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Милиарди
3:20 История.bg

4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 20 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Достоевски
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Милиарди
3:25 Достоевски
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня 

ЧЕТВърТък, 21 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Комисар Монталбано: 

Любов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен 

Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Комисар Монталбано: 

Любов
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 15 марТ 
6:00 Защо? 
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Откакто свят светува    
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо? 
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 45 градуса по Азарян  
19:10 10 000 крачки                 
19:20 Дом от карти
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Приятелите на Емилия
1:00 Натисни F1
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:15 Дом от карти
4:00 Откакто свят светува    
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБОТа, 16 марТ 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Точица

7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува     
11:00 Пазители на традициите  
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм  
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи
16:15 Барабанчикът и неговата 

жена барабанчица
17:05 Днес и утре
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Дуелът на братята - ис-

торията на “Адидас” и 
“Пума”

22:30 По света и у нас
22:45 Добър ден с БНТ 2
23:45 Туристически маршрути
0:15 Вокалните метаморфози 

на Панчо Владигеров
0:45 Дуелът на братята - ис-

торията на “Адидас” и 
“Пума”

2:45 Време за губене
3:15 45 градуса по Азарян                     
4:10 Рецепта за култура 
5:00 Домът на вярата            
5:15 Олтарите на България
5:30 Туристически маршрути

НЕДЕлЯ, 17 марТ 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата            
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Джакомо Пучини: “Вили-

си” 
13:50 Златни ръце
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Срещи на първия ред: 

“Д-р Сотир Иванов с про-
рочицата Ванга”

15:30 “Няма нищо по-хубаво от 
лошото време”

17:30 На опера с БНТ 2: „Кар-
мен“  балет от Бизе-Шче-
дрин

18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Етнофокус
20:55 Опера на площада - “Цар 

Калоян” от Панчо Влади-
геров

22:55 По света и у нас
23:10 Добър ден с БНТ 2
0:10 Афиш
0:25 Джинс
0:55 Un Amore Cosi’ Grande /

Една голяма любов/
1:40 Арменски щрихи
2:10 Световно наследство
2:30 Музика, музика...
3:00 Пътешествия
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори       

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Класика в образи: Павел 

Елмазов
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Защо?
16:25 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1  
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки  
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция  
20:40 В близък план  
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 Срещи на първия ред: 

“Д-р Сотир Иванов с про-
рочицата Ванга”

23:00 По света и у нас
23:25 Етнофокус
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ  
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата 
3:10 Младите иноватори 
3:40 Япония днес
3:45 Часът на зрителите

4:15 Афиш
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ВТОрНик, 19 марТ 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
България”

8:00 Знаци по пътя: Проф.
Емил Димитров /90 го-
дини от рождението на 
диригента/

8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Срещи на първия ред: 

“Д-р Сотир Иванов с про-
рочицата Ванга”

9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Клопката на Мегре
20:50 Световно наследство
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Любовни приключения

1:25 Знание.БГ  
1:55 60 минути за култура
2:55 Клопката на Мегре
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

срЯДа, 20 марТ 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Заръката
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: „Кар-

мен“ балет от Бизе-Шче-
дрин

14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки  
19:20 С лице надолу
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Другата жена
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ  

1:35 60 минути за култура
2:35 С лице надолу
4:15 Пролетни дневници
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВърТък, 21 марТ 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки  
19:20 Перфектният обир
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Изповедите
1:10 Знание.БГ  
1:40 60 минути за култура
2:35 Перфектният обир
4:20 Европейски маршрути
4:30 Библиотеката

ПЕТък, 15 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 До Европа и напред 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:15 История.bg

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБОТа, 16 марТ 
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 От Сирница до Тодоров-

ден
13:15 Под игото: “Бог високо, 

цар далеко”
14:15 Знаци по пътя 
14:45 Олтарите на България
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори       
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Духът на баща ми
22:05 Ленти и документи : 

“Броени дни”
23:05 По света и у нас
23:20 Златни ръце
23:30 Часът на зрителите
0:00 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция                        
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори       
3:00 В кадър
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 6
НЕДЕлЯ, 17 марТ 

6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:30 Извън играта
13:45 Под игото: “Пиянството 

на един народ “
14:45 Златни ръце
15:00 Пазители на традициите  
15:30 Отблизо с Мира 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Светото семейство
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: „Кар-

мен“  балет от Бизе-Шче-
дрин

0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика
3:45 Денят започва с Георги 

Любенов
5:45 Афиш

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори 
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

ВТОрНик, 19 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: Владислав 

и битката на народите 
при Варна 

22:30 Улови момента с Милен 
Атанасов

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

срЯДа, 20 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до 

край 6
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен 

Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТВърТък, 21 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция  
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Библиотеката
3:30 Пътуване към пролетта
4:00 Европейски маршрути
4:15 Бързо, лесно, вкусно
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 15 марТ
06.00 „Трансформърс Прайм”  

еп.13
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” -
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.49
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с. 4, еп.66
16.00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп.50
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.91
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.33
21.00 Премиера: „Столичани 

в повече“ - сериал, с.13 
еп.3

22.00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу, с.13

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.5, еп.3

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.61, 62

01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.68
05.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние” - скеч шоу

съБОТа, 16 марТ
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

еп.23, 24
07.00 „Кое е това момиче”, еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool…T”
12.00 bTV Новините 
12.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
13.00 „Той не си пада по теб”
15.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад”
18.00 „Карбовски: Втори план“ 

- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски 

19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Дивергенти“
22.50 „Елизабет: Златният 

век” - исторически, 
биографичен, драма 
(Великобритания, Фран-
ция, 2007), режисьор 
Шекар Капур, в ролите: 
Кейт Бланшет, Джефри 
Ръш, Клайв Оуен, Том 
Холандър, Саманта Мор-
тън, Рис Ифънс, Джорди 
Мойя, Еди Редмейн и др.

00.50 „Нашествие” - фантас 
тика, трилър (САЩ, Ав-
стралия, 2007), режисьор 
Оливер Хиршбигел, в 
ролите: Никол Кидман, 
Даниел Крейг, Джерeми 
Нортъм, Джефри Райт, 
Вероника Картрайт, Си-
лиа Уестън и др.

02.40 „Карбовски: Втори план“ 
/п./

03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool…T” /п./

НЕДЕлЯ, 17 марТ
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

еп.25, 26 (последен)
07.00 „Кое е това момиче”, 

еп.11, 12
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.4
13.00 „Роден за мен“ 
15.00 „Близнаци”
17.00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Гласът на България - му-

зикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Теория на конспираци-
ята” - мистъри, екшън, 
трилър (САЩ, 1997), 
режисор Ричард Донър, 
в ролите: Мел Гибсън, 
Джулия Робъртс, Патрик 
Стюарт, Силк Козарт, Те-
ри Алекзандър, Доинал 
Гибсън и др.

01.00 Премиера: „Stalked by My 
Mother“ - психотрилър 
(тв филм, САЩ 2016), 
режисьор Дъг Кембъл, в 
ролите: Дженифър Тей-
лър, Даниел Райън, Миа 
Топалиън, Лийт Бърк и 
др.

02.50 „Търси се…” /п./
03.40 „120 минути” /п./ 

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.1
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.50
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, еп.67
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.51

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.92
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.34
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.5, еп.4

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.60

01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.69
05.30 „Лице в лице” /п./

ВТОрНик, 19 марТ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.2
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.51
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, еп.68
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.52

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.93

19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.35
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.5, еп.5

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.61, 62

01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.70
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 20 марТ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.3
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.52
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, еп.69
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.53

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.94

19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.36
21.00 „Смени жената“ - семей-

но риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу, с.13 
еп.10

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.5, еп.6

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.63, 64

01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.71

ЧЕТВърТък, 21 марТ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.4
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.53
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, еп.70
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.54

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.95
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.37
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.11

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.5, еп.7

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.65, 66

01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.72
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 15 марТ
06.00 „Вътрешна сигурност“  

с.6 еп.1, 2
08.15 „Измет“  -
10.45 „Вътрешна сигурност“ 

с.6 еп.3, 4
12.45 Телепазар
13.00 „Несправедливо обвине-

на“ 
14.45 „Под прикритие“ 
16.45 „Купон: Незабравима 

нощ“  
19.00 „Чарли Сейнт Клауд” 
21.00 „Бандата на Оушън“ - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Анди Гарсия, 
Дон Чийдъл, Джулия 
Робъртс и др.

23.15 „Индианаполис: Смели 
мъже“  - исторически, 
екшън, военен, драма 
(САЩ, 2016), режисьор 
Марио Ван Пийбълс, в 
ролите: Никълъс Кейдж, 
Том Сайзмор, Томас 
Джейн, Мат Лантър, 
Джеймс Римар, Ютака 
Такеучи и др. [14]

01.45 „Мама“  - хорър (Канада, 
Испания, 2013), режисьор 
Андрес Мушети, в ро-
лите: Джесика Частейн, 
Николай Костер-Валдау, 
Мегън Шарпантие, Иза-
бел Нелис, Хавиер Ботет 
и др. [16]

03.45 „Тайният живот на вто-
рите съпруги“  - роман-
тичен, драма (тв филм, 
Канада, САЩ, 2008), 
режисьор Джордж Мен-
делюк, в ролите: Андреа 
Рот, Брайън Макнамара, 
Дан Пейн, Лора Солтис, 
Джил Морисън и др;

съБОТа, 16 марТ
06.00 „Идеалният мъж“  - ро-

мантичен, комедия 
07.45 „Под прикритие”  
10.00 „Дани Колинс“ 
12.15 Телепазар
12.30 „Като на кино“ 
13.30 „Така е на 40”  
16.15 „Бандата на Оушън“ 
18.45 „Измет“  - трилър, 

приключенски, драма 
(Великобритания, Бра-
зилия, Германия, 2014), 
режисьор Стивън Дол-
дри, в ролите: Мартин 
Шийн, Руни Мара, Вагнер 
Маура, Селтон Мело, 
Андре Рамиро, Джесуита 
Барбоса, Даниел Зетел и 
др.

21.00 „Годзила” - фантастика, 
екшън, трилър (САЩ, 
Япония, 2014), режисьор 
Гарет Едуардс, в ролите: 
Eрън Тейлър-Джонсън, 
Елизабет Олсън, Брайън 
Кранстън, Кен Уатанабе, 
Жюлиет Бинош, Сали Хо-
кинс, Дейвид Стратеърн 
и др.

23.30 Cinema X: „Киберестест-
вено“ - хорър, психотри-
лър (САЩ, 2014), режи-
сьор Леван Габриадзе, в 
ролите: Хедър Сосаман, 
Матю Борър,  Кортни 
Халверсън, Шели Хениг и 
др. [16]

01.15 „Като на кино“  
02.15 „Проектът Х“ - комедия 

(САЩ, 2012), режисьор 
Нима Нуризаде, в роли-
те: Томас Ман, Оливър 
Купър, Джонатан Даниъл 
Браун, Дакс Флейм и др.

04.00 „Идеалният мъж”  - 
романтичен, комедия 
(Великобритания, САЩ, 
1999), режисьор Оливър 
Паркър, в ролите: Дже-
реми Нортъм.

НЕДЕлЯ, 17 марТ
06.00 „Вътрешна сигурност“  

с.6 еп.2
07.00 „Тайният живот на втори-

те съпруги“ 
09.15 „Откраднатата принце-

са“
11.15 „Статус подновен“
13.30 „Чарли Сейнт Клауд”
15.30 „Годзила”  - фантастика
18.00 „Аватар”  - фентъзи, 

приключенски, екшън 
(САЩ, Великобритания, 
2009), режисьор Джеймс 
Камерън, в ролите: Сам 
Уърдингтън, Зоуи Сал-
дана, Сигорни Уивър, 
Стивън Ланг, Мишел Ро-
дригес, Джовани Рибиси, 
Джоуел Мур и др.

21.00 „Крадецът на книги“ - 
драма, военен (САЩ, 
Германия, 2013), режи-
сьор Брайън Пърсивал, 
в ролите: Софи Нелис, 
Джефри Ръш, Емили 
Уотсън, Хайке Макач, 
Райнер Райнерс и др.

23.30 „Убиецът Кали“ - кри-
минален, драма (САЩ, 
2017), режисьор Джон 
Матюз, в ролите: Ричард 
Кабрал, Клейтън Карде-
нас, Корина Калдерон, 
Райън Дорси, Челси Дебо 
и др. [16]

01.15 „Професия жиголо“  - 
романтичен, комедия, 
драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи, в 
ролите: Аштън Къчър, Ан 
Хейш, Маргарита Левие-
ва, Себастиан Стан и др. 
[16]

03.15 „Индианаполис: Смели 
мъже“ - исторически, 
екшън, военен, драма 
(САЩ, 2016), режисьор 
Марио Ван Пийбълс, в 
ролите: Никълъс Кейдж, 
Том Сайзмор

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ с.6 еп.3, 4
08.00 „Годзила
10.30 Телепазар
10.45 „Вътрешна сигурност“ 

с.6 еп.5, 6
12.45 Телепазар
13.15 „Бандата на Оушън“
15.30 „Крадецът на книги“ /п./ 

- драма, военен (САЩ, 
Германия, 2013), режи-
сьор Брайън Пърсивал, 
в ролите: Софи Нелис, 
Джефри Ръш, Емили 
Уотсън, Хайке Макач, 
Райнер Райнерс и др.

18.00 Телепазар
18.15 „Така е на 40“ /п./ - семе-

ен, романтичен, комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Джъд Апатоу, в ролите: 
Лесли Ман, Пол Ръд, Ме-
гън Фокс, Джон Литгоу, 
Мелиса Маккарти, Лина 
Дънам и др.

21.00 Премиера: „Сестри на 
макс“ - комедия (САЩ, 
2015), режисьор Джей-
сън Мур, в ролите: Тина 
Фей, Ейми Поулър, Кейт 
Маккинън, Медисън 
Дейвънпорт, Джон Легу-
изамо, Джон Сина, Мая 
Рудолф, Хедър Матарацо, 
Джеймс Бролин, Даян 
Уийст и др.

23.30 „Проектът Х“ /п./ - ко-
медия (САЩ, 2012), ре-
жисьор Нима Нуризаде, 
в ролите: Томас Ман, 
Оливър Купър, Джонатан 
Даниъл Браун, Дакс 
Флейм и др. [16]

01.15 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ с.6 еп.4, 5

03.15 „Психотерапевт“ /п./ - 
комедия, драма (САЩ, 
2009), режисьор Джонас 
Пейт, в ролите: Кевин 
Спейси, Марк Уебър

ВТОрНик, 19 марТ
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ с.6 еп.4, 5
08.00 „Споделено“
10.00 „Вътрешна сигурност“ 

с.6 еп.7, 8
12.15 Телепазар
12.30 „Сестри на макс“ /п./ - 

комедия
15.00 „Идеалният шеф“ - три-

лър, криминален, драма 
(тв филм, Канада, 2013), 
режисьор Къртис Кро-
фърд, в ролите: Джейми 
Лунър, Ашли Легат, Лин-
дън Ашби, Гари Хъдсън 

16.45 „Снежната кралица 
2“ - анимация, приклю-
ченски, семеен (Русия, 
2014), режисьор Алексей 
Цицилин

18.30 Телепазар
18.45 „Бандата на Оушън“ п./ - 

екшън, криминален, три-
лър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Анди Гарсия, 
Дон Чийдъл, Джулия 
Робъртс и др.

21.00 Премиера: „Слепота“ 
- драма, романтичен 
(САЩ, 2017), режисьор 
Майкъл Мейлър, в роли-
те: Алек Болдуин, Деми 
Мур, Дилън Макдърмът, 
Вива Бианка и др.

23.00 „Превъзходство” - 
фантастика, трилър 
(Великобритания, Китай, 
САЩ, 2009), режисьор 
Уоли Пфистър, в ролите: 
Джони Деп, Ребека Хол, 
Морган Фрийман, Кейт 
Мара, Зандър Бъркли, 
Килиън Мърфи, Пол 
Бетани, Клифтън Колинс 
мл.

01.30 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ с.6 еп.6, 7

срЯДа, 20 марТ
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ с.6 еп.6, 7
08.15 „Идеалният мъж“
10.15 „Вътрешна сигурност“ 

с.6 еп.9, 10
12.30 „Перфектна майка“ 
14.15 „Слепота“
16.15 „Чарли Сейнт Клауд” /п./ 

- фентъзи, романтичен, 
драма (САЩ, Канада, 
2010), режисьор Бър Сти-
ърс, в ролите: Зак Ефрон, 
Ким Бейсингър, Чарли 
Тейхан Аманда Крю, Рей 
Лиота, Дейв Франко и др.

18.15 Телепазар
18.30 „Годзила” /п./ - фантасти-

ка, екшън, трилър (САЩ, 
Япония, 2014), режисьор 
Гарет Едуардс, в ролите: 
Eрън Тейлър-Джонсън, 
Елизабет Олсън, Брайън 
Кранстън, Кен Уатанабе, 
Жюлиет Бинош, Сали Хо-
кинс, Дейвид Стратеърн 
и др.

21.00 „Мистър Пибоди и Шър-
ман“ - анимация, детски, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2014), режисьор 
Роб Минкоф

22.45 „Да кажа или да не 
кажа?“ - комедия (САЩ, 
2011), режисьор Рон 
Хауърд, в ролите: Стивън 
Долдри, в ролите: Винс 
Вон, Кевин Джеймс, Уи-
нона Райдър, Дженифър 
Конъли, Чанинг Тейтъм, 
Куин Латифа и др.

01.00 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ с.6 еп.8, 10

03.00 „Превъзходство” /п./ 
- фантастика, трилър 
(Великобритания, Китай, 
САЩ, 2009), режисьор 
Уоли Пфистър, в ролите: 
Джони Деп, Ребека Хол, 
Морган Фрийман, Кейт 
Мара, Зандър Бъркли

ЧЕТВърТък, 21 марТ
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ с.6 еп.8
07.00 „Аватар”
10.15 „Вътрешна сигурност“ 

с.6 еп.11, 12
12.30 Телепазар
12.45 „Идеалният шеф“
14.30 „Разходка по Мисисипи“ 

- драма, комедия
16.45 „Мистър Пибоди и 

Шърман“ /п./ - анимация, 
детски, приключенски, 
комедия (САЩ, 2014), 
режисьор Роб Минкоф

18.30 Телепазар
18.45 „Да кажа или да не ка-

жа?“ /п./ - комедия (САЩ, 
2011), режисьор Рон 
Хауърд, в ролите: Стивън 
Долдри, в ролите: Винс 
Вон, Кевин Джеймс, Уи-
нона Райдър, Дженифър 
Конъли, Чанинг Тейтъм, 
Куин Латифа и др.

21.00 „Отвличане” - трилър 
(САЩ, 2017), режисьор 
Луис Прието, в ролите: 
Хали Бери, Кристофър 
Бери, Малиа Роуз, Сейдж 
Къриа и др.

23.00 „Щатски шерифи“ - ек-
шън, трилър (САЩ, 1998), 
режисьор Стюарт Беърд, 
в ролите: Уесли Снайпс, 
Робърт Дауни мл., Томи 
Лий Джоунс, Ирен Жа-
коб, Джо Пантолиано, 
Кейт Нелигън и др.

01.30 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ с.6 еп.11, 12

03.45 „Убиецът Кали“ /п./ - кри-
минален, драма (САЩ, 
2017), режисьор Джон 
Матюз, в ролите: Ричард 
Кабрал, Клейтън Карде-
нас, Корина Калдерон, 
Райън Дорси, Челси Дебо 
и др. [16]

ПЕТък, 15 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.3, 4
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.12
09.00 „Шоуто на Слави“
12.00 „ Супермаркет “ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.13 еп.2
18.00 „Супермаркет” - сериал, 

с.2 еп.1, 2
19.00 „По средата“ - сериал, с.6 

еп.19, 20
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.8 еп.9
22.00 „Модерно семейстно“ - 

сериал, с.7 еп.5, 6
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с. 4 еп. 
21, 22

00.00 „Голямата ваканция“ 
- комедия (Франция, 
Италия, 1967), режисьор 
Жан Жиро, в ролите: Луи 
дьо Фюнес, Оливие дьо 
Фюнес, Ферди Мейн, 
Мартин Кели, Клод Жан-
сак, Франсоа Лексиа и 
др.

02.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал 

03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал

05.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

съБОТа, 16 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.5, 6
07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.6 еп.8, 9
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.5 еп.8 - 11
10.00 „Светлина от миналото“
12.00 „Приключенията на 

Джуди Муди“ /п./ - коме-
дия, семеен (САЩ, 2011), 
режисьор Джон Шулц, в 
ролите: Джордана Бийти, 
Хедър Греъм, Парис 
Мостелър, Гарет Райън, 
Джанет Варни и др.

14.00 „Столичани в повече” /п./ 
- сериал, с.13 еп.2

15.00 „Теория за големия 
взрив” /п./ - сериал

15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ - 
сериал

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Нотинг Хил“ - романти-
чен, комедия (Велико-
британия, САЩ, 1999), 
режисьор Роджър Ми-
чъл, в ролите: Хю Грант, 
Джулия Робъртс, Ричард 
Маккейб, Рис Ифънс, Хю 
Бонвил, Емили Морти-
мър, Алек Болдуин и др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.10, еп.6 - 8

00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ - 
сериал

01.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал 

02.00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

04.00 „Модерно семейство” 
/п./ - сериал

04.30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ - сериал

НЕДЕлЯ, 17 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.7, 8
07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.6 еп.10, 11
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.5 еп.12 - 15
10.00 „Нотинг Хил“
12.00 „Голямата ваканция“ 

/п./ - комедия (Франция, 
Италия, 1967), режисьор 
Жан Жиро, в ролите: Луи 
дьо Фюнес, Оливие дьо 
Фюнес, Ферди Мейн, 
Мартин Кели, Клод Жан-
сак, Франсоа Лексиа и 
др.

14.00 „Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.3

15.00 „Теория за големия 
взрив” /п./ - сериал

15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ - 
сериал

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Светлина от миналото“ 
/п./ - комедия, романти-
чен, драма (САЩ, 1999), 
режисьор Хю Уилсън, в 
ролите: Брендън Фрей-
зър, Алисия Силвърсто-
ун, Кристофър Уокън, 
Сиси Спейсек и др.

22.30 „Двама мъже и поло-
вина” - сериал, с.10 
еп.9 - 11

00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ - 
сериал

01.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал 

02.00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

04.00 „Модерно семейство” 
/п./ - сериал

04.30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ - сериал

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.9, 10
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.13
09.00 „Столичани в повече“ /п./ 

- сериал, с.13 еп.2
10.00 „Страната на чудесата” 

- комедия (Русия, 2016), 
режисьор Дмитрий 
Дяченко, в ролите: Елена 
Яковлева, Фьодор До-
бронравов, Александр 
Пал, Олеся Железняк, 
Сергей Лавигин, Грант 
Тохатян и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Домашен арест“ - сери-

ал, с.3 еп.21, 22
18.00 „Супермаркет“ - сериал, 

с.2 еп.3, 4
19.00 „По средата“ - сериал, с.6 

еп.21, 22
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.8 еп.10
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.7 еп.7, 8
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.23, 
24

00.00 „Страната на чудесата” 
/п./

02.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал 

03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал

05.00 „Модерно семейство“ 

ВТОрНик, 19 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.11, 12
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.1
09.00 „Домашен арест“ /п./ - 

сериал, с.3 еп.21, 22
10.00 „В света на динозаврите” 

- анимация, приключен-
ски, семеен (Великобри-
тания, САЩ, Австралия, 
2013), режисьори Бари 
Кук и Нийл Найтингейл, в 
ролите: Чарли Роу, Карл 
Ърбън, Ангори Райс

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 „Супермаркет“ - сериал, 

с.2 еп.5, 6
19.00 „По средата“ - сериал, с.6 

еп.23, 24
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.8 еп.11
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.7 еп.9, 10
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.1, 2

00.00 „В света на динозаврите” 
/п./

02.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал 

03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 
сериал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал

05.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал 

срЯДа, 20 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.13, 14
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.2
09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2016)
10.00 Премиера: „Шофьорски 

курс“ - комедия, драма, 
романтичен (Великобри-
тания, САЩ, 2014), режи-
сьор Исабел Койшет, в 
ролите: Патриша Кларк-
сън, Бен Кингсли, Грейс 
Гъмър, Джейк Уебър и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу (2017)
18.00 „Супермаркет“ - сериал, 

с.2 еп.7, 8
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.1, 2
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.8 еп.12
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.7 еп.11, 12
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.3, 4

00.00 „Шофьорски курс“ /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“ 

/п./ - сериал 
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал 

ЧЕТВърТък, 21 марТ
06.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.15, 16
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.3
09.00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2017)
10.00 „С жени на море“ - коме-

дия (САЩ, 2009), режи-
сьор Питър Билингсли, в 
ролите: Винс Вон, Джей-
сън Бейтман, Фейзон 
Лав, Джон Фавро, Малин 
Акерман, Кристен Бел, 
Жан Рено и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 „Супермаркет“ - сериал, 

с.2, еп.9, 10
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.3, 4
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.8 еп.13
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.7 еп.13, 14
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.5, 6

00.00 „С жени на море“ /п./
02.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал 
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
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Любимият на поколения българи ак-
тьор Тодор Колев е роден на 26 август 
1939 г. в Шумен. Завършва актьорско 
майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Са-
рафов“ (1965 г.). Работил е в театрите 
в Смолян, Шумен, Пловдив, в столич-
ните „Сълза и смях“ и „София“. Участ-
вал е в над 30 игрални филма, сред 
които „Цар и генерал“, „Козият рог“, 
„Иван Кондарев“, „Двойникът“, „Госпо-
дин за един ден“, „Опасен чар“. 

В началото на демокрацията е на-
роден представител в VII ВНС. Съвет-
ник в посолството ни в Канада 1992 
– 1993 г. През 1999 г. издава автоби-
ографичната си книга „Варненското 
софиянче от Шумен“. Автор и водещ 
тв предаването „Как ще ги стигнем… 
с Тодор Колев“ (1994 – 1998) и „Вход 
свободен“ (1998 – 1999). Тодор Ко-
лев ни напусна на 15 февруари 2013 
г. след тежко боледуване от рак на 
белите дробове. 

И до днес репликите от филмите му 
звучат в душите на българите. Ето ня-
кои от най-емблематичните: 

„няма как да обясниш нещо на 
човек, с когото ви делят два ваго-
на книги.” 

„ако си кажете „о, Господи, кол-
ко жалко, че свършва“, тогава сте 
направили нещо.“ 

„нещата за съжаление не отиват 
на добре. не можеш с индивиди, чии-
то мисли са на етажи под земята, да 
решаваш проблемите на хората.“

 „ако се опиташ да се бориш, за-
щитеният винаги е простакът, тъ-
пият, идиотът без задръжки, жи-
вотното с мускулите – не интелек-
туалецът, интелигентният, учени-
ят, челият. не-е-е, каква борба – с 
кого, с мечките?“ 

„Факт е, че имах едно предаване 
с такова заглавие – то се казваше 
„как ще ги стигнем… с тодор колев“. 
многоточието точно това значи – 
че никога няма да ги стигнем.“  

„никоя жена не бива да чува, че ня-
кога друга жена е била повече обича-
на от нея. Принцип.“ - „опасен чар“) 

„… Знаеш ли, брат’чед, кое отли-
чава хората от животните? алко-
холът! нито едно животно не пие!“ 
(„Двойникът“) 

„икономията е майка на мизери-
ята.“ - „опасен чар“ 

 „Лошо, Седларов, лошо!” – „опа-
сен чар“.

9

страницата подготви соня ВълкОВа

Любопитно у нас

Тодор (Тошко) Козаров (или Козарев) е бъл-
гарски актьор и цирков артист (1926-2003).  
Героят му много прилича на Хитър Петър - с 
китка зад ухото, хармоника и магаре, го пре-
връща в символ на българския клоун за ня-
колко поколения. 

Целият живот на Тошко Козарев премина-
ва на манежа. Още от дете той израства под 
купола на цирк „Добрич“. Смешникът, който 
весели мало и голямо, издъхва в самота и 
недоимък на 77  г. Година преди това тежък 
инсулт го прикова към леглото. Почти не мо-
же да говори и не напуска дома си без чуж-
да помощ. Единствената утеха му стават су-
трешните “разговори” с гълъбите, които хра-
ни на балкона си. 

Държавата, за която той направи толкова 
много, му определи мизерна пенсия. Един-
единствен път му е отпусната парична по-
мощ в размер на 100 000 деноминирани ле-
ва (сегашни 100). 

Най-верният му приятел в гилдията – Георги 
Кехайов, разказва с болка за по-

следните дни на знаменития 
к л о - ун: „Той бе-

ше човекът, 
който създа-

де модерната 
циркова клоунада. 
Светилото на ма-

нежа стъпва на аре-
ната още на 4-го-

дишна възраст. 
Баща му Васил 
Козарев е кло-
ун, а майка му, 
и т а л и а н к а , 
е акробатка. 
Н е з а в и с и м о 

че се опитаха 
да го натирят 

в девета глуха с 
преждевремен-

ното му пенси-
ониране, българи-
те още помнят ше-
гобиеца с китка 
зад ухото, хармо-
ника и магарен-
це. Тошко толко-
ва държал на кле-
поухия си “аксесо-

ар”, че когато злос-
торници задигнали 
хайванчето, изпад-
нал в нервен срив 
и цял месец не се 
вяснал пред пуб-
лика.”

“Човекът смях” 
не крие, че е люби-

мец на Тато. По 
лично нареж-
дане на Живков 

единствен от бранша е награ-
ден със званието “Народен артист”. За него 
свидетелства и цирковият артист Георги Бож-
ков-Гебош: “Тошко ме покани за партньор в 
цирк "Добрич". Козарев беше уникално взис-
кателен към всеки, с когото работи, гореше в 
професията си. Кореспондираше си с клоуни 
от цял свят и взимаше най-добрите им номе-
ра. Правеше и свои, оригинални. До края си 
не можа да се примири, че комикът Роуън 
Аткинсън открадна половината му скечове в 
сериала "Мистър Бийн". 

Малката му дъщеря, която от години живее 
в Америка, несъмнено е наследила чувството 
за хумор на известния си родител, защото ко-
гато в училище я питали какво работи баща 
й, отговаряла: “Ами става за смях на хората!” 

Именници в паметта на България

На тези лафове всички 
се смеехме. Те бяха при-
писвани на ръководителя 
на държавата ни в про-
дължение на 35 г. – Тодор 
Живков. За него се говори 
повече от две десетилетия 
след смъртта му. Вероят-
но сравненията с минало-
то ни карат да се връщаме 
към личността на Първия 
- Тато, както го наричаше 
народът. Едва ли има дру-
га личност в съвременна-
та ни история, която да е 
толкова хулена, но и ува-
жавана. Той живя 10 го-
дини след  избухването 
на демокрацията - доста-
тъчно време, за да преце-
ни накъде вървим. Отиде 
си тихо и скромно. Скро-
мен ли бе като човек То-
дор Живков? Той не пара-
дираше, имаше чувство за 
хумор, простоват изказ и 
се опитваше да бъде само-
критичен. Качества, които 
на фона на днешните по-
литици го издигат над тях. 

Какво ли не е писано за 
Тодор Живков - и отляво, 
и отдясно на политическо-
то пространство. Какви ли 
не вицове се разказваха 
за него - и преди, и сега. 
Какви ли не крилати фра-
зи помним от времето на 
соца, изречени от него са-
мия, които ни разсмиват и 
днес. Но сега те звучат по-
скоро снизходително-нос-
талгично - като спомен за 
времето, в което по пар-
тийна повеля трябваше да 
бъдем "равни", а в държа-
вата имаше относителен 
ред и спокойствие. "Тодор 
Живков беше хитър управ-
ленец, но бе предаден от 
по-големи хитреци. Защо-
то когато гледаш навън, 

не забелязваш, че опас-
ността идва от най-близ-
ките", казваше покойният 
личен съветник на Тато - 
Костадин Чакъров. Веро-
ятно колкото повече ми-
нава времето, толкова по-
вече ще осъзнаваме бил 
ли е Живков добър упра-
вленец на държавата на 
фона на тогавашните за-
висимости на България в 
политически план. Едно е 
сигурно - Тодор Живков 
остава в историята ни ка-
то политик от висш ранг. 
Често е обвиняван, че ис-
кал да направи от Бълга-
рия "16-а република на 
СССР". Повечето ни дипло-
мати от времето на соци-
ализма обаче се обединя-
ват около едно по-различ-
но мнение: "Живков само 
формално се съгласяваше 
с руснаците, а си правеше 
каквото иска!" 

Днес в старанието си да 
не бъдат обвинени в при-
страстие към Русия наши-
те политици се дистанци-
рат от великата държава и 
клонят към Америка. Това 
противоречи на чувства-
та на голяма част от бъл-
гарския народ, в крайна 
сметка - и на историче-
ските ни и духовни връз-
ки. Проф. Искра Баева раз-
крива любопитен момент в 
мита за 16-ата република. 
А именно, че на пленума 
през 1963 г. използвани-
ят от Живков термин бил 
"сближаване", а не както 
днес някои го цитират ка-
то "сливане". Именно тази 
"грешка" дава основание 
критиците на Живков да 
твърдят, че той е искал да 
превърне България в част 
от СССР. 

Тодор КолевТодор Живков

Десетки хиляди са българите, носещи име-
то тодор. Сред тях има изключително много 
достойни хора, оставили трайна следа в па-
метта на нацията. освен с безспорните си 
заслуги в професионалното поприще някои 
ще се помнят и с това, че умееха да разсми-
ват от сърце всички ни – нека си спомним за 
тодор козарев, тодор Живков и тодор колев!

следните дни на знаменития 

де модерната 
циркова клоунада. 
Светилото на ма-

нежа стъпва на аре-
ната още на 4-го-

дишна възраст. 
Баща му Васил 

да го натирят 
в девета глуха с 
преждевремен-

ното му пенси-
ониране, българи-
те още помнят ше-
гобиеца с китка 
зад ухото, хармо-
ника и магарен-
це. Тошко толко-
ва държал на кле-
поухия си “аксесо-

ар”, че когато злос-
торници задигнали 
хайванчето, изпад-
нал в нервен срив 
и цял месец не се 
вяснал пред пуб-
лика.”

“Човекът смях” 
не крие, че е люби-

мец на Тато. По 
лично нареж-
дане на Живков 

следните дни на знаменития следните дни на знаменития 
к л о -

циркова клоунада. 
Светилото на ма-

нежа стъпва на аре-
ната още на 4-го-

дишна възраст. 

в девета глуха с 
преждевремен-

ното му пенси-
ониране, българи-
те още помнят ше-
гобиеца с китка 
зад ухото, хармо-
ника и магарен-
це. Тошко толко-
ва държал на кле-
поухия си “аксесо-

ар”, че когато злос-
торници задигнали 
хайванчето, изпад-
нал в нервен срив 
и цял месец не се 
вяснал пред пуб-
лика.”

“Човекът смях” 
не крие, че е люби-

мец на Тато. По 
лично нареж-
дане на Живков 

Тошко Козарев

„Тази година – завод за полупроводници. Догодина – за 
цели проводници!“ (при откриването на Завода за полу-
проводници в Ботевград)

„Откривам новия завод за вело… за вело… Абе за ко-
лелета!“

„Че как да не успее Русия с нейните природни богат-
ства, те имат повече залежи от Менделеевата таб-
лица…“

„Милицията принадлежи на народа и народът принад-
лежи на милицията.“

 „Ние трябва да направим коренен поврат, на 360 гра-
дуса.“

„Добър журналист е тоя, който пише не това, което 
се говори, а това, което трябва.“

„Времето е ваше, но всичко друго е наше!“
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сТрЕлЯТ ПО 
ДОмаШНи кОТки

Неизвестен стре-
лец гърми с въздуш-
на пушка по домаш-
ни котки в сливен. 
животните са спасе-
ни след операции, а 
стопаните им искат 
стрелецът да бъде за-
ловен. Те се притесня-
ват не само за живота 
на любимците си, но 
и за своята сигурност.
ОТкриха НЕлЕгалЕН 

алкОхОл 
Общо 4630 л неле-

гален алкохол са от-
крити в дома на мъж 
от пещерското село 
радилово. Това съоб-
щиха от пресцентъра 
на ОД на мВр-Пазар-
джик. При полицей-
ска проверка в къща-
та на Т.З. /39 г./ са на-
мерени 3000 литра ра-
кия, 1630 литра вино и 
съоръжение за варе-
не на ракия. Открити 
са също 240 литра ди-
зелово гориво без до-
кументи за произход. 
Нелегалният алкохол 
и горивото са иззети, 
а срещу мъжа са об-
разувани полицейски 
производства.

ЦигаНЧЕТа сЕ гаВриха 
със съуЧЕНик

Трима ромски тий-
нейджъри на по 12-13 
години са блудствали 
с момче на 11 годи-
ни. грозната гавра се 
разиграла в изоста-
вена външна тоалет-
на в двора на селско-
то школо в Песнопой. 
Тримата насилници 
са ученици в същото 
училище, те са от съ-
седното село Долна 
махала. Детето, жерт-
ва на сексуално наси-
лие, е от български 
произход. Не е имало 
изнасилване. Няма яс-
нота с какви травми е 
жертвата.
уБиха ТаксиДжиЯ

Таксиметров шо-
фьор бе намерен убит 
на пътя между раз-
град и село Дянково. 

Предприети са 
следствени действия 
и е установена само-
личността му - 63-го-
дишен мъж от раз-
град. Причната за жес-
токото убийство на 
шофьора е грабеж. За 
20 лева, таблет и теле-
фон 22-годишен мла-
деж е убил шофьора. 
младежът е имал ха-
зартна зависимост и 
ги проиграл. 

50 000 лв. за телефонни измамници

Жестока игра в интернет

Предотвратиха палеж на полицейско управление

„инкасатор” задиãна 
150 лева от баба

Младежи спасиха 
жена от пожар 

Фалшив инкасатор „отчете” наличността в 
портмонето на възрастна жена от София. Из-
мамникът се представил за служител на ВиК, 
но вместо да запише показанията на водо-

мерите, бръкнал в чантата на жената. Запис 
от камера, монтирана във входа, показва, че 
само 6 минути са били необходими на кра-
деца да обере жертвата си. Мъжът отмък-
нал 150 лева. 

„Когато дойдохме, го помолих да ми сме-
ни крушката на лампата, защото беше из-
горяла. Той ми каза да му дам крушка и аз 
тръгнах да я взема. Той остана в коридора. 
По едно време ми направи впечатление, че 
в тоалетната е тъмно и той не излиза. Тогава 
погледнах входната врата. Тя беше открехна-
та. Отворих си чантата и видях, че ми липс-
ват около 150 лева”, разказва потърпевшата 
Надежда Кратункова.

65-годишна жена e  
дала близо 50 000 лева 
на телефонни измам-
ници. Сигналът за из-

мамата е подала жерт-
вата на 1 март в СДВР. 
Тя обяснила, че е дава-
ла парите на няколко 

пъти, като ги е оставя-
ла на различни места. 
В единия от случаите 
измамената е остави-
ла близо 30 000 лева. 
Схемата на измамни-
ците отново е добре 
позната от случаите в 
последните месеци -  
съдействие на поли-
цията.

Случаят се разслед-
ва от органите на ре-
да в столицата. Извър-
шителите се издирват.

Младежи спасиха 
възрастна жена от по-
жар в къщата й. С го-
ли ръце младите хора 
се притекли на помощ 
и успели да предотвра-
тят избухването на га-
зова бутилка. Михаела 
и Антония влизат и за-
почват с кофи вода да 
гасят огъня. Благодаре-
ние на тях дори не се е 
наложило идването на 
пожарникари.

„В къщата избухна по-
жар, който бързо се раз-
пространи. Имах дрехи 

жи и веднага ми се при-
текоха на помощ”, каза 
собственичката на къ-
щата Станка Терзийска.

 „Бяхме тръгнали към 
Кюстендил. Случайно 
видяхме пламъците. 
Спряхме, прескочихме 

оградата и 
започнах-
ме да га-
сим огъня. 
Притесних-
ме се мно-
го като раз-
брахме, че 
има газо-
ва бутилка. 
Можеше да 
стане голя-

ма беля”, разказа Миха-
ела Стоилова.

на простора, които се 
бяха запалили. Вратата 
беше затворена. Опитах 

се да го загася с вода. 
Минаха двамата младе-

Двама мъже са се опита-
ли да проникнат в Гранич-
ното полицейско управле-
ние във Видин и да го под-
палят. Видин можеше да го-
ри една седмица. Това обяви 
на извънреден брифинг зам. 
главният прокурор Иван Ге-
шев.

Благодарение на разпо-
ложени секретни постове из 
целия град обаче палежът е 
бил предотвратен.

Гешев разказа, че видин-
ски криминалисти получили 
информация, че в града се 
готви голямо престъпление, 
но неясно какво. Заради то-
ва били предприети извън-
редни мерки и били разпо-

ложени секрет-
ни постове.

"Във втор-
ник през нощта 
е констатиран 
опит да се про-
никне на тери-
торията на Гра-
ничното поли-
цейско управле-
ние. На място-
то най-вероят-
но е щял да бъ-
де извършен па-
леж. Там е имало 
цистерна с неф-
тени продукти", 
разказва зам.  главният про-
курор.

Задържани са двама мъ-

же, които не са родом от Ви-
дин, а в автомобила им са на-
мерени около 10 туби с бен-

зин. Към тях било 
прикрепено плик-
че със запалител-
но вещество, а от-
делно били наме-
рени спринцовки 
с друго вещество, 
което трябвало 
да се инжектира 
в пликчето. Бен-
зинът в комбина-
ция с двете веще-
ства се превръща 
във взривоопасна 
смес.

А р е с т у в а н и т е 
не са криминално 

проявени. Те са оставени 
в ареста с постоянна мяр-
ка за неотклонение. 

Деца ходят с ножове на училище
Деца ходят на учили-

ще, въоръжени като за 
война - с боксове, но-
жове и електрошокови 
палки. Този арсенал е 
бил иззет от ученици в 
Самоков, а директорът 
и полицията разказват, 
че на мястото на отне-
тите оръжия бързо се 
появяват нови.

„През учебната 
2018/2019 са намерени 
9 бокса, 8 ножа и 2 елек-
трошокови палки”, каз-
ва Мариан Бончев - ин-
спектор в „Детска пе-
дагогическа стая“ в РУ- 
Самоков. Училището е 
„Неофит Рилски” в Са-
моков. В него учат 960 
ученици, а сред въоръ-
жените има дори деца 

под 14 години. Оръжи-
ята се отнемат от учите-
лите, но когато ги видят 
или намерят. На рутин-
ни про-

верки ня-
мат право. „Учителите 
ни е страх, защото осо-
бено по-големите деца, 
8-9-и клас, изпитват по-
някога агресия”, ко-
ментира главният учи-
тел Иванка Николова. 

До бой с оръжия в учи-
лището до момента не 
се е стигало.

Децата купуват 
ножовете от близкия 

магазин. Цената 
е 9-10 лева.

И въпре-
ки че по за-
кон трябва 
да имаш 14 

години, за да 
си купиш нож 

или бокс, от поли-
цията признават, че 
законът не винаги се 
спазва. На децата, хва-
нати с оръжие, ще бъ-
дат наложени възпи-
тателни мерки. А ро-
дителите им подлежат 
на глоба.

Ново онлайн предизвикателство 
се превърна в самоубийствена иг-
ра, заради която полиция и учили-
ща във Великобритания и САЩ ве-
че издават тревожни предупрежде-
ния към родителите.

"Момо играта" или "Момо пре-
дизвикателството" спечели между-
народна известност миналото лято 
и първоначално се смяташе за из-
мислица. През август 2018 г. правоприлагащите ор-
гани разследваха влиянието на Момо върху смъртта 
на 12-годишен в Аржентина.

Когато децата участват в играта, те се свързват с 
непознат на име Момо, използващ страховито урод-
ливо изображение. Момо насърчава участниците да 
изпълняват различни задачи, ако искат да избегнат 
"проклятието". Някои от задачите включват самона-
раняване, за което Момо иска от участника да пре-
достави снимка като доказателство, за да продължи 
играта. Играта завършва със заповед от Момо, който 
казва на участника да се самоубие, записвайки това 
за социални медии.



13.III. - 19.III.2019 г.
11

Български 11Роден край

ÕÀÉÄÅ ÍÀ ÊÓØÈß!

Â öàðñòâîòî íà êîíåòå

Страницата подготви Уляна петКОва

Какво свързва Ос-
манската империя, Ле-
онид Брежнев и араб-
ския жребец Момент? 
Това са „производ-
ствените площадки” 
на конезавода Каби-
юк – безбрежните по-
ляни на юг от Дунава, 
по които се носят сто-
тици коне. Кабиюк е 
най-старата конефер-
ма в България. Създа-
дена е през 1864 г. от 
русенския валия Мид-
хат Паша, за да снаб-
дява с коне турската 
имперска армия. 

Атовете, с които 
турската войска изли-
за на бой „като на сват-
ба”, са едно от ключо-
вите военни превъз-
ходства на империя-
та. Както пише Робърт 
Баргрейв, левантий-
ски търговец, „целият 
християнски свят не 
може да се мери” с те-
зи коне, толкова мно-
гобройни и прекрасни, 
че „дори най-несъвър-
шените сред тях биха 
превъзхождали всич-
ки английски атове”.

Когато Мидхат Паша 
започва да търси площ 
за конеразвъдник, той 
използва една от из-
вестните по онова вре-
ме техники: нарежда 
да се окачат парчета 
сурово месо по дър-
ветата из целия район, 
за да види къде има 
най-малко мухи. Най-
подходящото място се 
оказва на 13 км севе-
роизточно от Шумен. 
Конюшните, построе-
ни солидно от камък, 
бързо са напълнени с 
над 1000 турски коне. 
Тук империята отглеж-
да някои от най-до-
брите си чистокръвни 
породи на Балканите 
– Караман, Узуняйла, 
Румели, Кастамону, и 
ги храни с произхож-
дащата от полуострова 
трева райграс. По-къс-

но тя ще се разпростра-
ни в Европа и САЩ и ще 
се превърне в основна 
растителна култура, из-
ползвана при отглежда-
нето на коне.

Когато Истанбул за-
почва да губи земите на 
юг от Дунава по време 
на Руско-турската вой-
на от 1878 г., войски-
те му отвеж-
дат всички ко-
не от Кабиюк 
със себе си в 
Анадола. Бъл-
гарите, радва-
щи се на но-
вопридобита-
та си незави-
симост, завар-
ват конюшни-
те опразнени.

От този мо-
мент нататък Кабиюк 
следва всички завои в 
българската съвремен-
на история. След без-
успешен опит да бъ-
де възстановен през 
1880-те, през 1894 г. 
той заработва под име-
то „Държавен конеза-
вод, склад за жребци и 
ремонтно конско депо”.

Българските вла-
сти осъществяват тази 
своя представа за Ка-
биюк последователно 
и в началото на ХХ в. 
тук кипи генно инже-
нерство. Освен атове 
се отглеждат овце, го-
веда, свине и птици и 
са селектирани някол-
ко от селскостопански-

те гордости на реги-
она. По-късно фермата 
е прекръстена на „Дър-
жавен завод за добитък 
и депо за мъжки раз-
плодници“.

Социалистическият 
режим на свой ред да-
ва на конезавода име-
то на Васил Коларов, 
който е роден в Шумен. 

След 1944 г. е из-
вършена  национали-
зация в коневъдство-
то, където всички пле-
менни коне  стават соб-
ственост на държавата 
и са настанени в дър-
жавни стопанства. През 
този етап се създават 
голям брой държавни 
конезаводи, внасят се 
много европейски по-
роди коне организира 
се тяхното развъжда-
не, изгражда матери-
ална база, създават се  
нови технологии.

Характерното за този 
етап, който продължава 
до 1990 г., че той  дава 
съвременния облик на 
българското коневъд-

ство. През този пери-
од се внасят и се раз-
въждат някои световни 
породи коне като: Чис-
токръвна английска, 
Чистокръвна арабска, 
Арабска шагия, Риси-
ста, Хановерска, Траке-
ненска порода, Хафлин-
гер, Руска тежковозна и 
шотландско пони. През 

този период завършва 
процеса на консолиди-
ране и признаване на 
нашите три отечестве-
ни породи коне, кои-
то са били заложени в 
първите три конезаво-
да: Източнобългарска, 
Плевенска и Дунавска 
порода. 

Търговската история 
на конезавода е имала 
своите подеми и спадо-
ве. Има и една забавна 
случка -  в най-успеш-
ната сделка през 1984 
г. е намесен съветският 
държавен глава Леонид 
Илич Брежнев.

Всичко започва де-
сетилетие по-рано, при 
откриването на Асуан-

ския язовир в Египет. 
Тогава Гамал Абдел На-
сър подарява на Бреж-
нев чистокръвен араб-
ски кон в знак на бла-
годарност за помощта 
при издигането на съ-
оръжението. Няколко 
години по-късно Бъл-
гария някак успява да 
сложи ръка върху жре-
беца Момент – един-
ствения мъжки при-
плод, родил се от раз-
множаването на еги-
петския кон. След из-
вестно напрежение, 
тъй като Москва си ис-
ка жребеца обратно, а 
София не го дава, Мо-
мент остава собстве-
ност на Кабиюк. Там 
той е продаден за ре-
кордната тогава цена 
от половин милион до-
лара на холандски ко-
невъд. Той на свой ред, 
според съобщения в 
медиите, го препрода-
ва в САЩ за милион и 
половина долара.

В началото на де-
мокрацията Кабиюк 
е превърнат в акци-
онерно дружество и 
корупция и лошо упра-
вление за малко да го 
ликвидират. Но конна-
та ферма оцелява като 
държавна собственост 
и сега развъжда чети-
ри. Близо 30 хиляди 
декара земя са отделе-
ни за пасища и терени 
за обяздване.

През последните го-

дини в България са въз-
становени и създаде-
ни много конеферми, 
но никоя от тях няма 
този привкус на исто-
рия, който се усеща 
по алеите на Кабиюк. 
Чувството не идва са-
мо от старите дървета 
и масивните конюшни, 
но от отпечаталата се 
слабост на някогашна-
та българска монархия 
към това място.

В единствения на 
Балканите Музей на ко-
ня, който е на терито-
рията на парка, се па-
зи военната колесница 
на втория монарх на 
съвременна България, 
Фердинанд Сакскобур-
гготски. Достолепната 
лятна вила на неговия 
предшественик - княз 
Александър Батенберг, 
е първата постройка, 
която човек вижда при 
пристигането си в Ка-
биюк. През 1885 г. той 
слага тук подписа си 
под акта за съединени-
ето на България с Из-
точна Румелия.

Рядко посещаван от 
туристи, Кабиюк е ис-
тински град на коне-
те, мястото, където те 
са господари и бого-
ве. Според признания 
на коневъдите тук все-
ки ден е Тодоровден, 
а конете получават за 
рождените си дни по 
кофа стъргани морко-
ви със захар.

От стр. 1
В къщата на щастливия домакин се 

спретва и хорото. на този ден жените 
месят и раздават обредни питки и хля-
бове, наречени „конче" или „копито", 
на които от тесто се измайсторяват 
съответните фигурки. Хлябът се раз-
дава на роднини и съседи за здраве на 

конете. имен ден имат: Божидар, Божи-
дара, Дора, Дорина, Доротея, теодор, те-

одора, теодорина, тодор, тодора, тодорка. 

"Празнува Тодор, празнува и конят", гласи 
народната поговорка. Този ден – Тодоровден, 
Тодорова събота или Конски великден, е бил и 
празникът на родната войска. Нищо че самият 
свети Теодор Тирон е бил пехотинец. Но върху 
коне прадедите ни са преминали Дунава  и са 
се сражавали под знамето с конската опашка.

Преданието гласи как наш хан научил от раз-

узнавачите си, че византийците се готвят 
да нападнат през пролетта, когато коне-
те са най-слаби. А тогава дедите ни гла-
дували през цялата зима, но конете били 
сити. И когато василевсът потеглил към 
проходите на Стара планина, бил край-
но неприятно изненадан.

На този ден се отдава дължимото и на 
дългоухия братовчед – магарето - рода-
та си е рода. 

Тодоровден започва с водосвет, в 
който свещеникът ръси за здраве хора 
и животни. 

Украсените с разноцветни пискюли и 
панделки коне се захранват с царевица 
и захар. После тръгва кушията - най-ин-

тересната част от празника. В миналото побе-
дителят получавал обикновено риза, сребърен 
колан - символ на войнско достойнство, или 
агне. А коня му напоявали с "ненапита" вода и 
вино, слагали му нова юзда. Стопанинът му ня-
мал право да го продава, защото животното би-
ло под закрилата на самия светия. Разбира се, 
култът към коня не е само български. 

Смисълът по традиция е насочен към добра-
та грижа на стопаните за техните животни, а 
състезателната част съпътства събитието. Ос-
вен това се пресъздава и ритуалът по предава-
не на конската опашка. Тя се предава от най-
възрастния на най-младия коняр като символ 
на първото българско знаме от времето на хан 
Аспарух, както и като символ на грижа към ко-
ня като пръв помощник на селянина при рабо-
тата му на полето.

Стотици жители и на столицата, и на много 
други населени места се събират, за да го от-
бележат. Той изисква голяма организация, за да 
се съберат животните, да се подготвят добре, за 
да може всички да преживеят емоцията от до-
пира до тези прекрасни животни и възхищение 
от силата им, както и от ловкостта и майстор-
ството на ездачите. 

Празникът е съпътстван от концертни проя-
ви с изпълнения на танцови и певчески само-
дейни колективи. Разнообразието от участници 
носи повече от добро настроение.

оБиЧаи и оБреДи

Òîäîðîâäåí
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Съюзен живот Читалища

Пенсионерски съюз - заедно с обща цел
От стр. 1
Това в никакъв случай не е маловажно, защо-

то дълги години много хора посветиха живота си 
на това пенсионерите да бъдат обединени в съ-
юз, който да отстоява техните права, да  брани 
интересите им, да воюва за осигуряване на нор-
мални условия на живот. И не на последно мяс-
то - да даде възможност на възрастните хора да 
живеят задружно, да споделят радости и болки, 
да изявяват талантите си, да предават обичаи и 
традиции на младите.

Различни са позициите, от които разсъждават 
нашите автори. Някои ни пишат с  болка, други с 
обида, а трети с високомерие и злоба, убедени, 
че всичко започва от тях и само те имат правото 
да прeценяват кой крив, кой прав.

За съжаление липсва истински диалог, липсва 
желание заедно да се поеме по пътя, който ще 
изведе съюза от този омагьосан кръг и ще даде 
възможност да се вземат най-правилните, най-
нужните решения. Глупаво и незряло е да делиш 
хората на наши и ваши. Единственият критерий 
за оценка на водителите трябва да бъдат техни-
те организационни възможности, умението им 
да общуват, да привличат, да водят, доверието, 
което техните избиратели имат в тях. Да заста-
неш начело на пенсионерски съюз, от който ми-
лиони хора очакват да отстояваш мъдро и твър-
до правата им, да ги поведеш, когато това е нуж-
но, е въпрос на морал и на осъзната отговорност. 

Аз познавам много всеотдайни, умни и опит-
ни организатори и пенсионерски ръководители. 
Не мога да спомена всички, но няма да пропусна 
Вяра Андонова от Бургас, Радка Маркова от Ве-
лико Търново, Георги Евтимов от Самоводене, 
Анка Янкова от Шумен, Зора Георгиева от Нови 
Искър, Нина Парашкевова, Мария Йорданова от 
София, Катя Христова от Перник, ръководители-

те на пенсионерските организации в Златица, Мон-
тана, Вършец, Берковица, Илия Милев от Гърмен, 
Йордан Казаков от Русе и още много други. Възхи-
щава ме тяхната всеотдайност, готовността им да 
бъдат полезни, умението им да водят, да отстояват 
правата си, желанието им да се раздават, да обеди-
няват хората.

Трябва да си дадем отговор на въпроса защо ни 
е нужен съюз на пенсионерите и въобще нужен ли 
ни е. Ако става дума за организиране на художест-
вена самодейност, на екскурзии, колективно отбе-
лязване на  празници, нещата щяха да са по-прос-
ти. Винаги ще се намерят ентусиасти, които на мест-
но ниво ще организират възрастните хора. Но тук 
става въпрос за обединяване на хора, отдали сили 
и младост за изграждане на фабрики, заводи, пъ-
тища, училища, болници, за  развитие на модер-
но селско стопанство, за създаване на условия за 
безплатно образование и здравеопазване. Защо-
то днес тези хора  въпреки дългогодишния си тру-
дов стаж живеят в мизерия, в недоимък, в страх от 
кражби и нападения. Много от тях нямат възмож-

ност да се лекуват, умират самотни и изоставени. 
Ще ми кажете – това е грижа на държавата и ще 
бъдете прави. Но къде е държавата? Тя отдавна 
е отписала тези хора от своите ангажименти и се 
сеща за тях единствено преди избори.

И точно затова има нужда от коректив, от ня-
кой, на когото му пука за тях, от някой, който има 
авторитета и силата да поведе хората в защита на 
техните права, да се изправи пред управляващи-
те и да изисква от тях решаването на наболели-
те проблеми. Дори в държави с утвърдена соци-
ална политика възрастните хора се обединяват 
и избират свои представители, които да защита-
ват интересите им.

Колко дребнави и жалки изглеждат на този фон 
нашенските разправии и борби за власт. Общест-
вената работа не носи облаги, тя изисква компе-
тентност, честност, извоюван авторитет, всеот-
дайност, готовност да пожертваш свободното си 
време и спокойствие в името на другите. Защото 
пенсиите са несправедливо ниски, защото в мно-
го населени места няма лекар, няма аптека, няма 
автобус, няма път. Защото в селата нагли престъп-
ници изнасилват самотни жени, обират  труда им, 
крадат пенсиите им, а полицията я няма! Защото 
настаняването в старчески дом е задача с пови-
шена трудност, а хосписите са достъпни само за 
хора с пари. Защото управляващите са  си измис-
лили правила за непрекъснато автоматично уве-
личаване на заплатите им, а милиони възрастни 
хора очакват лятото, за да се вдигнат пенсиите 
им с по 5-6 лв., които инфлацията вече е изяла.

Затова ни е нужен пенсионерски съюз. Затова 
този съюз трябва да се води от хора знаещи и мо-
жещи. Затова трябва да бъдем заедно в общата 
ни цел - достойни и спокойни старини!

маргарита лОЗаНОВа

Сдружение "Съюз на пенсионери-
те-2004 - Бургас" с председател Вя-
ра Андонова, започна годината с 
тържествено честване на 90-годиш-
ния юбилей на един от най-активните 
членове и бивш председател на пен-
сионерски клуб - инж. Петко радев.

Петко Радев е от тези достойни бъл-
гарски граждани, които от детска въз-
раст, бягайки по поляните след овце-
те и козите, завършва средно образо-
вание. Започва работа в Околийския 
съвет на СНМ, а от там отива коман-
дир на младежка бригада. След бри-
гадата го изпращат да учи във висше 
военно училище. След завършване-
то му го оставят като преподавател. 
По-късно е приет във Военната ака-
демия – София, и служи в Българска-
та народна армия до 1963 г.

След уволнение от БНА учи във ВХ-
ТИ -  Бургас, и след завършване по-
стъпва на работа в Нефтохимическия 
комбинат, където се пенсионира. Ка-
то пенсионер продължава да работи 
в "Балкантурист", РС на БСП, фирма 
"Булес", пристанище Бургас и така на-

трупва 70 г. и 9 месеца трудов стаж.
В своята трудова дейност Петко Ра-

дев  отстоява достойно  гражданската 
си позиция и  оставя следа на отгово-
рен и дисциплиниран човек.

Като председател на пенсионерски 
клуб Петко Радев се отличава отново  
със стриктност и отговорност. Умее да 
увлича хората.

Богатият му трудов и житейски път 
го среща с много приятели и съмиш-
леници, затова и празникът му беше 
многолюден.

На този тържествен и незабравим 
за Петко Радев ден поздравителен ад-
рес  отправиха  Вяра Андонова - пред-
седател на Сдружение "СП-2004 - Бур-
гас", Радостина Новачева - председа-
тел на Съюза на ветераните нефтохи-
мици,  Живко Господинов - общински 
съвет на БСП, Атанас Великов от Съ-
юза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва,  кап. Мушков от ПК 
на моряците,  председатели на клубо-
ве, членуващи в сдружението, и лич-
ни  негови приятели.

От ККП "Четирилистна детелина" - 
кв. "Ветрен", под ръководството на 
Деспина Пурнарова и Тонка Петкова 
поднесоха специален поздрав с текст, 
посветен на Петко Радев.

Талантливите певци от сдружени-
ето Ангел Митрев, Мария Карамано-
ва и Пенка Дражева изпълниха него-
ви любими песни.

Фолклорният състав "Гоце Дел-
чев" при ПК "Морски звуци" - Бургас, 
на който Петко Радев е многократен 
спонсор, поддържаше настроението 
през цялото време с многобройните 
си изпълнения. 

Гостите на празника  пожелаха на 
юбиляря с бистър ум и бодра стъпка 
да крачи към 100-те!

Янка хрисТОВа, 
сдружение „сП-2004 – Бургас”

От незапомнени вре-
мена този колоритен, 
самобитен и красив 
празник е влязъл в би-
та на народа ни. С него 
в началото на февруари 
се открива стопанската 
година в лозята с пър-
вата работа – резитбата. 

Празникът Трифон 
Зарезан във Вършец 
винаги е очакван с 
нетърпение 
и е оби-
чан от     
мла-
д и 
и 

с т а -
ри.

 И тази 
година Денят 
на лозаря и винаря 
оживи с песни, танци и 
веселие площада пред 
сградата на общината.

Кметът на община 
Вършец инж. Иван Ла-
заров, който е един от 
най-добрите винопро-
изводители в региона, 
енорийският свеще-
ник Петко Балджиев и 
"царят на лозята" Янчо 
Иванов заразяха симво-
лично лозата, посадена 
пред сградата на общи-
ната специално за ри-
туала.

 В традиционния кон-
курс „Най-добър про-
изводител на домашно 
вино” тази година бя-
ха представени рекор-
ден брой вина. След де-
густация на място жу-
ри в състав: инж. Геор-
ги Аврамов – председа-
тел, и членове - инж. Ра-
дослав Радков и Михаил 

Л а -
заров, определи побе-
дителите.

Призьор при черве-
ните вина стана Ивайло 
Костов от с. Горна Бела 
речка, а негови подглас-
ници – Димитър Иванов 
и Иво Петров от Вър-
шец. 

В категорията за най-
хубаво домашно бяло 
вино първото място за-
воюва Димитър Иванов, 
второ – Иван Димитров, 
и трето – Николай Пав-
лов, и тримата от Вър-

шец. Победителите в 
двете категории полу-
чиха парични награди 
и грамоти от кмета на 
община Вършец. 

Празникът продължи 
с изпълненията на уче-
ническия духов оркес-
тър „Дефилир“ с ръко-
водител Николай Пеев, 
на момичетата и мом-
четата от танцовия със-
тав „Северняче“ при СУ 

„Иван Вазов” с хо-
реограф Неве-

на Стоянова, 
на певче-

ската гру-
па „Де-
т е л и -
на” към 
к л у б а 
на пен-
сионера 

„ К о з н и -
ца”, гр. Вър-

шец, с ръко-
водител Вен-

ка Методиева.  От 
бурето на централния 

площад се леешe руйно 
вино - собствено про-
изводство, предоставе-
но безплатно от кмета 
на общината инж. Иван 
Лазаров, а веселието и 
доброто настроение се 
допълваха от ароматно 
ухаещата скара, от при-
ятелските разговори и 
закачки, от наздрави-
ците за добър берекет 
през тази година и да е 
все така жив майсторлъ-
кът на местните виноп-
роизводители.

 Евелина гЕОргиЕВа
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Продължение от бр.  9
Това изисква алтернативна поли-

тика по разпределение на новата  
стойност между печалба на работо-
дателите и заплата на наемния труд 
с цел повишаване дела на заплати-
те. През следващите десетина годи-
ни трябва да се преодолее натрупа-
ното силно изоставане на заплати-
те от производителността на труда у 
нас. Това може да се постигне само 
чрез ускорено изпреварващо нара-
стване на заплатите пред произво-
дителността. Това обаче няма да е 
благодеяние за трудовите хора, „ще-
дър” подарък на богатите за бедни-
те, а възстановяване на нарушената 
справедливост. Даване на недодаде-
ното през годините. Същото важи и 
за пенсиите. 

Трайното потискане на доходите 
създава социална несправедливост, 
а тя поражда социално напрежение 
и конфликти. 

България е страната и с най-ни-
ски пенсии в ЕС – значително по-ни-

ски от това, на което следва да са 
при нашето равнище на развитие, и 
многократно по-ниски в номинално 
изражение от развитите западноев-
ропейски страни. За преодоляване 
на това изоставане е необходимо ус-

корено нарастване и на пенсиите. То 
трябва да започне още от втората по-
ловина на 2019 г. – с повишение на 
средната реална месечна пенсия от 
1 юли с 50 лв. 

През 2017 г. средната месечна пен-
сия е била 34% от средната работ-
на заплата. Според тези оценки през 
2020 г. тя ще достигне 38%, в 2030 г. 
45% и в 2040 г. 52%. Това съотноше-
ние между пенсия и заплата е по-ра-
ционално и съответства на европей-
ската практика. Освен по средната 
заплата за бедността в една страна 
може да се съди и по минимална-
та заплата. Защото средната заплата 

често пъти е подвеждаща. Тя може 
да расте не в резултат на подобре-
ние на общото благосъстояние, а на 
рязко повишение на доходите на за-
можните и богатите (15-20% от насе-
лението) при неизменно и дори на-

маляващо равнище на доходите на 
бедните и средните слоеве (остана-
лите 80-85%). Това се случва често у 
нас през последните десетилетия. По 
данни на Евростат България е с най-
ниската минимална месечна заплата 
в ЕС през последните години.

България беше единствената стра-
на в ЕС с минимална заплата под 300 
евро. А българският бизнес възразя-
ва дори и против тази заплата, поне-
же била „много висока”. Крещяща е 
потребността от ограничаване на го-
лямото доходно неравенство. 

Съчетаването на масова бедност 
едновременно с остро доходно не-

равенство формира социалната ми-
зерия. При сравняването на различ-
ни страни по средно равнище на бед-
ност и по вътрешно доходно нера-
венство се установява къде е постиг-
ната най-висока социална мизерия. 
Българските правителства са шампи-
они и по този важен критерий за со-
циално-икономическа безотговор-
ност пред своя народ. Ние имаме 
най-ниско средно равнище на дохо-
дите (най-ниска минимална и сред-
на заплата и най-ниска минимална 
и средна пенсия), припокриващи се 
с най-високо доходно неравенство. 
Наличието на голямо доходно нера-
венство при масова бедност е много 
болезнено. Защото едно е да си беден 
в Норвегия, Швеция или Швейцария, 
друго е да си беден в България. То-
ва умножава и изостря до нетърпи-
мост нашата социална мизерия. Го-
лемият въпрос е – докога народът 
ще я търпи?

Проф. иван аНгЕлОВ

на това изоставане е необходимо ус-

Дефицит на справедливост

Край

ТАйНСТВЕНИЯТ ГЛАСНа 26 август 1944 
г., само две сед-
мици преди по-

бедата на 9 септември, 
на път за България с 
още 20 български ре-
волюционери комуни-
сти при самолетна ка-
тастрофа край Брянск 
в СССР загива Станке 
Димитров - Марек.

Роден е на 18 февру-
ари 1889 г. в Дупница - 
град, който над 40 го-
дини след 1948 г. носе-
ше неговото име. Стан-
ке Димитров учи право 
в Женева, завършва го 
в Софийския универси-
тет, работи като адвокат. 
Свързва се с Комунисти-
ческата партия от ранна 
възраст, участва в бит-
ките с фашистката власт 
в средата на 20-те годи-
ни, осъден на смърт при 
погромите над комуни-
сти, земеделци и анар-
хисти през 1925 г. Еми-
грира в СССР. Препода-
ва в партийните школи и 
университети, секретар 
на ЦК на БКП и член на 
Политбюро. През 1945 г. 
за заслугите му към по-
бедата над хитлерист-
ка Германия съветската 
държава го награждава 
посмъртно с най-висо-
кия си орден "Ленин".

Има особена заслуга в 
периода 1941-1944 г. По 
над 16 часа всеки ден без 
изключение той подгот-
вя, пише и води по ра-
дио "Народен глас" сво-
ите знаменити тогава ра-
диопредавания. Но това, 
което му носи същинска-
та огромна популярност, 
са неговите тайнствени 
вклинявания в новини-
те на Радио София, с ко-
ито репликира в ефир на 
български и немски език 
твърденията на българ-
ската фашистка пропа-
ганда и публичните из-
явления на първите ни 
държавни мъже. Пани-
ката от магичния тайн-
ствен глас не само у нас, 
но и в Германия е нео-
писуема. 

 На 7 октомври 1941 
г. в 20 часа и 30 минути 
както винаги Радио Со-

130 г. от рождението на Станке ДимитроВ

гация. След новините 
пуснаха шумна музика, 
за да заглушат странич-
ния глас. След това изоб-
що преустановиха пре-
даването - за по-сигур-
но. Докато решат какво 
да правят.

На другия ден цяла 
България знаеше на-
ходчивите реплики на 
тайнствения глас, крат-

ките му съобщения за 
Източния фронт, при-
зивите му за борба.

Така започна двубоят 
между българското фа-
шистко радио и тайн-
ствения страничен глас, 
който се вмъкваше в не-
говите предавания. 

В средата на юли 1941 
г. съветското правител-
ство даде съгласието 
си да бъде създадена 
специална радиостан-
ция за нелегални ради-
опредавания на българ-
ски език. На 23 септем-
ври 1941 г. по поръче-
ние на Г. Димитров Стан-
ке Димитров - Марек се 
срещна с А. Лозовски, 
заместник-министър на 
външните работи на СС-
СР, заместник-началник, 
а след това и началник 
на Совинформбюро, за 
да обсъдят практиче-
ските въпроси по орга-
низирането на радио-
предавателя. 

Вечерта на 6 октом-
ври 1941 г. Марек се 
сбогува с жена си пред 

входа на своя московски 
дом на ул. "Горки" номер 
10, без дори да й каже къ-
де заминава. А отлиташе 
за Симферопол, откъде-
то трябваше да предава 
новата радиостанция.

Още на другия ден, 7 
октомври, тайнственият 
глас заговори на вълната 
на Радио София. Но нем-
ците напредваха, всеки 
момент градът можеше 
да бъде обкръжен и пре-
взет и Станке Димитров 
трябваше да го напусне. 
На 30 октомври 1941 г. 
бе последното му преда-
ване от Симферопол. На 
другия ден гласът му от-
ново прозвуча - но вече 
от студиото в Тбилиси.

През първите шест 
месеца - а това бе най-
трудният период - Стан-
ке Димитров бе всичко в 
радиостанцията - автор, 
редактор, преводач, го-
ворител. Работният му 
ден започваше от 10 ч. 
сутринта и приключваше 
в 3 ч. през нощта. 

"Народен глас" преда-
ваше обикновено всяка 
вечер: от 18 ч. и 15 мин. 
до 18 ч. и 30 мин. на нем-
ски език; от 20,30 ч. до 
21 ч. и от 22 до 24 ч. на 
български език. Подго-
товката на тези преда-
вания изискваше нечо-
вешки денонощен труд. 
Успехът зависеше преди 
всичко от своевремен-
ната и пълна осведоме-
ност за положението в 
България, от мигнове-
ната реакция, от неза-
бавното отношение към 
всички събития в стра-
ната и по света.

Станке Димитров - Ма-
рек говореше всяка ве-
чер. Всяка вечер! Нищо 
не му попречи - нито бо-
лест (а той често боледу-
ваше), нито непосилните 
усилия (цяла радиостан-
ция с един човек). Вся-
ка вечер в определено-
то време България чува-
ше неговия глас.

фия предаваше своя ин-
формационен бюлетин. 
Хиляди хора го чакаха с 
нетърпение - боевете се 
водеха за Москва. Гово-
рителят на фашисткото 
радио четеше с тържест-
вен тон: "Непобедимите 
немски войски стреми-
телно настъпват към съ-
ветската столица.” 

Изведнъж някакъв 
страничен глас се наме-
си: "Българи, не слушай-
те! Нашето радио ви лъ-
же! България е продаде-
на на Хитлер! Фашистко-
то правителство иска да 
хвърли нашия народ в 
братоубийствена война 
срещу Съветския съюз!”

Говорителят продъл-
жаваше да чете новини-
те все така бавно и тър-
жествено, без да подо-
зира, че слушателите чу-
ват още един глас, който 
веднага коментира то-
ку-що прочетената ин-
формация и само с ед-
на реплика я опроверга-
ва. България, събрана в 
тоя час около радиопри-
емниците, никога не бе 
преживявала подобни 
мигове! Думите, за които 
затваряха и разстрелва-
ха, сега звучаха на всеос-
лушание по фашистко-
то радио! Официалните 
съобщения на главната 
квартира на фюрера би-
ваха тозчас опроверга-
вани. Тайнственият глас 
се надсмиваше над про-
рочествата за близкия 
край на болшевиките: 
"Трай, коньо, за зелена 
морава!" xИ докато хи-
ляди хора се смееха от 
сърце на остроумните 
реплики и слушаха с ин-
терес кратките сведе-
ния за действителното 
положение на Източния 
фронт, в София в прави-
телствените кръгове ца-
реше паника. Телефонът 
в Радио София звънеше 
непрекъснато. Обажда-
ха се от двореца, от по-
лицията, от немската ле-

От стр. 1
Защото повечето сигнали за извършени нару-

шения са за представители на средния и горния 
ешелон на администрацията. И ако за разкритията 
с фалшивите телкове можеше общественото мне-
ние да се насочи към корумпирани доктори, то в 
случая със силистренската териториална служба 
на НОИ нещата не стоят така. Да обявиш за ръко-
водител на организирана престъпна група начал-
ника на пенсионното, не е шега работа. Още по-
вече че Милен Пенчев е представител на местния 
елит. До 2006 г. е ревизор, основава ВМРО в райо-
на. До 2011 г. е зам.-кмет, отговарящ за финанси-
те… Общината натрупа дълг от 12 млн. лв., но това 
не пречи на изключително пробивния председател 
на футболния клуб „Доростол“ да заеме преди се-
дем години поста на началник на подразделението 
на осигурителния институт. Образован е, с две ви-
сши образования, защитил е докторат по публич-
на администрация в Рим – има необходимия ценз. 
Изключително важно обаче е, че е член на местния 
парламент от партия „Социалдемократически съ-
юз“, подкрепяща ГЕРБ.

В кадровите биографии и връзката с управници-
те е зарито кучето. Като се започне от добричкия 
депутат с прякор Суджука, премине се през хасков-
ския „Кумгейт“ и се стигне до бившия директор на 
НДК, опропастил милиони при подготовка дома-
кинството на Съвета на Европа, до министъра на 
културата, проблемите с магистралите, транспорта, 
оставките на силно приближени до Б. Борисов лю-
де, картинката е от ясна по-ясна. Самозабравилите 
се за две петилетки представители на групировка-
та ГЕРБ, явни и тайни нейни сателити са обхванати 
от чувство за безнаказаност и вършат безобразия.

Схемата с конкретния случай е елементарна. Ако 
искаш да получаваш до края на живота си незаслу-
жено висока пенсия, плащаш определена сума и 
готово – поставят името ти с код СМЧ (силно мой 
човек) и от бивш общински съветник, кметски на-
местник или просто приближен на управниците 
влизаш в групата на миньорите. Така хем подле-
жиш на ранно преминаване в заслужен отдих, хем 
си с месечен доход до тавана. 

Интересно ще е да излязат на светло облагоде-
телствалите се. Според закона те подлежат на съ-
дебна отговорност. Медиите, обслужващи третия 
кабинет на Борисов, ще спестяват информацията, 
а магистратите ще бавят делото, както обикновено 
се прави. Докато не се обърнат решително нещата 
и не се извърши категорична промяна, все ще е та-
ка. Ще излизат на повърхността „дребни“ скандали, 
без да се прави изводът, че рибата мирише от гла-
вата. Добре би било онези, които получиха големи 
пенсии, особено през годините на гербаджийското 
управление, да бъдат проверени. Може би точно 
заради подобни престъпни далавери всички оста-
нали, най-вече старите пенсионери, получават ми-
зерни левчета и едва оцеляват…

Петьо ДаФиНкиЧЕВ

Ñèëíî ìîé 
÷îâåê  (ÑÌ×)!
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Как да си направим 
домашно сирене

Да победим хъркането

Домашен съветник

ИзпИтанИ 
рецептИ

Проблеми с щитовидната жлеза
Щитовидната жлеза, 

разположена в предна-
та част на шията и над 
ключицата, е може би 
най-важният инстру-
мент на еднокринна-
та система, а водещата 
й функция е да произ-
вежда ключови за ор-
ганизма хормони. Тя от-
говаря за метаболизма, 
от нея зависи цикълът 
на растеж и развитие на 
тялото, оказва влияние 
върху нервната систе-
ма и обмяната на веще-
ствата, свързана е и с 
кръвообращението. 

Непрекъсната умо-
ра. Ако постоянно ви 
се спи и дори когато 
сте спали повече от 8 
часа, се чувствате из-
тощени и без никаква 
енергия, това може да 
е резултат от проблеми 
с щитовидната жлеза, 
предизвикани от хор-
монален дисбаланс и 
нарушения при синте-
за на серотонин.

 изнервени сте. 
Чувството за непре-
къснато напрежение, 
нервност и тревога мо-
же да не е резултат са-
мо от стрес в работа-

та, а от хи-
п е р ф у н к -
ция на щи-
т о в и д н а -
та жлеза, 
затова си 
н а п р а в е -
те изслед-
вания при 
е н д о к р и -
нолог.

 Проме-
ни в апе-
тита. Лека-
рите твър-
дят, че хо-
рата най-
често се 
о б р ъ щ а т 
за провер-
ка на щитовидната жле-
за, когато забележат 
значителни промени в 
теглото си. Едни кач-
ват килограми, а дру-
ги отслабват. Причина-
та е, че при хипертире-
оидизъм се наблюдава 
постоянно чувство на 
глад, а при отслабени 
функции на щитовид-
ната жлеза - загуба на 
апетит.

 Проблеми със 
стомашно-чревния 
тракт. Запек или диа-
рия са други симптоми 

на неправилно функ-
ционираща щитовид-
на жлеза. Първото е ре-
зултат от забавено хра-
носмилане, а второто - 
от ускорен метаболи-
зъм и хиперфункция на 
жлезата.

 студени и горе-
щи вълни. Обикнове-
но хората с проблеми 
с щитовидната жлеза 
имат усещането, че ги 
обливат ту топли, ту 
студени вълни. 

 Понижено либидо. 
Заради проблеми с щи-
товидната жлеза е мно-

го вероятно да имате 
понижено либидо и да 
избягвате физически 
контакт с партньора. 
Това отново е предиз-
викано от промени на 
хормонално ниво.

 изтръпвания. Ко-
гато щитовидната жле-
за произвежда по-мал-
ко хормони, се нару-
шават и някои от функ-
циите на нервната сис-
тема, затова тялото 
изпраща импулс под 
формата на изтръпва-
не, бодежи, "лазене на 
мравки".

 Подпухнали очи. 
Често хората, които 
страдат от проблеми 
с щитовидната жлеза, 
имат подпухнали очи, 
торбички под очите, 
тъмни сенки. При ня-
кои пък очите са по-
изпъкнали и отворени.

 косопад и суха ко-
жа. Неправилно функ-
ционираща щитовидна 
жлеза се отразява на 
процеси като растеж 
на косата. Когато той 
е прекъснат или нару-
шен, се наблюдава оби-
лен косопад, суха кожа, 
чупливи нокти.

 Вземат се по 300 мл 
отлежало вино и 100 г 
мед. Сместа се слага на 
огъня да ври 5 мин. От 
нея се пие 3 пъти на ден 
(гореща) по 100 мл.
 1 с. л. лайка се зали-

ва с 200 мл вряла вода. 
Ври 5 мин. и се прецеж-
да. Към отварата се при-
бавя 1 ч. л. сода за хляб. 
Изпива се наведнъж, до-
като е още топла.
  4 глави кромид 

лук (необелен) се изпи-
чат. След това се обел-
ват, смачкват се и към 
тях се прибавя 1/2 с. л. 
пудра захар. Със сместа, 
докато е топла, вечер се 
прави компрес на гър-
лото. Стои през цялата 
нощ.
  Използва се цвят 

лайка за инхалация. 500 
мл вода се нагрява до 
кипване. Сипва се 1 с. л. 
от лайката, 1 с. л. мед и 1 
чаена лъжичка сода. Бо-
лният покрива главата 
си с кърпа и се навежда 
над съда с врящата смес, 
така че да не се изгори, 
и вдишва парите около 
15 минути. За малки де-
ца до 6-7 години време-
то е не повече от 5 мин.

Градинският чай
Градинският чай при-

тежава противовъзпа-
лително, дезинфекци-
онно и противокаш-

При ларингит
лично действие. Упо-
требява се при гърло-
бол, ларингит, трахе-
обронхит, кашлица от 
различен произход. Ус-
покоява стомашни бол-
ки и действа благопри-
ятно при възпаление на 
стомаха и червата, при 
стомашна язва, диария, 
чернодробни и жлъчни 
заболявания.

Външно като запарка 
за компреси се прила-
га за лечение на гной-
ни рани, а за бани - при 
кожни обриви. Под фор-
мата на гаргара се пре-
поръчва при ангина, зъ-
бобол, възпаления на 
устната лигавица. Ете-
ричното масло от гра-
динския чай се изпол зва 
за инхалации.

  Запарка от 1 супена 
лъжица билка на 1/2 л 
вряща вода се използ-
ва за гаргара и за лече-
ние на гнойни рани. За 
вътрешна употреба се 
приготвя запарка от 1 
супена лъжица дрога и 
250 мл вряща вода.

При хронична 
сърдечна 

недостатъчност
Хроничната сърдеч-

на недостатъчност се 
изразява в лесна умо-
ра, оплаквания от те-
жест в сърдечната об-
ласт и други по-тежки 
симптоми на това обик-
новено прогресиращо 

с възрастта заболяване.
Използва се запар-

ка от следната билкова 
смес: цвят от глог 80 г, 
корени от валериана - 
40 г, стръкове от горо-
цвет - 40 г. Две супени 
лъжици наситнена смес 
се заливат с 500 г кипя-
ща вода. Пие се преди 
ядене 3 пъти на ден в 
количество 5 кафейни 
чашки. Може да се пов-
тори на интервали, под-
сказани от организма.

При простатит
 Смесват се по ед-

на супена лъжица ко-
рени от пирей, стръко-
ве от камшик, стръко-
ве от полски хвощ, лис-
та от леска, царевична 
коса и дръжки от ви-
шни. Две супени лъжи-
ци от сместа се заливат 
с 500 мл кипяща вода 
и се оставят да врят 5 
минути. След прецеж-
дане така приготвена-
та отвара се разделя 
на 4 равни дози, ко-
ито се изпиват преди 
закуска, обяд и вече-
ря и преди нощен сън. 
 Смесват се в рав-

ни количества стръко-
ве от полски хвощ, пло-
дове от хвойна, стръ-
кове от златна пръчи-
ца, листа от бреза и 
корени от пирей. Две 
супени лъжици от сме-
ста се заливат с 500 мл 
кипяща вода и се оста-
вят да врят 5 минути. 
След прецеждане от-
варата се разделя на 
4 равни дози, които се 
изпиват преди закуска, 
обяд и вечеря и преди 
нощен сън. 

кои са традиционните и алтер-
нативни начини да победите не-
приятното за вас и партньора ви 
хъркане. Вижте 8 съвета за това.

 1. свалете няколко килограма. 
Една от най-често срещаните причи-
ни за хъркането е наднорменото те-
гло. Затова първият начин е намаля-
ването на килограмите. 

 2. спете настрани. Трудно е чо-

век да промени позицията, в която 
спи. Често обаче причина за хърка-
нето е спането по гръб. Тогава ези-
кът се отдръпва назад към гърлото и 
намалява потока на въздуха. Опитай-
те да спите настрани и дори може-
те да прегърнете възглавница, която 
да ви помага за по-добра позиция и 
да елиминира потенциални болки в 
гърба и раменете.

 3. Проверете и лекувайте алер-
гиите. Ако хъркането ви се получава 
през определени периоди, най-чес-
то през пролетта и началото на ля-
тото, потърсете помощта на алерго-
лог. Ако се установи някаква алер-
гия, правилното й третиране ще по-
могне да победите хъркането.

 4. Прегледайте се за изкривена 
носна преграда. Изкривяването на 
носната преграда много често при-

чинява хъркане. Посетете УНГ специ-
алист. Често изкривената носна пре-
града се оправя с операция. Възста-
новяването след процедурата обаче 
е болезнено, а не всички специали-
сти гарантират дългосрочен успех.

 5. лентички против хъркане. 
Лентичките против хъркане са про-
дукт, който можете да закупите от 
всяка аптека без рецепта. Прикре-

пят се от външната 
част на носа и улесня-
ват дишането по вре-
ме на сън. Има и друг 
вариант на тези лен-
тички. Те се слагат от 
вътрешната страна на 
небцето и се разтапят 
за около минута. Със-
тавките в тях улесня-
ват дишането.

 6. Пийте повече 
вода. Когато човек е 
дехидратиран, секре-
тите в носа му изсъх-
ват и стават по-леп-

кави. Това затруднява дишането. 
Препоръчителното количество во-
да дневно е 11 чаши за жените и 16 
чаши за мъжете.

 7. сменете възглавницата. Неу-
добната възглавница може да е една 
от причините да хъркате. Малцина 
осъзнават колко важно е да инвес-
тират в добра възглавница. Посетете 
специализиран магазин и изберета 
подходяща възглавница, като задъл-
жително трябва да я тествате и да се 
съобразите с твърдостта на матрака.

 8. редовно почиствайте праха в 
спалнята. Домашният прах в спалня-
та също може да причини хъркане. 
Затова там трябва по-често да по-
чиствате рафтовете, завесите, да ту-
пате завивките и възглавниците. Не 
забравяйте пространството под лег-
лото и над шкафовете.

Продукти: прясно мляко - 10 л, мая - 1 с. л., за 
сирене (20 капки/20 мл), сол - 200 г на 1 л вода за 
саламурата за осоляване + 120 г на 1 л вода за са-
ламурата за съхраняване

Приготвяне: Прясното мляко се прецежда и се 
загрява за около 10 минути до температура 70 гра-
дуса, като не трябва да завира. След това се охлаж-
да до 33-34 градуса. Добавя се маята, предварител-
но разредена с преварена и охладена вода в съот-
ношение 1:10.

Разбърква се добре и 
млякото трябва да се ос-
тави за 1 час на тази тем-
пература, за да се подсири. 
След това сместа се сипва 
в марля и се оставя да се 
отцеди за 2 часа, при кое-
то се отделя суроватката.

След това поставете си-
ренето в цедилка и го за-
тиснете с тежести, за да се 
оформи. Оставете така по-
не за 6 часа. Нарежете го на 
отделни парчета, накисне-
те в саламура, за да се осо-
ли.  За първата саламура са нужни 1 л вода и 200 г 
сол. В нея сиренето трябва да престои поне 24 ча-
са. След това го преместете във втората саламура, 
която се приготвя от 120 г сол на 1 л вода, за съх-
ранение. Съхранява се в помещение с температу-
ра около 10 градуса. 

След 60 дни сиренето е готово и може да се съх-
ранява в хладилник. 

Б. р.  рецептата публикуваме по желание на 
наш читател.
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî

Д-р найденов, ендок-
ринолог, разказва за ди-
абета и повишените ни-
ва на кръвната захар!

какви опасности кри-
ят за здравето високите 
нива на кръвната захар 
и нарушените функции 

на панкреаса?
Опасно е, ако дълго вре-

ме сте с висока кръвна за-
хар, без да знаете това, 
защото постоянно пови-
шените нива на кръвната 
захар увреждат много от 
органите, като влошават 
функционирането на ос-
новните артерии. Хипер-
гликемията засилва ате-
росклерозата на  основ-
ните артерии, както е при 
коронарната болест, но съ-
що и на малките артерии и 
капилярите. Това от своя 
страна е сериозна пред-
поставка за настъпване на 
инфаркти и инсулти, кои-
то в много случаи водят до 
фатален край!

може ли да бъде пре-
дотвратен диабетът?
За да сме здрави, е нуж-

но да поддържаме физио-
логични нива на кръвна-
та захар, особено при хо-
ра с диагностициран диа-
бет. Безпорно правилният 
хранителен режим и фи-
зическата активност са ва-
жни, но за съжаление не-
достатъчни, особено ко-
гато задстомашната жлеза 
не функционира правилно 
и не произвежда инсулин.

На последния симпо-
зиум в Берлин, Герма-
ния, учени от цял свят бя-
ха подготвили доклади на 
различни медицински те-
ми и беше отделено сери-
озно внимание на ковар-
ната болест диабет. В по-
следните години научните 
изследвания са съсредото-
чени върху функционира-
нето на панкреатичните 
клетки (именно тези клет-
ки са отговорни за произ-
водството на инсулин, кой-
то разгражда кръвната за-
хар) и връзката като ця-
ло на панкреаса с други-
те жлези в тялото. Послед-
ните проучвания показват, 
че клетките на панкреаса 
могат да бъдат стимулира-
ни и да запазят за по-дълго 
функционалността си, как-
то и да я възвръщат на оп-
ределено ниво (това пре-
ди се смяташе от медици-
ната за невъзможно!).  За 
да се стимулира, панкреа-
сът се нуждае от група би-
оактивни вещества като 
флавонолови гликозиди, 
бифлавоноиди, проанто-
цианидини, фитостероли, 
терпенови лактони, ензи-
ма с мощно антирадикало-
во действие супероксид-
дисмутаза, полизахариди, 
органични киселини, аспа-

ÍÎÂÈ ÏРÎÓ×ÂÀÍÈß 
Â ÃÅРÌÀÍÈß ÍÀÌÈРÀÒ 
ËÅ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÄÈÀÁÅÒ 
Ñ ÔÈÒÎÍÓÒРÈÅÍÒÈ

Промоционална цена: 
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.) 

2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.) 
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на България“ 

Продукта „Диабексин” можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата

  https://biotica.bg/  или в аптеките. 

рагин, гинколови кисели-
ни, алкилфеноли, восъци и 
други, които се съдържат в 
някои растения. Някои от 
тези вещества стимулират 
отделянето на инсулин от 
бета-клетките на панкре-
аса, а други съдържат ве-
щества с подобно на инсу-
лина действие и по този на-
чин може да се въздейст-
ва комплексно върху ди-
абета. Вследствие на това 
ние създадохме продукт, 
който нарекохме „Диабе-
ксин“ – базиран е на разра-
ботките на академик Хле-
баров от концентриран из-
влек от 4 растения, които в 
комбинация могат да по-
нижат нуждите на органи-
зма от допълнителен при-
ем на инсулин до 82%.  До 
момента такъв успех не е 
постиган с нито една дру-
га терапия. Нашите изслед-
вания, проведени с проду-
кта, показаха засилване на 
въглехидратната обмяна с 
29% още след едноседми-
чен прием при над 90% от 
изследваните лица. След 
тримесечен прием на "Ди-
абексин" хората споделя-
ха, че са свели до минимум 
поставянето на инсулино-
ви инжекции и приема на 
инсулинови таблетки.  
Препоръките на специа-

листа д-р Найденов:
По време на кариера-

та си съм се занимавал 
с много  случаи на паци-
енти, страдащи от ди-
абет в по-ранни, но и в 
по-късни стадии на раз-
витие на болестта. Без 
съмнение голямо значе-
ние за развитието на 

болестта имат индиви-
дуалните навици на жи-
вот и хранене на пациен-
тите. От друга страна, 
има продукти на основа-
та на растителни екс-
тракти, даващи очевид-
но добри резултати и в 
много случаи са алтерна-
тива на медикаментоз-
ното лечение. След из-
ползване на Диабексин 
от някои от моите па-
циенти сега мога да сви-
детелствам за негова-
та ефективност. Види-
мо тяхното състояние 
се подобри, и то в мно-
го кратки срокове. "Диа-
бексин" е много ефекти-
вен начин за борба с ди-
абета, тъй като това 
е концентрирана течна 
формула, която съдържа 
няколко активни компо-
нента, работещи едно-
временно както в посо-
ка стимулиране на пан-
креаса в производство-
то на инсулин, така и в 
правилната резорбция и 
разграждане на въглехи-
дратите. Концентрира-
ните извлеци са и неиз-
менна подкрепа при съ-
пътстващите диабета 
състояния на сърдечни 
заболявания, нарушение 
на зрението или бъбре-
ците и др.

Препоръчвам приема 
на Диабексин за период 
от поне три месеца, та-
ка че да се постигне тра-
ен резултат във функци-
онирането на панкреас-
ната жлеза и регулация 
на кръвната захар в ор-
ганизма.

УкреПВане на ПроСтатата

„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО 

СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá, 

òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg/

атанас Големеев,
гр. ямбол

болезнено уриниране.
От своя страна екс-

трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за премах-
ване задържането на 
урина и за отстранява-
не на пикочните инфек-
ции. Биологично актив-
ните вещества, извле-
чени от невена, имат 
противомикробно и 
противовъзпалително 
действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-

тизиран сух екстракт от 
билките леска, дребно-
цветна върбовка, гръ-
мотрън и невен. Биоло-

гично активните веще-
ства, извлечени от тези 
билки, притежават много 
добро противовъзпали-
телно, диуретично, спа-
змолитично и болкоус-
покоително действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, често 
и болезнено уриниране. 
Постепенно премахва за-
държането на урина в пи-
кочния мехур. Съдейства 
и за отстраняване на пи-
кочните инфекции, кои-
то се явяват често услож-
нение на простатната хи-
перплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стимулира-
не на сексуалната енер-
гия при мъжете.

Простатизал Плюс е 
натурален продукт, кой-
то спомага за укрепване 
и възстановяване дей-
ността на простатната 
жлеза. Подбраните бил-
кови екстракти съдър-
жат биологично актив-
ни вещества — фитос-
тероли, сапонини, та-
нини, органични кисе-
лини, които подкрепят 
здравето на простатата 
и подпомагат функци-
ите на отделителната и 
половата система при 
мъжете.

Екстрактът от леска 
притежава пикочогон-
но, противовъзпали-
телно и съдосвиващо 
действие. Дребноцвет-
ната върбовка има диу-
ретичен ефект и повли-
ява благоприятно за-
трудненото, честото и 

   Временното посиняване на нокти-
те обикновено е свързано с кратко-
трайни напрежения, силен стрес или 
продължително нервно натоварване. 
Променя се нервната настройка на съ-
довете на крайниците. Кожата изсти-
ва или се затопля, пръстите може да 
побледнеят, ноктите посиняват. При-
знаците може да са доста упорити, не-
зависимо че причината - стресът, от-
давна не съществува. Лечението мо-
же да започне с хапчета белергамин - 
по 1 хапче вечер преди лягане. Мест-
но може да се приложат топли бани 
на ръцете с морска сол, също вечер 
преди лягане. На 5-6 литра вода се по-

ставят 10 с. л. морска сол. Ръцете се 
потопяват в разтвора и се масажират 
леко една с друга. Баните траят 10-15 
минути, правят се през ден в продъл-
жение на 2 седмици. При посиняване 
на ноктите е нужно да се провери ра-
ботата на белите дробове и на сърце-
то. Хроничният бронхит със задух и 
кашлица при пушачите води до таки-
ва признаци. Затрудненото кръвооб-
ращение поради проблеми със сър-
цето - също. Продължителното поси-
няване на ноктите у пациенти с подо-
зрения за сърдечни или белодробни 
проблеми е добре да бъде консулти-
рано с интернист.

Ноктите на ръцете посиняват при невроза    
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 ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВА СЛУХА
“невероятно, но преди 45 години, кога-

то започнах кариерата си, не бих повяр-
вал на това, че с тази формула ще се въз-
становят рецепторите и слухът на паци-
ентите ми”- потвърждава един от най-до-
брите отолози (специалисти ушни заболява-
ния) на Обединеното кралство. “Благодаре-
ние на опита ми, натрупан през годините, 
имах възможност да вникна в същността 
на проблема с недочуването, шума в уши-
те  и загубата слух. Също сме доказали, че 
съвременните слухови апарати и усилва-
тели на слуха не са надеждни, а хората 
дават хиляди левове. Със замисъл и жела-
ние да помогна на милиони недочуващи се 
обърнах към помощта на био-нанотехно-
логията, която въздейства на молекуляр-
но ниво” - вдъхновяващо разказва Майкъл 
Барет, основателят на новия метод.

”няма значение от колко време имате 
понижен слух или шум в ушите, това мо-
же да се промени и да си възвърнете нор-
малния слух и комфорт Ви” - уверено спо-
деля откривателят на формулата.

Почти 2 милиона души в цял свят потвър-
диха ефективността на тази уникална форму-

ла, в това число около 15 хил. души от Бъл-
гария, които са преминали терапията и по-
твърждават ползите от този метод.

 ОТОЛАРИНГОЛОЗИТЕ  СА В ШОК!
 Показвайки резултатите от терапията на 

водещите специалисти “уши нос гърло”, всич-
ки те бяха шокирани... “не можехме да повяр-
ваме, че без ползване на слухови апарати 
може да се постигне подобен ефект” - спо-
делят отолози от България. “Възможно е веч-
но да имаме отличен слух, но стига да наме-
рим тайната на природата и нейните да-
рове” - категорични са експертите от био-на-
нотехнологичната лаборатория в Кейм бридж. 
Само качествен продукт, съставен от чисти на-
турални съставки, може да даде бързи и трай-
ни резултати, стимулирайки  организма  да ре-
ши тези проблеми по натурален път. Съвре-
менната нанотехнология на молекулярно ни-
во помогна да се създаде уникалният продукт 
Stenopran ultra “стенопран ултра’’.

НАТУРАЛНА БИОЛОГИЧНА ФОРМУЛА 
Формулата на този продукт е поместена 

в капсула, съдържаща 14 активни съставки, 
които бързо и ефективно възстановяват ко-
съмчевите рецептори (виж снимката пре-

медицински доклад на отолози от кеймбридж потвърждават, че след дългогодишни 
изследвания са открили био-нанотехнологичен метод за възвръщане на слуха за 4 седмици

на тазгодишен медицински конгрес в кеймбридж бяха засегнати про-
блемите с недочуването и шума в ушите. от медицинския доклад на 
отолозите се разбира, че след дългогодишни проучвания и изследвания 
е патентован биологичен нанотехнологичен метод за възстановява-
не на слуховата способност. тази формула  предоставя възможността 
на пациентите да се премахнат шумът и пищенето в ушите на 90%, 
подобрява чуването на високите тонове на  95%, премахва чувство-
то за запушен ушен канал и  подобрява комфорта на чуване на 100%.

ди/след). Тя подобрява кръвообраще-
нието и оросяването в слуховия орган. 
Възстановява правилното предаване и 
усилване на трептенията от тъпанчева-
та мембрана до вътрешното ухо. Това 
дава възможност да се отстрани шу-
мът в ушите и да се възстанови слу-
ховата способност и чуваемост. Значи-

телно добре бихте чували дори човек, кой-
то говори шепотно на няколко метра от вас.

“Периодът на ползване на препарата 
зависи от процента на загуба на слух и 
причината, поради която е започнало на-
маляване на слуха, но преди всичко пре-
поръчвам 2-месечна терапия на ползва-
не, за да имате пълноценен резултат“ -  
уверено съветва Майкъл Барет.

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ
Понеже технологията за обработка на 

ценните съставки не е евтина и за да е фи-
нансово достъпен препаратът за български-
те граждани, са избегнати всякакви посре-
дници и дистрибутори. В момента в Бъл-
гария покупката на препарата става 
чрез телефонно обаждане към отори-
зирания представител за България.

ВажНО! Само първите обадили 
се 120 души ще получат продукта на 
Майкъл Барет вместо  189 лв.  само за 
55 лв. - опаковка, достатъчна за едно-
месечен курс на ползване. Осигурена 
е и безплатна доставка до Ваш адрес!

Промоционалната отстъпка е ва-
лидна до 15.4.2019 г.

мНЕНиЯ На хОра, 
ПрЕмиНали ТЕраПиЯТа

“Доверих се на опита на специалистите 
и използвах препарата. Слухът ми се обо-
стри и вече чувам внуците си отлично. Се-
га се чувствам изключително комфортно 
и радостен. “ 

“В продължение на 10 години шумът в уши-
те ми направо ме подлудяваше, а с препара-
та той изчезна! Радвам се като малко дете.” 

Василка Д, 62 год., Варна
“Въпреки усложненията, които имах в 

ушите, препаратът ми въздейства поло-
жително. Синът ми го поръча и след 4-сед-
мично ползване чувам ясно и отчетливо вся-
ка една дума.” 

“Пищенето в ушите ми не ми даваше да 
заспивам и да имам пълноценен сън. Ставах 
изморен и без настроение. Но след като оп-
итах капсулите “Стенопран ултра”, пище-
нето започна да намалява постепенно, а 
след 2-месечно ползване изчезна напълно.” 

Даниел Н., 54 год., Бургас

Започна съвместна благотворителна инициатива 
„С грижа за сърдечно-съдовото здраве“. Кампанията 
организират ръководствата на УМБАЛ „Света Екате-
рина“ и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса 
и резерва (СОСЗР). В продължение на цялата година 
кардиолози от специализираната болница за лече-
ние на сърдечно-съдови заболявания ще извършват 
безплатни прегледи на  членуващите в СОСЗР. Кампа-
нията е по съвместна идея на изпълнителния дирек-
тор на болницата професор д-р Генчо Начев и пред-
седателя на СОСЗР ген. Златан Стойков.  

Инициативата започна в София на 1 март от 10 ч.  
в диагностичните кабинети на болницата на първия 
етаж.  След първоначалните прегледи при нужда па-
циентите ще бъдат пренасочвани за допълнителни 
изследвания и лечение в стационарните клиники. 
След приключване на прегледите на членуващите в 
столичните организации кампанията ще продължи  
чрез изнесени мобилни кабинети в регионалните 
структури на СОСЗР.

УМБАЛ „Света Екатерина“ е водеща в лечение-
то на сърдечно-съдовите заболявания в страната и 
пионер във въвеждането на нови методики в инва-
зивната кардиология, кардиохирургията и  сърдеч-
ните трансплантации. Едно от основните й предим-
ства е съчетанието на отлични специалисти и най-съ-
временна апаратура за широк спектър изследвания. 
Болницата  разполага с най-модерния компютърен 
томограф, с който може да се извършва уникална 
диагностика на сърдечно-съдовата система. Един-
ствено тук се прави карта на сърдечната дейност с 
помощта на катетри, работещи на електромагнитен 
принцип. Сърдечно-съдовите хирурзи и инвазивни-
те кардиолози осъществявят  хибридни операции, с 
помощта на които лекуват едноетапно широк спек-
тър от заболявания. Ангажираността и симпатиите 
на проф. Генчо Начев към българското войнство от 
запаса и резерва имат дълбоки лични корени. Един 
от най-големите авторитети в българската кардио-
хирургия  е внук на подпоручик Генчо Хаджигенчев, 
адютант на 4-та дружина от 23-ти пехотен Шипченски 
полк, кавалер на военния орден „За храброст”, участ-
вал във войните за национално освобождение и обе-
динение. Проф. Начев е и един от авторите на кни-
гите „Историята на 23-ти пехотен Шипченски полк”, 
„Възкресението на Българското опълчение – Душата 
на Македония и Одринско” и „Забравената война”. 

ÊÐÀÉ ÍÀ ØÓÌÀ Â ÓØÈÒÅ È ÃËÓÕÎÒÀÒÀ!

марин Ф., 78 год.,  софия

мария к., 83 год., Пловдив

БезплатнИ 
КарДИОлОГИЧнИ 

преГлеДИ
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Кога можем да гово-
рим за запек?

Запек има тогава, 
когато изхождания-
та са по-малко от 3 
пъти седмично и са 
придружени с напъва-
не и болка.

Кога и по какви причини рискът от запек е висок?

При хората над 55-60-годишна възраст рискът от развитие 
на запек е 5 пъти по-висок, отколкото при по-младите. Прие-
мът на лекарства, дехидратацията, липсата на движение са 
все причини, които допринасят за това. 

Можете ли да препоръчате на по-възрастните хора безопа-
сен и ефективен продукт срещу запек?

Едно ефикасно и щадящо средство против запек е Натура-
лакс 3 – природен продукт, комбиниращ екстракти от алое 
ферокс, джинджифил, американски орех, копър, малина, зър-
настец и мента. 

Ето как действат съставките в Натуралакс 3:

Алое подпомага храносмилането, а семената от копър сти-
мулират производството на жлъчен сок и намаляват риска 
от натрупване на газове. Кората от американски орех и зър-
настецът разхлабват, а листата от мента и малина подо-
бряват перисталтиката. 

Натуралакс 3 ще 
намерите В АПТЕКИТЕ! 
За повече информация: 
02/9530583

РАЗБЕРЕТЕ КАК 
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ 

ОТ ЗАПЕКА 
В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ 

от известния гастроентеролог 
д-р Райна Стоянова!

Натуралакс 3 е оригинален американски продукт на дос-
тъпна цена! 
Само 2 капсули вечер за сигурен ефект на сутринта!

С ДОБАВЕНО 

АЛОЕ!

НЕ 
СЪДЪРЖА 

СЕНА!

В АПТЕКИТЕ!
За повече информация: 

СЪДЪРЖА 

20/100 капсули
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

Д-р Петър Петров обяснява:
Проблемът с разширените вени е много 

често срещан. Симптоматиката дори се задъл-
бочава и изостря, като много често това е при-
дружено от нетърпима болка или дискомфорт.

какви са симптомите,  
които могат да се появят?

Характерно  при пациенти с разширени ве-
ни е оток около глезените, особено вечер, кой-
то изчезва през нощта. В по-напреднал стадий 
кожата на вътрешната повърхност на пищяла 
може да бъде в по-тъмен цвят, загрубяла и на 
повърхността да се наблюдават силно изпъ-
кнали вени. Крайният етап на разширените 
вени е появата на язва (рана) по краката. Ве-
нозните язви зарастват много трудно и има 
тенденция да рецидивират.

как да се определят и да се 
лекуват разширените  вени?
Ново проучване, проведено от британски 

изследователи, върху формула, разработена 
от акад. Хлебаров, показва  каква е точната 
комбинация от извлеци на растения, която на-
уката приема като ефективен метод за бор-
бата с разширените вени. Тази формула да-
ва много добри резултати и при заболявания 
като тромбофлебит,  хемороиди, мозъчна ате-
росклероза, слединсултни състояния и оказва 
общо благоприятно влияние върху кръвонос-
ната система.

По време на кариерата си като специалист в 
областта на здравеопазването съм се занима-
вал с много  случаи на пациенти, страдащи от 
разширени вени и хемороиди. Без съмнение 
има по-голяма честота на заболяването при 
жените, най-вече поради хормонални проце-
си, които характеризират този пол. Също та-
ка е по-вероятно да се покажат вени с течение 
на годините при човек, чиито родители имат 
същия проблем, но в допълнение има и други 
фактори като затлъстяване, високо кръвно на-

лягане или дори дейности, които налагат сто-
енето дълги часове прав.

От друга страна, има продукти на основата 
на растителни екстракти, даващи очевидно до-
бри резултати и са  алтернатива на операция-
та. Такъв продукт е „Вариксин“. Формулата е 
създадена от нашия виден академик Хлебаров 
и това само по себе си говори много за про-
дукта. След използване на „Вариксин“ от ня-
кои от моите пациенти за известно време сега 
мога да свидетелствам неговата ефективност и 
от лични наблюдения. Видимо състоянието на 
техните вени се подобрява, освен това болка-
та  и дискомфортът изчезват и по-добър есте-
тичен ефект се усеща след няколко дни на ле-
чение. „Вариксин“ е много ефективен начин 
за лечение на разширени вени, тъй като това 
е концентрирана течна формула, която подо-
брява растежа на епитела и възстановяване 
на кожата, подобрява еластичността на кръ-
воносните съдове, съдейства за оттичане на 
задържаните течности в организма, с което 
допълнително намалява тежестта и диском-
форта, особено в долните крайници. При па-
циенти с вътрешни и външни хемороиди се на-
блюдава облекчение още от първите приеми.

Тази билкова комбинация съдържа 300% 
повече активни компоненти, които са причи-
на за бързите резултати при премахването на 
разширени вени, подуване и спазми на прасци-
те и хемороидите. Във вид на течна формула 
активните вещества са още по-концентрирани 
и се абсорбират много по-бързо от организма. 
Благодарение на това те действат незабавно 
след въвеждането им в тялото. 

Още след първия прием токсините, възпре-
пятстващи притока на кръв, биват незабавно 
унищожавани и буквално изхвърляни от орга-
низма. През първия ден от борбата с разшире-
ните вени хората имат със 7% по-малко отоци 
и подуване и това е само началото. Когато еже-

Разширени вени, тромбофлебит, хемороиди и слединсултни 
състояния - от симптомите до диагностиката и лечението

ЦЕНа: 
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на България“ 

Продукта „Вариксин“ можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40.

Както и на интернет страницата:  https://biotica.bg/  

дневно се приема Вариксин, организмът 
се активира в състояние на непрекъсна-
то укрепване на кръвоносните съдове и 
мускулите. Елиминират се факторите за 
поява на разширени вени, преди да се 
появят, а там, където вече са налице, се  
превръщат в здрави и еластични вени.

Вариксин е продукт, създаден на ба-
зата на най-мощните средства в борба-
та срещу разширените вени. Множество 
клинични проучвания на наши и чуждес-
транни лаборатории са показали добри 
резултати и дори предотвратяване на 
операция. Продуктът е естествен, без-
вреден за здравето и помага при разши-
рени вени, тромбофлебит, мозъчна ате-
росклероза, слединсултни състояния и 
хемороиди. 

Най-мощното качество обаче на тази 
комбинация е, че блокира ензимите, ко-
ито причиняват увреждане на кръвонос-
ните съдове, и така стопира процеса на 
разрушаване на стените на вените. Наши-
те проучвания върху пациенти показват 
видими резултати още през първите две 
седмици на прием на Вариксин. При по-
продължителен прием за период около 
три месеца се наблюдава пълно възста-
новяване на нормалното функциониране 
на кръвоносните съдове и напълно из-
чезване на видимите следи. Дори и при 
тежки случаи на хора, насочени за опе-
ративна интервенция, след около месец 
подобрението е достатъчно видимо, за 
да не се налага прибягване до инвазив-
ни методи като операцията.

Сваляне  
на високо кръвно  

без лекарства
с Ба-

НаН.  Той 
е средство 
за укротя-
ване на 
в и с о к о т о 
к р ъ в н о . 
Този вку-
сен плод 
е богат 
на калий 
– хими-
чен еле-
мент, кой-
то намаля-
ва нивото 
на натрия, а оттам и 
високото кръвно. Яж-
те по един-два бана-
на дневно, за да под-
държате кръвното си 
в нормални граници. 
Безспорно това е най-
вкусната и лесна за 
изпълнение рецепта 
за овладяване на хи-
пертонията.

с ЧуБриЦа.  Бал-
канска чубрица е дру-
гият лек срещу ви-
соко кръвно, кой-
то може да откриете 
на кухненския рафт. 
Сложете три лъжи-
ци от подправката 
да заври в чаша во-
да. След 15-минутно 
варене течността се 
филтрира и се изпива 
на малки количества.

с лимОНи.  Те не-
утрализират високо-
то кръвно.  Всяка су-
трин на празен сто-
мах се пие сок от по-
ловин лимон, разре-
ден с половин чаша 
топла вода.

с люТ ЧЕрВЕН Пи-
ПЕр. За страдащите 
от лека хипертония 
истинско облекчение 
носи консумацията на 
лют червен пипер ка-
йен. Щипка чили е на-
пълно достатъчна, за 
да се понижи кръв-
ното. 

Имайте предвид, 
че тази подправка е 
прекалено люта. До-
бавяйте я към сала-
тата или супата, коя-
то консумирате.
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За информация се обърнете към вносителя: 
“ФармаБион ПЛЮС” еооД, тел. 02/9532601, 

www.pharmabion-plus.dir.bg

За живот без алергия - „кимиО-
НОВО маслО капс. х 75“ на ESPARA 
GmbH, австрия. Природният продукт 
с масло от чер кимион е лесен и дос-
тъпен начин за хармонизиране и урав-
новесяване на процесите в имунна-
та система. Повлиява благоприятно 

предразположението към проява на свръхчув-
ствителност и алергичните пристъпи се разреж-
дат и облекчават. Влияе благотворно и при невро-
дерматит, псориазис, екземи, акне и други кож-
ни болести. Препоръчва се при тeжест и болки в 
стомаха, жлъчния мехур и черния дроб, защото 
стимулира стомашната, панкреатичната и жлъч-
ната секреция, успокоява спазмите и отстраня-
ва газовете от червата. Освен това кимионово-
то масло способства за понижаване на кръвна-
та захар и проявява бактерициден, противовъз-
палителен и болкоуспокояващ ефект.

„ЕлДа - руТиН капсули х 60“ на 
ESPARA GmbH, австрия, съчетава 
пет от най-мощните природни сред-
ства, прилагани при проблеми с кръ-
воносните съдове - екстракти от ел-
да (гречка), червен лозов лист, япон-
ска софора, рутин и магнезий. Проду-
ктът се прилага успешно при напукани капиляри, 
разширени вътрешни и външни вени, хеморои-
ди, тромбофлебити и трудно заздравяващи рани, 
възникнали в резултат на нарушено кръвоснаб-
дяване; за активизиране на  кръвната циркула-
ция и лимфния дренаж на венозната система; за 
увеличаване еластичността на стените на вените 
и нормализиране на кръвоснабдяването; за пре-
махване на напрежението и чувството на  сър-
беж и изтръпване; за облекчаване на напреже-
нието, отоците, болките и спазмите в краката; за 
предотвратяване на кръвонасяданията и ускоря-
ване на резорбцията  при синини и натъртване.

“арТиШОк Плюс капс. х 30” на 
TerraPoint GmbH, австрия, е ба-
лансиран фитотерапевтичен про-
дукт с екстракти от артишок, глу-
харче, бял трън и куркума, особе-
но ефикасни при чернодробна, сър-
дечна и бъбречна недостатъчност, 

хроничен и остър нефрит, хроничен запек, гас-
трит, колит, подагра и нарушения на мастната 
обмяна. Подпомага изчистването и функциони-
рането на чернодробно-жлъчната система и сти-
мулира организма да се справя сам с проблеми-
те. Артишокът действа слабително и диуретично, 
понижава серумния холестерол и отстранява сто-
машно-чревния дискомфорт. Глухарчето действа 
отводняващо, стимулира работата на жлъчката и 
регулира обмяната на веществата. Белият трън 
ефикасно предпазва черния дроб от увреждания 
и стимулира клетъчната му регенерация. Препо-
ръчва се при хронична интоксикация, злоупо-
треба с медикаменти, алкохолизъм. Екстрактът 
от куркума неутрализира свободните радикали, 
предпазва черния дроб от токсини, подпомага 
кръвообращението и понижава лошия холесте-
рол. Притежава антибиотични и противовъзпа-
лителни свойства. 

„ЕкО Зим капсули х 30“ на 
ESPARA GmbH, австрия, е ефек-
тивно съчетание на натурален ко-
ензим Q10 с витамини Е, В6, В12, се-
лен, магнезий и фолиева киселина, 
подходящ за  ежедневна антиокси-
дантна защита и грижа при: всички 
нарушения на сърдечно-съдовата, 
имунната и нервната система; проблеми с регу-
лирането на кръвната захар, астма и алергии; на-
малено либидо и сексуални неврози; всички ос-
три вирусни и бактериални инфекции; пародон-
топатии; синдром на хроничната умора, психиче-
ско изтощение, стрес и преждевременно старе-
ене; хранителна добавка за активни спортисти и 
за всички хора над 35 г. възраст. 

 Да посрещнем 
пролетта 

с продуктите на
 „Фармабион плюс“ ЕООД

Всички лекари казват, че нуждата от сън е инди-
видуална за всеки човек. Разбира се, има средна 
норма, която се равнява на 7-8 часа. Нормалният 
нощен сън е много важен за поддържане работата 
не само на нервната, но и на имунната система. В 
днешно време много хора се оплакват от различни 
нарушения на съня си и невинаги знаят как да си 
помогнат. Особено силно потърпевши са възраст-
ните хора. Силните приспивателни средства не са 
препоръчителни за дългосрочна употреба зара-
ди опасност от привик-
ване. Фитотерапевтич-
ните средства против 
безсъние са добра ал-
тернатива. Те действат 
по-слабо, но за смет-
ка на това не водят до 
пристрастяване.

калифорнийският 
мак е полезен както 
за възрастни, така и за 
деца и може да се из-
ползва дълго време, 
без да води до зави-
симост. 

Калифорнийският мак успокоява ума. Подпома-
га по-бързото заспиване и подобрява качеството 
на съня. Спомага за отпускането на мускулите и 
сърдечния ритъм. Значително подобрява настро-
ението. Подпомага и регулира здравия кръвен по-
ток. Използва се за концентрация при пациенти в 
напреднала възраст. Подпомага поддържането на 
здравословна функция на паметта. Калифорний-
ският мак е доказал своите превъзходни свойства. 
Той едновременно подпомага бързото и лесно за-
спиване и благоприятства дълбокия и спокоен сън. 
В същото време успокоява тревожността и безпо-
койството, страха и натрапчивите мисли. Действа 
антидепресивно и подобрява настроението. 

маточината се слави с полезните си качества 
от поколение на поколение. И има защо.

Маточината притежава седативно (успокоява-
що), хипотензивно (понижава кръвното наляга-
не), спазмолитично (премахва спазмите на глад-
ката мускулатура) и карминативно (отстранява га-
зовете от стомаха и червата, облекчава подуване, 
храносмилателни колики и стомашен дискомфорт) 
действие. Маточината благоприятства и сърдеч-
ната дейност. Притежава антиаритмично 

и антиконвулсивно дейст-
вие. Успокоява централ-
ната нервна система. Пре-
поръчва се при различни 
нервни нарушения, безсъ-
ние, главоболие. Множе-
ство експерименти са по-
казали категорично въз-
можностите на растението 
да облекчава коремни спа-
зми и да подпомага храно-
смилането. Лошото храно-
смилане е една от най-чес-
тите причини за трудно за-
спиване. Според германски 

проучвания от 2001 г. маточината подобрява със-
тоянието на депресия. Използва се при нервно на-
прежение и безпокойство.

Sleep е изцяло натурален продукт, който съдър-
жа растителни екстракти от Калифорнийски мак 
и Маточина. Благоприятства спокойния сън. Ре-
лаксира ума и подпомага лесното заспиване До-
принася за нормалния сърдечен ритъм, подкре-
пя нервната система и действа благоприятно при 
напрежение в стомаха – важна причина за труд-
ното заспиване. 

можете да закупите онлайн 
или от аптеките без рецепта!

СЪнЯт И вЪзраСтнИте ХОра

ди опасност от привик-
ване. Фитотерапевтич-

и антиконвулсивно дейст-ди опасност от привик-
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Проза Поезия

нещо, което ще се 
опитам аз да напиша, 
както го направи ти…

Продиктувах му: 
„Благодаря на съд-
бата, че ми изпрати 
толкова велик човек 
на гости.” Написа го 
с лявата ръка, обръ-
щах листа във всички 
посоки, но нищо не 
можах да разчета...

На раздяла ми ре-
че:

- Ето какво, мом-
че… това е голяма 
рядкост. Бих искал да 
ти помогна. В Лондон 
има място, където се 
събират неща, които 
рядко се срещат – каз-
ва се „Рекордите на 
Гинес”. Предлагам ти 
да вземеш българска 
книга и да препишеш 
огледално 20 страни-
ци от нея. Тогава ще 
дадеш написаното на 
братовчеда и той ще 
ми го донесе. А аз ще 
представя труда ти 
в Академията на на-
уките и някой оттам 
при посещението си в 
Лондон ще представи 
написаното. Ако ня-
ма друг подобен като 
твоя случай, ти ще бъ-
деш награден.” И като 
се вгледа в библио-
теката, взе „Славяно-
българска история” и 
каза: „Препиши от нея 
20 страници огледал-
но и… толкова.”

Обърна се към Са-
шо: „Братовчед, да 
помогнем взаимно на 
нашенеца да стане из-
вестен…”

След по-малко от 
година Йордан Ради-
чков внезапно напус-
на този свят…

Павел ДжОкОВ

Îò äåòñòâîòî

Седя усамотен, из-
важдам от едноднев-
ката си тетрадката и 
започвам да пиша впе-
чатленията си от изми-
налия ден и това, което 
ми предстои. Ръково-
дител съм на геодези-
чен отряд. Сашо като 
най-възрастен и любо-
питен колега гледа как-
во правя. Чуди се, че 
пиша с лявата ръка… 
Опитва се да прочете 
написаното. Пита ме за-
що го правя, щом нищо 
не може да се проче-
те. Подавам му листа и 
му казвам да го обър-
не към огледалото. За-
почва да чете. Обясня-
вам му, че в света има 
малко хора с подобна 
дарба. Известни са ака-
демик Сахаров и Ле-
онардо да Винчи. Сашо 
започва да разказва на 
всички в канцеларията 
как пиша и те се опит-
ват да направят също-
то, но никой не може 
да напише и дума.

Минаваше време… 
течаха година след го-
дина… Сменявах обект 
след обект, не преста-
вах да си водя записки 
с лявата ръка. С дясна-
та пишех само когато 
трябваше да се прочете 
нещо от някой друг. За-
криха базата в Говежда, 
преместихме се в Гео-
ложка бригада в Мон-
тана. Бях командиро-
ван в Берковица. 

Един ден Сашо спо-
дели, че е говорил с не-
говия братовчед, писа-
теля Йордан Радичков. 
Разказал му за дарбата 
ми и той проявил ин-

терес. Поискал да се 
срещнем.

Хапнахме, пийнах-
ме и писателят взе да 
се вглежда в библио-
теката с подредените 
в нея книги от прочу-
ти автори.

- Не можах да видя 
нито една моя книга – 
усмихна се Радичков.

Не очаквах подоб-
на критика и мал-
ко смутено казах, че 
всичко, което се поя-
вява с неговото име, 
го купувам, но след 
като го прочета, давам 
книгата на приятелите 
в селата, те нямат въз-
можност да си закупят 
търсената книга, защо-
то и без това бързо се 
свършват в книжарни-
ците… Дали е повяр-
вал на измислицата ми, 
не зная, но не се обиди.

- От братовчеда раз-

брах за начина ти за 
писане с лявата ръка. 
Не съм се и опитвал 
да го правя. И без това 
имам толкова теми, че 
дори нямам време да 
прочета онова, което 
съм написал. Веднага 

го давам за печат, за-
щото в главата си но-
ся нови идеи. При тебе 
дойдох от любопитство 
и най-вече по насто-
яване на братовчеда. 
Дай сега да ти продик-
тувам едно изречение, 
а ти го напиши с лява-
та ръка. Започна: „Аз 
съм Йордан Радичков и 
се чувствам като бучка 

захар в топла вода…”  
Написах го. Опита се да 
го прочете, но не успя, 
докато не му показах 
как да обърне листа.

- Хубаво е написано, 
много ясно се вижда… 
А сега ми продиктувай 

Много красота се е 
събрала в Етрополския 
балкан, където имам 
къщичка. Малки Искър 
„шуми” приспивно на 
стотина метра от нас. В 
бистрите му води - пъс-
търва, клен, мряна, ско-
бар… А на близките по-
ляни – две овчарски ко-
шари с две стада. Едно-
то от 150 овце, а друго-
то – 250. Купувах си чес-
то мляко, квасех си ки-
село, правех си дори и 
сирене.

ляните: необикновена 
гледка! Сякаш всички 
лади, жигули и трабан-
ти на Етрополе и близ-
ките села бяха паркира-
ни край егреците. Какъв 
е този панаир, какъв е 
този автосалон на от-
крито?! Бързо разбрах 
новината – текезесета-
та се разтурят. Връщат 
овцете на хората. С кол-
ко овце си влязъл в сто-
панството, толкова по-
лучаваш. Да, ама беше 
ноември и хората не бя-
ха готови да отглеждат 

да. Направо към клани-
цата на „Родопа”. Ско-
ро след това седяхме 
на чашка в една кръч-
ма с директора на то-
ва предприятие. Той 
ми разказа: „Касапи, 
колячи, жени с ножове 
в ръцете плачеха! Да, 
да, плачеха! Разрязва-
ха наедрелите търбу-
си на овцете майки, а 
отвътре надничаха аг-
нета, готови да поемат 
глътка старопланин-
ски въздух. Да колени-
чат пред майките и да 
засучат млякото на жи-
вота.”

Не издържах. Плъз-
нах чашата с ракия по 
масата и напуснах кръч-
мата. Идеше ми и аз да 
заплача…

Разбрах, че демокра-
цията вече е надникна-
ла в България. Всичко, 
създадено от „омразния 
социализъм”, трябва да 
се ликвидира! България 
тръгна по нов път…

кирил Писарски, 
Етрополе

 „Цветко Нинов Вéлин от съвсем близкото до 
Етрополе село Вранащица ми каза за животно-
въдството следното: „От дядо ми и баща ми 
знам, че животновъдството в Етрополе е би-
ло много добро в миналото. Десетина години 
преди освобождението от турско стана пре-
брояване на добитъка. Доколкото помня, то-
гава имаше едър добитък 6 хиляди и петсто-
тин крави, впрегатни волове общо 600, ялов до-
битък в Балкана 1800, телци, бичета и юнич-
ки – 2000, овце – 35 000, кози - 3000, коне – 600, 
магарета – 200! Общо добитък 49 700 глави. В 
някои години само овцете достигнале 50 000 
брави (глави).”

из книгата на краеведа от Етрополе
 христо кацаров

Îãледалíî ïèñаíеÁÚËÃÀÐÈÉÎ! 

От детството във паметта си нося
упоен дъх на топъл сенокос.
Звезди във кошница
и стъпки боси,
подгонени от песента на кос.

Зелена млечност.
Пиеш ненаситно
и къпеш се в уханната морава.
Със водно конче искаш да политнеш
сред пеперудова, калинкова жарава.
О, детство –
сенокосно, чипоносо.
Светулкови очи,
щурчови трели.
Глухарчета обсипват ме с откоси.
Звездите капят –
гроздове узрели...

Първолета маДжарска, Перник

Едно след едно си отиват момчетата  -
по на шейсет, петдесет, четирийсет, 
и оставят вдовици жените си рано 
сами да се справят с живота убиец. 

А децата ги няма. По таз пуста чужбина 
запиляха се и не се връщат. 
Щом чуят родина, щом чуят България, 
усмихват се само или пък се мръщят. 

А жените опъват каиша и влачат 
тоз тежък и грапав житейски хомот. 
От студ и от болка понякога плачат 
и газят във мъката, търсейки брод. 

И ги носи пороят, дави животът, 
но все още вярват, че техните внучета 
ще се завърнат при тях някой ден, 
а не да прегръщат тук котки и кучета. 

Рушат им се къщите, падат комините, 
а през прозорците вятърът вие. 
Помощ не виждат, на Бога се молят - 
няма кой крушка да им завие. 

И не дочакват. Тръгват и те 
една по една при свойте любими. 
И опустяват села, градове, 
и ги затрупва най-страшната зима. 

Остава България. Бог да я пази! 
Или да не гледа какви я вършат 
онези, които до тук я докараха, 
и как мравуняците ще я довършат!... 

      Павлин БЕлиШЕВ, ловеч 

Павел ДЖокоВ

добитък!
И керванът, натова-

рен с добродушните ов-
чици, потегли към гра-

В една ноемврийска 
утрин се събудих рано. 
Разходих се из градина-
та и погледнах към по-
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танб-
у л , 
къде-
то до 
к р а я 
н а 
ж и -
в о -
та си 
беше 
п о -
с р е -
щ а н 

като султан. година 
преди това, през 1956 
г., на олимпийските иг-
ри в Mелбърн, австра-
лия, става олимпийски 
вицешампион. Hоси-
тел е на още два сре-
бърни медала от две 
световни първенства. 
Kапитан на национал-
ните отбори и по кла-
сическа, и по свободна 
борба. Πетко сираков 
е 17 пъти шампион на 
България в двата стила 

– свободен и класиче-
ски. Mногократен бал-
кански шампион.

„Tой беше забележи-
телна личност – много 
прям, справедлив, чес-
тен, беше голям боxем, 
бунтар, всеизвестен.  
Kойто се е срещал до-
ри само веднъж в живо-
та си с Πетко сираков, 
знам, че ще помни ви-
наги този обаятелен и 
забележителен човек! 
Hаистина xората мно-
го го обичаxа и уважа-
ваxа нетрадиционната 
му личност!

Kъм синовете си бе-
ше много строг, но към 
снаxите и внуците си 
беше щедър на любов 
и раздаваше много то-
плина и сърце! Πочивай 
в светлина, татко! Bина-
ги ще те нося в сърцето 
си”, завършва поста на 
илияна раева.

Äилянa Пoïoвa:   изïлaøиx ce 
зa Áорил, cтaнa aãpecивeн

Стефан Данаилов 
ежемесечно превеждал 
на сина си Bладимир по 
5 xиляди лева издръжка.

Mакар наследникът 
на Ламбо да е на 32 годи-
ни, той бил безработен, 
защото наскоро се xва-
нал да учи трето висше 
– медицина. Заради лек-
циите и практическите 
занимания, които посе-
щавал, нямал абсолютно 
никакво време да се тру-
ди срещу заплащане, за-
щото университетът по-
глъщал почти по 12 часа 
от деня му.

Съпругата на Bлади 
– американката Bикто-
рия, пък се занимавала 
предимно с благотвори-
телност, която също не 
е доxодоносно занима-
ние, затова младото се-
мейство разчитало на 

помощта на родителите 
си. Сумата, която Ламбо 
всеки месец пращал до 
Америка, където синът 
му живее от години, Bла-
ди използвал, за да пога-
сява кредита си, възли-
защ на стотици долари 
и който взел за образо-
ванието си.

Родителите на Bик-
тория, чийто баща е ус-
пешен прокурор, пък се 

Aceн Блaтeчĸи и Дилянa 
Πoпoвa имaт пpoблeм cъc 
cинa cи Бopил. Πpичинaтa e, 
чe ĸaтo пoвeчeтo дeцa и тoй 
ce e пpиcтpacтил ĸъм тaблeтa 
и тeлeфoнa.

„B пocлeднaтa гoдинa 
нeпpeĸъcнaтo ми иcĸaшe 
тeлeфoнa – зaпoчвa дa peвe 
и дa пищи и ми гo взимa oт 
pъцeтe. C Aceн мy взexмe 
тaблeт, нo тoй нe cпиpa дa гo 
глeдa“, пpизнaвa Дилянa. И cпoдeля, 
чe цялaтa cитyaция зaпoчвa мнoгo 
дa я плaши.

„Изплaшиx ce ĸaĸ мy дeйcтвa и 
дopи зaбeлязax, чe cтaвa aгpecивeн в 
eдин мoмeнт“, cпoдeля Дилянa. Cлeд 
cлyчĸaтa тя и Aceн peшили дa oгpa-
ничaт филмчeтaтa нa дeтeтo.

Бopил е 4-гoдишен и вeчe paзбиpa 
aбcoлютнo вcичĸo. Hoвитe тexнoлo-
гии oбaчe явнo нe ca пoдминaли и 
нeгo. Зaтoвa poдитeлитe мy peaгиpaт 

Илиaнa Paeвa oтдaдe пoчит

Наскоро илиана ра-
ева трогна социална-
та мрежа, където пус-
на трогателно писмо по 
повод 90 г. от рождени-
ето на нейния свекър, 
бащата на Наско – Пе-
тко сираков, вече по-
койник.  Tой е първият 
световен шампион в ис-
торията на българския 
спорт. Πрез 1957 г. ста-
ва световен шампион 
по свободна борба в ис-

грижели за оста-
налите им разxо-
ди – битови смет-
ки, пари за xрана 
и гориво. И въ-
преки че неот-
давна синът на 
актьора призна, 
че няма никакъв 
апетит към на-
следството му, с 
оxота приемал 
издръжката си.

Доxодите на Ламбо 
като пенсионер и депу-
тат в 44-ото народно съ-
брание са около 7 xиля-
ди лева. Tой обаче пече-
лел и от други места, та-
ка че не му представля-
вало трудност да под-
държа сина си, да има 
пари за себе си и да пла-
ща редовно на домаш-
ните помощнички, кои-
то го обгрижват.

дocтa ocтpo, нo пъĸ cпpaвeдливo.
Дeтeтo e плoд нa изнeвяpa нa Aceн 

Блaтeчĸи, ĸoйтo пренебрегна съпру-
гата си Kaтepинa Гopaнoвa. B ĸpaйнa 
cмeтĸa oбaчe нe ocтaнa и c Дилянa 
Πoпoвa, a caмo пoмaгa в гpижитe зa 
cинa им.

„Aceн e чyдeceн бaщa. Maлĸo мъжe 
биxa peaгиpaли тaĸa в тaзи cитyaция, 
нo тoй гo нaпpaви. Зa нeгo нямa знaчe-
ниe с ĸoгo e дeтeтo мy, вaжнoтo e, чe e 
нeгoвo“ – cпoдeля близъĸ дo aĸтьopa.

Cтeфaн Дaнaилoв издъpжa cинa cи СПоДеЛете С наС

Äúùåðÿ íè èñêà äà 
ñå æåíè çà öèãàíèí
не съм мислел, че така 
болезнено ще понеса 
решението на дъщеря 
ни. Мислех, че съм по-

свободолюбив и широ-
ко скроен човек, но се 
оказа, че не съм такъв.

Със съпругата ми 
мислим да тръгнем по 
врачки, за да направят 

нещо и да не се състои 
сватбата. Иначе мом-
чето е работливо. Ня-
ма висше образование, 

но има злат-
ни ръце. Той 
е специалист 
фаянсаджия. 
Разбира от 
всичко. Вече 
от месец жи-
вее при нас и 
направи доста 
подобрения у 
дома. Даже за-
почна да сме-
ня плочките в 
банята.

Виждам, че 
е трудолюбив, 

но не мога да го приема. 
Кажете ми защо? Прав 
ли съм? Помогнете ми 
как да постъпя!

Направо не съм 
на себе си от 
мъка. Имам ед-

на дъщеря, която от-
гледахме с голяма лю-
бов. Завърши прес-
тижно образование и 
сега работи в елитна 
фирма с добро запла-
щане, но си няма при-
ятел от години. Тя е 
хубаво момиче, на 38 
г. е, но страда много 
от този факт. Наскоро 
обаче ни сюрпризира 
с нещо, което не мо-
га да понеса. Доведе 
у нас едно момче, ци-
ганин, и го представи 
за свой приятел. Из-
тръпнахме с жената 
и досега нямаме ми-
ра в сърцата си. Тя ни 
сподели, че иска да 
се омъжи за него и 
че бил най-прекрас-
ното момче на све-
та. Само като си по-
мисля, че бъдещите 
ми внуци ще бъдат 
с ромски произход, 
и настръхвам. Никога 

иван илиЕВ, 
русе

Êàæåòå ìè êàê äà ïîñòúïÿ?
Здравейте, дра-

га редакция, пиша ви, 
за да споделя пробле-
мите ми с моя съпруг. 
Ние сме набори, на по 

85 г. сме, аз горе-долу 
съм добре, но той хва-
на склероза. Вече не е 
същият, непрекъсна-
то прави нередни не-
ща и ме изкарва извън 

нерви.
Той е образован и 

умен човек, доскоро 
четеше много, даже пи-
шеше и стихове, но те-

зи желания изведнъж 
умряха в него. Сега са-
мо лежи, гледа в тава-
на и говори безсмис-
лени неща. Доскоро 
го пращах до близкия 

р. с., 
Пловдив

магазин, но вече ме 
е страх, защото се гу-
би и не знае как да се 
върне у дома. Един ден 
даже полицай го дове-
де у нас. Давам му ле-
карства, но състояние-
то му не се подобрява, 
а като че ли става все 
по-зле. Говори непре-
къснато за младежките 
си години, за детството 
си и за майка си и баща 
си. Но не може да си 
спомни нищо от сегаш-
ния живот. Нямаме де-
ца, нито близки родни-
ни наблизо. Сама съм с 
него и вече  не издър-
жам. Усещам, че не съм 
права, но не зная как да 
се успокоя. Помогнете 
ми! Как да постъпя?

Ние сме семейство от 
близо шест десетилетия и 
живеем в поповското село 
Гагово,Търговищка област.

Наскоро бяхме на лечение 
в местната районна болница 
„Проф. д-р Иван Маринов“ –  
гр. Попово, под всекидневни-
те грижи на лекарския колек-
тив от вътрешното отделение 
начело с д-р Цветанка Васи-
лева. Много сме благодарни 
и признателни на тази всеотдай-
на жена с душевна доброта и чо-
вечност, както и на уважавания от 
всички пациенти от града и райо-
на д-р Пламен Петров. Постоянно 
се грижеше за нас и не ни изоста-
вяше в трудните моменти и дълго-

годишният ни семеен приятел д-р 
Григор Григоров. Нямаме думи, с 
които можем най-пълно да изка-
жем своята огромна благодарност! 

Да са живи и здрави!

Áëàãîäàðíîñò îò ñúðöå
ПоДаДена рЪка

семейство йонка и иван 
илиЕВи, с. гагово
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От стр. 1
В този дух са и пър-

вите й професионал-
ни изяви още като сту-
дентка. След дипломи-
рането тя е назначена 
в Русенския театър. В 
края на следващата го-
дина, на 26.12.1956 г. тя 
става първата актри-
са, назначена в ново-
създадения Сатиричeн 
театър. Играе в „Ба-
ня” и „Дървеница” на 
Маяковски, 
„ И м п р о в и -
зация” на 
Р. Ралин и 
В. Петров, 
Б е а т р и ч е 
в „Много 
шум за ни-
що”, „Кога-
то розите 
танцуват” и 
„Сняг” на В. 
Петров, „Же-
нитба” на Го-
гол… и по-
степенно се 
п р е в р ъ щ а 
в любимка 
на публика-
та наред със 
звезди като Г. Калоян-
чев, Г. Парцалев, Ст. 
Мутафова… За нея Ге-
орги Калоянчев казва: 
-Най обичам да играя с 
Татяна Лолова – тя има 
прекрасни очи, верни, 
точни. Много сме си 
партнирали на сцена-
та, най-дълго в „Старо-
модна комедия“ от Ар-
бузов. Таня откри пи-
есата. Тя ме избра за 
партньор. Тя се спря на 
режисьор. Безкрайно 
съм й благодарен.То-
ва беше 
п ъ р в а т а 
ми рабо-
та с Мла-
ден Кисе-
лов – ре-
ж и с ь о р 
с бога-
то въоб-
ражение, 
логичен, 
с остър 
усет към 
детайли-
те. Наша-
та „Ста-
р о м о д -
на коме-
дия“ иг-
рахме в 
п р о д ъ л -
жение на 
осем години пред пре-
пълнени салони. И в 
София, и в провинци-

дката” на Иван Радоев. 
Но ролята на живота й 
според самата актриса 
идва след завръщането 
й в Сатиричния театър 
с моноспектакъла по 
Бекет „Щастливи дни”. 
Ролята на Уини й носи 
наградата АСКЕЕР през 
1992 г. 

Татяна Лолова е и 
киноартистка, при то-
ва с доста филми. Ре-
жисьорът Володя Ян-
чев я е канил в поч-
ти всичките си про-
дукции – комедиите 
„Невероятна история”, 
„Топло”, „Последният 
ерген”. Във филма на 
Конрад Волф „Гоя” иг-
рае испанската крали-
ца Мария-Луиза Бур-
бонска в обкръжение 
на актьори от първа 
величина от 8 страни. 
Ролята не е особено 
голяма, но в Германия 
пишат, че създава нов 

стил на актьорска иг-
ра, а един от големите 
руски критици Виктор 
Комисаржевски я обя-
вява за страхотна ак-
триса. Друг режисьор, 
който почти неизмен-
но предпочита да я 
има във филмите си, е 
Георги Стоянов: „Слу-
чаят Пенлеве”, „Къщи 
без огради”, „Щурец 
в ухото”, „Константин 
Кирил Философ”. Спе-
циално за играта й в 
„Птици и хрътки”, из-
вестният руски режи-

сьор Сава Кулиш каз-
ва в сп. „Киноизкуст-
во”: „Порази ме Татя-

на Лолова като блес-
тяща ексцентрична ак-
триса, която притежа-

ва и рядката за ексцен-
тричния актьор спо-
собност да бъде ор-

г а н и ч н а 
и да вяр-
ва в оно-
ва, което 
играе”. По 
думите на 
проф. Лю-
бомир Те-
нев „в ней-
ната игра 
има не-
що пара-
доксално. 
Колкото и 
кратко да 
е на сце-
ната, тя 
ни разказ-
ва смеш-

но-тъжната житейска 
повест на своята ге-
р о и н я . 
И съще-
времен-
но иг-
рае ос-
тро, екс-
пресив-
но, за-
д ъ х а н о , 
ф а н т а з -
но, меж-
ду бито-
вото и 
ирацио-
налното, 
м е ж д у 
реално-
то и не-
действи-
т е л н о -
то… Се-
га в ху-
мора на Татяна Лоло-
ва има нещо от тра-
гиката на Молиер, а в 
драматизма й – нещо 
от хумора на Молиер. 
Радвам се, че я има. 
Без нея сцената ни бе 
твърде опустяла.” „Аз 
всъщност не обичам 
да разказвам за себе 
си - казва голямата ак-
триса. - През целия ми 
живот на актриса съм 
искала за мен да не 
се знае нищо. Държа-
ла съм, когато хората 
дойдат, да ме видят на 
сцената и да им е при-

ва, че не мога да от-
казвам. Ха ме поканят, 
ха съм приел, стига 

да имам сво-
бодно време 
за това. А та-
ка ми се ис-
ка да мога ка-
то Татяна Ло-
лова поняко-
га да казвам 
„не!“ Напро-
тив, бил съм 
свидетел как 
тя отказва да 
играе, чудил 
съм се и съм 
си викал: “Тая 
жена е луда, 
как може да 
отказва?“ А 
тя: - Виж как-
во, Кала, едно 
име на актьор 
се изгражда с 
години, а мо-

жеш да го сринеш за 
минути. След 10 но-
ември играх в един 
филм и ми дадоха 40 
хиляди лева. На Таня 
й предлагаха 100 хи-
ляди да изиграе ед-
на сценка. Казват й: 
- Госпожо Лолова, ще 
допишем сценката, ще 
направим каквото ис-
кате... А тя: - Не, не 
ми харесва сценари-
ят. - Абе, Таньо, ти лу-
да ли си? – намесвам 
се и аз. - Кала, не ми 
харесва сценарият. И 
отказа. Викам си: Бо-
же, тая жена е луда! 
А всъщност: принципи 
има. Държи на името 
си. И затова е голяма 
актриса. Звездата на 
българското сценично 

изкуство е носителка 
на множество награ-
ди, сред които наро-
ден артист (1986), АС-
КЕЕР (1992), ордените 
„Кирил и Методий” и 
„Стара планина”. Член 
е на Съюза на българ-
ските филмови дейци 
(1987). Написва авто-
биографичната книга 
„1/2 живот“. 

Вестник „Пенси-
онери” й пожелава 
здраве и вдъхнове-
ние през следващия 
1/2 живот.

 иван ВасЕВ

ятно. Не искам нито да 
знаят през колко дупки 
минавам вечер по ули-

цата, нито как изглеж-
да боклукът в контей-
нерите пред дома ми, 
нито колко ме е страх 
да се прибирам нощем. 
Всичките ми роли са 
ми донесли много мъ-
ка и много радост. Ед-
ни са били оценени от 
хората, за които съм 
ги правила, други са 
си останали само мое 
щастие и моя печал. 
Мнозина в края на своя 
живот са отчаяни, че не 
са постигнали голямо-
то. Това е страшна рав-
носметка. 

Но кое е голямото? 
Може би не ни е да-
дено да създадем са-
ми цялата огърлица, 
а само едно зърно. 
Или няколко скъпо-

ценни зрънца. Хуба-
вото на нашето изку-
ство е мигновеността, 
в която то лумва като 
бенгалски огън, пръс-
ка искри, създава ра-
дост, гори ни пръсти-
те, а после го няма и 
става тъмно". Кое е 
голямото, пита се Ло-
лова.

 Може би Човекът. 
Вероятен отговор да-
ва Калоянчев в след-
ното откровение: - Не 
всичко, което съм иг-
рал, е на висота. Прос-
то причината е в то-

ята и все като на пре-
миера! С Таня другоя-
че не може да се иг-
рае. Помня, че веднъж 
се зазяпах нещо в пуб-
ликата на първия ред, а 
обикновено гледам мо-
ята партньорка в очи-
те. Тя забеляза това и 
спря представлението: 
- Къде гледаш? Тука ще 
ме гледаш! В очите! Ама 
високо вика, леле! Са-
мо че публиката не раз-

бра, това мина за ре-
плика. Изпотих се. През 
1978 г. вече утвърдена-
та като звезда на ко-
медията актриса шоки-
ра почитателите си, ка-
то напуска Сатирата и 
се премества в театър 
„София”, за да играе 
драматични роли. В не-
го Лолова остава 11 го-
дини и през това вре-
ме убеждава и най-ре-
зервираните критици и 
зрители в драматичния 
си талант. С най-голям 

успех - 11 години пред 
препълнени зали играе 
баба Гена в „Човекоя-

Незалязваща звезда 

С Георги Парцалев във филма "Сиромашко лято"

С Георги русев

Със съпруга си
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легендата тодор 
Симов навърши 90 г.! 

Багата срази ротуел

Мавродиева 
сбъдна мечтата си

великолепно представяне 
на неви и Катрин в лисабон

Джудистът Иванов 
спечели златен медал

„а” 
група, 

XXV 
кръг

Останалите резултати от кръга:

Сбъднах мечтата си, 
но не смятам себе си 
за успял човек. Това 
каза пред журналисти 
в Сливен европейска-
та шампионка в тласка-
нето на гюле Радослава 
Мавродиева, която се 
срещна с ръководство-
то на общината.

На 3 март Мавроди-
ева спечели титлата на 
гюле на европейското 
първенство по лека ат-
летика в зала Глазгоу 
(Шотландия) с личен 
рекорд от 19.12 метра.

“Да си шампион е 
голяма отговорност”, 
сподели Мавродиева.

“Беше много емоци-
онално състезание”, 
коментира треньорът 
на Мавродиева Вален-
тина Желязкова, коя-
то посочи, че е имало 
голяма конкуренция 
и напрежение до по-

следния момент.
"Вдигнахме много 

летвата, вече сме сред 
големите", каза тя.

Победата е била тол-
кова неочаквана, че те 
не са били подготвени 
и не са носили нацио-
нален флаг. Получили 
са българския трибаг-

реник от човек от пуб-
ликата. Изживяване-
то е било неповтори-
мо и заради победата 
навръх националния 
празник.

Мавродиева полу-
чи 5000 лева от общи-
на Сливен. Те бяха връ-
чени от кмета Стефан 
Радев, който й пожела 
световна титла и бъде-
щи успехи. 

Радев изрази надеж-
да, че този успех ще бъ-
де импулс за повече де-
ца от Сливен да спор-
туват.

През състеза-
телната си кариера 
той играе в отбори 
по волейбол и во-
дна топка, участва в 
състезания по лека 
атлетика – скок на 
височина. От 1942 
г. учи в Търговската 
гимназия в София. 
След това завърш-
ва висше икономи-
ческо образование.

Започва  карие-
рата си в Рудничар 
(Перник) преименуван впоследствие в Миньор. 
След това преминава в ЦСКА, Славия и Червено зна-
ме. Като национален състезател по волейбол спе-
челва бронз на световните първенства в Прага'49 
и Москва'52, като на второто състезание е обявен 
и за най-добър разпределител. Същото признание 
получава и на световното в Париж'56, където бъл-
гарите се класират на 5-о място. Бронз взема от ев-
ропейското първенство 1954 – Букурещ.

Отборът на Лудого-
рец елиминира един от 
основните си конкурен-
ти за титлата на Бълга-
рия.  "Орлите" спече-
лиха гостуването си на 
Левски с 2:0, откъсвайки 
се на цели 8 точки пред 
"синия" си опонент. От-
тук насетне разградча-

ни основно ще обръщат 
поглед към заемащия 
второто място в табли-
цата ЦСКА.

А успехът на 7-крат-
ните първенци насред 
"Герена" бе напълно за-
служен. Позитивната за 
тях развръзка дойде 
след голове на Марсе-

оформи се 
елитната 

група
лудогорец триумфира 
на „Герена” линьо в 20-ата минута и 

Лукоки в 91-ата. Побе-
дата за въпросния клуб 
можеше да бъде още по-
изразителна, но веднъж 
гредата удари Кешеру, 
а с разочароващи про-
пуски блеснаха Вандер-
сон и Шверчок.

По този начин Стойчо 
Стоев беляза с триумф 
своя повторен дебют 

като треньор 
на лудогор-
ци. Левска-
рите пък не 
успяха да за-
радват близо 
16 000 свои 
п р и в ъ р ж е -
ници. Игра-
чите на Геор-
ги Дермен-
джиев рядко 
достигаха до 
опасни поло-

жения пред Илиев, ка-
то единствената запла-
ха пред вратата на шам-
пионите беше активни-
ят Станислав Костов и 
бразилецът Паулиньо. 
Поражението свали ве-
ковниците и до третата 
позиция във временно-
то класиране.

Ботев (Враца) - Верея 3:0
1:0 Кавдански 19'
2:0 Генов 53'
3:0 Атанасов 57'
лОкОмОТиВ (ПлОВДиВ) - ДуНаВ 4:1
1:0 Димитър Илиев 24
1:1 Исмаил Иса 30
2:1 Един Бахтич 35
3:1 Димитър Илиев 45
4:1 Игор Банович 92
ЕТър - Цска-сОФиЯ 1:3
0:1 Жоржиньо 65
0:2 Али Соу 69
1:2 Даниел Младенов 75
1:3 Али Соу 81
 сЕПТЕмВри (сОФиЯ) - слаВиЯ 1:2
0:1 Чунчуков 9 д.
1:1 Мандиангу 57
1:2 Тасевски 68
ЧЕрНО мОрЕ - БОТЕВ (ПлОВДиВ) 0:0

В първата шестица се класираха
Лудогорец с 59 точки
ЦСКА         - 54
Левски        - 51

Ботев Пловдив – 43
Берое             - 42
Черно море   - 40

Единствени-
ят български 
представител 
в най-голямата 
ММА промо-
ция в света Бла-
гой Иванов - 
Багата (вляво) 
спечели пър-
вата си битка 
в UFC на гала-
вечерта FIght 
Night 146 в Уи-
чита, Канзас. И 
тримата съдии присъдиха успеха с 29:28 (2:1 рун-
да) за сънародника ни срещу коравия ветеран Бен 
Ротуел, който се завърна в октагона след 1064 дни 
пауза. Багата пласира повече удари от противника 
си и бе по-активен с водещия си десен прав, като 
това бе достатъчно за победата му в оспорвания и 
вълнуващ сблъсък. 

Невяна Владино-
ва (на снимката) спе-
чели златния медал, а 
Катрин Тасева завою-
ва сребърно отличие 
в многобоя при жени-
те на международния 
турнир по художестве-
на гимнастика в Лиса-
бон (Португалия). Вла-
динова събра сбор от 
80.250 точки, след ка-
то получи оценки от 
21.300 точки за ком-
позицията си с топка 
и 20.850 на обръч.

Тасева, която беше 
лидер в класирането 
след първите два уре-

Българинът Ивайло Иванов спечели златен ме-
дал, а Янислав Герчев завоюва бронз на турнира 
от сериите Гран при по джудо в Маракеш (Маро-
ко). Надпреварата носи точки за ранглистата за 
олимпийските квоти в Токио 2020.

В категория до 81 кг Иванов постигна пет по-
редни победи по пътя си до титлата, а на финала 
се наложи над Ведат Албайряк (Турция) с ипон в 
третата минута на двубоя. Янислав Герчев в ка-
тегория до 60 кг завоюва бронзово отличие. Той 
спечели четири двубоя и допусна една загуба, а 
в мача за третото място надделя над Йоре Вер-
стратен (Белгия) с "вазари".

България ще има за първи 
път свой състезател във 
финалите на Световна-

та купа по ски в Солдеу (Андо-
ра). Това стана възможно, след 
като Алберт Попов спе-
чели през сезона 95 точ-
ки в слалома и зае 21-о 
място в крайното класиране 
в дисциплината преди фина-
лите. Така той ще стартира 
на 17 март заедно с още 25 от 
най-добрите в дисциплината.

Българката Милена Тодо-
рова се класира на 25-о място 
в преследването на 10 кило-
метра на европейското пър-

венство по биатлон за мла-
дежи и девойки до 21 години в 
Норвегия. 

Щафетата на България за 
жени завърши на седмо мяс-

то в крайното класиране на 
световното първенство по 
шорттрек за мъже и жени в 
"Арена Армеец". Катрин Ма-
ноилова, Зорница Пенчева, Ан-
на Якимова и Лилия Джустро-
ва заеха трето място във фи-
нал Б на 3000 метра с време 
4:30.819 минути. 

алпийките на "Юлен" Бо-
яна Радева и Юлия Златко-
ва спечелиха  слалома за купа 
"Пиба" в Банско. Радева побе-
ди при момичетата младша 

възраст (до 14 г), а Зла-
ткова в старшата. Те 
бяха номер 1 и в гигант-

ския слалом. 
При момчетата младша 

възраст първи на слалом е 
Марко Семерджиев ("Пампоро-
во"), а при старшата спечели 
Иван Главчев ("Юлен"). Състе-
занията бяха от календара на 
ФИС и в тях участваха 121 със-
тезатели от 8 нации.

в няколко изречения

радослава (вляво) с треньорката си
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Застудяване
 в Европа

В близките го-
дини течението 
Гълфстрийм ще про-
мени характера си 
поради топенето на 
полярните ледове и 
ще настъпят сериоз-
ни промени в клима-
та на Великобрита-
ния, прогнозират ан-
глийски учени.

Обезлесяване
По оценка на екс-

перти от ООН сега на 
всеки десет отсечени 
дървета в света се па-
да по едно засадено.

Аспирин
През миналия век 

в света са използва-
ни над 320 милиар-
да таблетки аспирин. 
Най-популярното ле-
карство е получено 
за първи път през 
1897 г.

Шоколад
Карл Клюзий, фин-

ландски натуралист 
от ХVІ в., смятал, че 
шоколадът е приго-
ден по-скоро за хра-
на на свинете, откол-
кото за консумация 
от хората. 

Вегетарианство
Жени, които се 

хранят предимно със 
зеленчуци и с вегета-
рианска храна, боле-
дуват осем пъти по-
рядко от болести на 
гърдата, твърди шот-
ландският професор 
Филип Джеймс.

Отрови
Цивилизацията но-

си като “дар” на все-
ки жител на планета-
та от 2 до 10 т вредни 
вещества годишно.

Витамин B6

Витамин В6 играе 
активна роля в про-
изводството на кръв, 
в метаболизма на ця-
лата нервна система 
и при аминокиселин-
ната обмяна. Недос-
тигът му води до хе-
молитични анемии и 
конвулсии. Най-до-
бри източници са бо-
бовите и пълнозър-
нестите храни, бана-
ните, овесът и кар-
тофите.

Честата и прекале-
на употреба на алкохол 
води до продължител-
ни генетични промени, 
водещи до още по-го-
лямо пристрастяване 
към чашката. Това ус-
танови група амери-
кански учени.

Изследователите са 
установили какво ста-
ва под влиянието на ал-
кохола с генома PER2, 
оказващ влияние вър-
ху биологичния ча-
совник на организма, 
и POMC, отговарящ за 
реакцията при стрес.

В експеримента са 
участвали три групи 
пациенти - умерено 
пиещи, употребяващи 
значително количе-
ство алкохол и алкохо-
лици. В последните две 
групи се е наблюдава-
ла генетична модифи-

кация, известна като 
метилиране. Това оз-
начава, че към ДНК се 
присъединяват метил-
ни групи, което  влияе 
отрицателно върху ак-

тивността на гените. 
Освен това намалява 
генната експресия, т. 
е. скоростта, с която 
гените произвеждат 
белтъци. Тези проме-
ни придобиват още по-
изявен характер с уве-
личаването на количе-

ствата алкохол.
Във втората част на 

експеримента учените 
са показали на участни-
ците картини, предиз-
викващи стрес. След то-
ва им е предлагано да 
изпият алкохолна на-
питка. Установено е, че 
алкохолиците са склон-

ни да пи-
ят повече 
при стрес.

 „Ние от-
крихме, че 
при хора-
та, които 
пият мно-
го, ДНК 
може да 
се проме-
ни така, че 

да възникне още по-го-
лямо желание да се пие. 
Това може да ни помог-
не да обясним защо ал-
кохолизмът предизвик-
ва толкова силна зави-
симост“, заяви един от 
авторите на изследва-
нето.

Çåìíîâîäíî, êðúñòåíî íà Òðúìï
Новооткрито земноводно, което си заравя 

главата в пясъка, е кръстено на Тръмп в отго-
вор на неговите коментари относно изменени-
ето на климата. Dermophis donaldtrumpi е от-
крит в Панама и е кръстен от шеф на компания, 
която е предложила 25 000 долара на търг за 
привилегията да му даде име. Компанията зая-
вява, че иска да повиши информираността за 
изменението на климата. Животното е особе-
но чувствително към последиците от измене-
нието на климата и следователно е в опасност 
да изчезне като пряк резултат от климатични-
те политики на съименника си", коментира съ-
основателят на компанията Айдън Бел. Малко-
то сляпо създание  живее предимно под земя-
та, а Бел прави сравнение между поведението 
му и Тръмп. "Заравянето на главата помага на 
Доналд Тръмп да избягва научния консенсус 
за антропоморфната промяна на климата", ко-
ментира Бел. 

 Някои остаряват, други 
просто стават по-мъдри. Въ-

прос на избор.
 Вие го наричате къс-

мет, аз го наричам съдба.
 Досега не съм на-

мерил такова място по 
света, на което да ис-
кам да остана завинаги. 
Най-хубавото в живота 
е движението, промя-
ната. Нямам търпение 
да тръгна.
 Докато ентусиазмът 

в теб е жив, и ти си жив.
 Няма друго такова 

предизвикателство като 
това да изкараш най-до-
брото от един човек.
 Най-трудното нещо, 

от което трябва да се отка-

жеш, са привилегиите.
 Без страх няма вяра. За-

щото без страх от злото ня-
ма да има нужда от вяра в 
доброто.
 Да придобиеш англий-

ски акцент е вече отклоне-
ние от това, което си.
 Любовта може би не ка-

ра света да се върти, но 
трябва да призная, че тя 
придава смисъл на пътува-
нето.
 Харесвам жените. Не ги 

разбирам, но ги харесвам.
 Човек, който не се стра-

хува от нищо, не обича ни-
що. А ако не обичаш нищо, 
каква радост можеш да из-

питаш от живота? 
 Нищо не изважда на по-

върхността най-доброто у 
един човек така, както го 
правят предизвикателства-
та на живота.
 Не чакай нещо да се 

случи. Не искай нещо да се 
случи. Просто гледай какво 
наистина се случва.
 Може и да не съм до-

бър актьор, но щях да съм 
още по-лош, ако трябваше 
да правя нещо друго.
 За да постигнеш какво-

то и да било в живота, тряб-
ва да си малко асоциален. В 
противен случай ще бъдеш 
погълнат от масата.

Най-древната пира-
мида в света бе откри-
та наскоро от група 
руски учени в отдале-
чена провинция на ка-
захстан. Находката раз-
буни световната науч-
на общност. Оказа се, че 
това е първата подоб-
на конструкция, нами-
рана в Централна азия, 
от една страна, а от дру-
га - първоначалните из-
следвания са показали, 
че има явна прилика 
между нея и известна-
та пирамида на фарао-
на Джосер в Египет.

макар и откритата 
конструкция да е в ру-
ини, се смята, че стъпа-
ловидните стени и вгра-
дените коридори в нея 
са почти идентични с те-
зи на намиращата се на 
приблизително 5 хиля-
ди километра пирамида 
на Джосер.

Първоначалните из-
следвания също така 
показват, че казахстан-
ската конструкция е 

строена цяло хилядоле-
тие преди полагането на 
основите на египетски-
те сгради. Пирамидата е 
открита миналата годи-
на, но учените запазили 
обекта в тайна, докато 
станат готови първона-
чалните анализи на на-
ходките. специалистите 
предполагат, че мавзо-
леят е построен в края 
на бронзовата епоха. 

Намерени са мно-
го глинени съдове, ме-
тални и костни накити 
и огромни количества 
бронзови оръжия.

районът, където е 
открита пирамидата, е 
почти безлюден. В ми-
налото той се използ-
вал за заточение на по-
литически затворници 
от различни части на 
ссср. с откритието си 
обаче руските учени се 
надяват да покажат, че 
в древността районът 
е бил център на бога-
та и процъфтяваща 
култура.

Îòêðèõà äðåâíà ïèðàìèäà 

По света има много кътчета, 
които биха могли да накарат ко-
сата ви да настръхне от ужас. Ед-
но от тези места се намира в Ита-
лия. Ужасяващият парк е прибли-
зително на 67 км северно от Рим, 
в малкия град Бомарцо. На това 
място има около тридесет каменни 
скулптури, които са на повече от 
400 години. Паркът получава офи-
циалното си име "Свещената гора", 
а най-популярното му 
име е "Градината 
на чудовища-
та". 

П а р -
кът е 
п о -
с т р о -
ен в 
с р е -
д а -
та на 
XV век 
- през 
1552 г. 
по идея на 
принц Пиер 
Франческо Орсини. 

Въпреки че точните при-
чини за построяването на парка са 
неизвестни, смята се, че скулпту-

рите е трябвало да изразяват дъл-
боки чувства като завръщането у 
дома след края на войната. 

Паркът е напълно изоставен 
след смъртта на Франческо през 
1580 г. и забравен от всички до 
1938 г., когато един известен ху-
дожник се натъкнал на него. Това 
е великият Салвадор Дали. Той об-
ръща специално внимание на мо-
тивите в парка и ги пренася на сво-

ите платна. Например "Из-
кушението на свети 

Антоний". 
Г р а д и н а т а 
на чудови-

щата из-
г л е ж д а 
наистина 
страшна, 
о с о б е -
но кога-
то скулп-

турите са 
скрити дъл-

боко в гора-
та. 

Но в същото 
време се възхищаваме 

на тези величествени скулпту-
ри, вдъхновили поколения творци 
на изкуството. 
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срЯДа, 13 марТ
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 40 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Ашли Джъд 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 41 еп.
16.30  “Следователят и гората”  

(1975г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Брендън Фрейзър
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно”
20.00 Актуално от деня 
20.30 “Хотел Централ”, (1983г.)
22.10 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 

(Украйна), ІІ сезон, 5 серия
23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня 
00.35 “България се събужда”  
04.00 “За историята - свободно” 
05.00 “Следобед с БСТВ” 

ЧЕТВърТък, 14 марТ
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 41 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Брендън Фрейзър 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 42 еп.

16.30 “Хотел Централ” , (1983г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Холи Бери
18.30 Новини 
19.00 “Студио Икономика” с во-

дещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев
20.30 “Понеделник сутрин” 

(1966г.)
22.10 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 

(Украйна), ІІ сезон, 6 серия
23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев 
00.35 “България се събужда”  
04.00 “Студио Икономика” с во-

дещ Нора Стоичкова
05.00 “Следобед с БСТВ” 

ПЕТък, 15 марТ
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 42 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Холи Бери 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 43 еп.
16.30 “Понеделник сутрин”  

(1966г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джейк Джиленхол
18.30 Новини 
19.00 “В обектива” с водещ Вале-

рия Касиян

20.00 Актуално от деня с водещ 
Велизар Енчев

20.30 “Рицар без броня” (1965г.)
22.00 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 

(Украйна), ІІ сезон, 7 серия
23.30 “Архивите на бъдещето” - 

технологичните предизви-
кателства на новото време

23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев 
00.35 “България се събужда”  
04.00 “В обектива” с водещ Вале-

рия Касиян 
05.00 “Следобед с БСТВ” 

съБОТа, 16 марТ
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Джейк Джиленхол 
08.30 “Общество и култура” 
09.30 “Рицар без броня”  (1965г.)
10.55 Документален филм
11.30 “Студио Икономика” с во-

дещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински 

14.30 “Професия Турист” -
15.00 “Цветен следобед” през 

седмицата
16.30 “В обектива” с водещ Вале-

рия Касиян 
17.30 “Архивите на бъдещето” - 

технологичните предизви-
кателства на новото време

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Камерън Диас

18.30 Новини 
19.00 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев
20.00 “Мъжки времена” (1977г.)
22.10 Киносалон БСТВ: “Вестоно-

сецът” (2009 г.) САЩ
23.50 Новини  
00.05 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев 
01.05 “Цветен следобед” 
03.30 “За историята - свободно” 
04.30 “Червен картон” - спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински 

05.30 “Лява политика”  
06.30 “В обектива” с водещ Вале-

рия Касиян 
НЕДЕлЯ, 17 марТ

07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Камерън Диас 
08.30 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев 
09.30 “Професия Турист” - 
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 Игрален филм 
12.30 Новини
12.50 “Мъжки времена” (1977г.)
15.00 “Цветен следобед”  през 

седмицата
16.30 “За историята - свободно” 
17.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
18.30 Новини 
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 “Двойникът” (1980г.)
22.00 Киносалон БСТВ: “Позиция 

на дете” (2013 г.), Румъния
23.50 Новини  
00.05 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 

01.05 “Цветен следобед” 
03.30 “Гласове” 
04.30 “За историята - свободно” 
05.30 “Лява политика” 
06.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
ПОНЕДЕлНик, 18 марТ

07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 43 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Гуинет Полтроу 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 44 еп.
16.30 “Двойникът” (1980г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Кевин Костнър
18.30 Новини 
19.00 “Червен картон” - спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински

20.00 Актуално от деня с водещ 
Нора Стоичкова

20.30 “Бон шанс, инспекторе” 
(1983г.)

22.00 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 

(Украйна), ІІ сезон, 8 серия
23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня с Нора 

Стоичкова 
00.35 “България се събужда”  
04.00 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински 

05.00 “Следобед с БСТВ” 

ВТОрНик, 19 марТ
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 44 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Кевин Констнър 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 45 еп.
16.30 “Бон шанс, инспекторе” 

(1983г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Кирстен Дънст
18.30 Новини 
19.00 “Лява политика” 
20.00 Актуално от деня 
20.30 “Езоп” (1970г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Два дни, 

една нощ” (2014г.)
23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня с Нора 

Стоичкова 
00.35 “България се събужда”  
04.00 “Лява политика”  
05.00 “Следобед с БСТВ” 

срЯДа, 20 марТ
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 45 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Кирстен Дънст 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 46 еп.
16.30  “Езоп”  “ (1970г.)

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Пиърс Броснън

18.30 Новини 
19.00 “За историята - свободно”
20.00 Актуално от деня 
20.30 “Иконостасът”, (1969г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Крисчън 

Мингъл” (2014г.), САЩ
23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня  
00.35 “България се събужда”  
04.00 “За историята - свободно” 
05.00 “Следобед с БСТВ” 

ЧЕТВърТък, 21 марТ
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 46 еп. 
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Пиърс Броснън 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 47 еп.
16.30 “Иконостасът” , (1969г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Куин Латифа
18.30 Новини 
19.00 “Студио Икономика” с во-

дещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев
20.30 “Маневри на петия етаж” 

(1985г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Облаци-

те на Силс Мария” (2014 г.), 
Франция,Германия

00.25 Новини - късна емисия 
00.40 Актуално от деня 

ПЕТък, 15 марТ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Господин Х и морето”  
(премиера) – сериен 
филм

21.00 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Съдби на кръстопът” 
(премиера) – предаване 
на NOVA

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 18 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 10 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

съБОТа, 16 марТ
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Мечтател”  – с уч. на 

Кърт Ръсел, Дакота 
Фанинг, Крис Кристофер-
сън, Елизабет Шу, Луис 
Гусман и др.

15.00  „Кънки с остър връх: 
Огън и лед“ –  с уч. на 
Брендън Фер, Франсиа 
Райса, Стивън Еймъл, 
Марсела Писаро и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Дрейф” (премиера) – с 

уч. на Шайлийн Уудли, 
Сам Клафлин, Джефри 
Томас, Елизабет Хоторн и 
др.

22.00 „Крийд: Сърце на шампи-
он” – с уч. на Силвестър 
Сталоун, Майкъл Б. 
Джордан, Теса Томпсън, 
Греъм Мактавиш, Фили-
ша Рашад и др.

00.50 „Светци и странници” 
–  с уч. на Рей Стивънсън, 
Анна Камп, Майкъл 
Джибсън, Винсънт Кар-
тайзър, Рон Ливингстън 
и др. , първа част

04.30 „Мечтател” – с уч. на 
Кърт Ръсел, Дакота 

Фанинг, Крис Кристофер-
сън, Елизабет Шу, Луис 
Гусман и др. /п/

НЕДЕлЯ, 17 марТ
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Къщата на спомените”  

– с уч. на Емили Роуз, 
Линдзи Уогнър, Адам 
Кауфман, Джъстин Брю-
нинг и др.

14.10 „Изкуството на любовта” 
(премиера) – с уч. на 
Тейлър Кол, Стив Лънд, 
Бренда Крънчлоу, Мал-
кълм Стюарт  и др.

16.00 „Гурме детективи: Ку-
линарно убийство” – с 
уч. На Дилън Нийл, Брук 
Бърнс, Матю Кевин 
Андерсон, Али Сковбай, 
Марк Синиър  и др.

18.00 „Мис Пепеляшка” – тв 
риалити

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Механикът: Възкресе-

ние” – с уч. на Джейсън 
Стейтъм, Джесика Алба, 
Томи Лий Джоунс, Ми-
шел Йео и др.

22.00 „Палави мамчета” – с уч. 
на Мила Кунис, Кристен 
Бел, Катрин Хан, Ани 
Мумоло, Джейда Пинкет-
Смит, Кристина Апългейт 
и др.

00.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.30 „Гурме детективи: Ку-

линарно убийство” – с 
уч. на Дилън Нийл, Брук 
Бърнс, Матю Кевин 
Андерсон, Али Сковбай, 
Марк Синиър  и др./п/

03.45 „Къщата на спомените”  
– с уч. на Емили Роуз, 
Линдзи Уогнър, Адам 
Кауфман, Джъстин Брю-
нинг и др. /п/

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 18 сезон 
/п/

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода”  
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 18 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 10 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, 18 сезон 
/п/

ВТОрНик, 19 марТ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува”  (премиера) 
– сериен филм, 7 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 18 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 10 сезон 

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, 18 сезон 
/п/

срЯДа, 20 марТ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува”  (премиера) 
– сериен филм, 7 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 18 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 10 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” 

ЧЕТВърТък, 21 марТ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува” (премиера)  
– сериен филм, 7 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Дяволското гърло” (пре-
миера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 18 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 10 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 18 сезон 
/п/

ПЕТък, 15 марТ
06:15 „Денят на живо”
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 Повторения

съБОТа, 16 марТ
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Градът с Канал 3” 
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива” с Любо Огня-
нов

01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00  Повторения

НЕДЕлЯ, 17 марТ
06:15 „Седмицата с Канал 3” –  
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00  „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива”
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” -
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” – 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:30 “Спорт в обектива” - из-

вънредно
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:15 „Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00  Повторения

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
06:15 „Всичко коз”
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ

00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

ВТОрНик, 19 марТ
06:15 „Всичко коз”
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ

23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

срЯДа, 20 марТ
06:15 „Всичко коз”
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 

00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

ЧЕТВърТък, 21 марТ
06:15 „Всичко коз”
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения
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ПЕТък, 15 марТ
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное вре-

мя
13:45 Кто против?
16:00 Вести. Местное вре-

мя
16:25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести
19:45 Вести. Местное вре-

мя
20:00 Юморина
22:05 Выход в люди
23:10 Однажды престу-

пив черту. Х/ф
00:45 2 ВЕРНИК 2
01:25 Сицилианская за-

щита. Х/ф
02:55 Тихие сосны. Х/ф

съБОТа, 16 марТ
05:00 Утро России. Суббо-

та
08:40 Местное время. 

Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Пятеро на одного
11:25 Пешком... Москва 

Цветаевой
11:55 Дело Румянцева. 

Х/ф
13:35 Радуга в поднебе-

сье. Х/ф
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Второе дыхание. 

Х/ф
23:15 Романтика романса
00:10 Уходя – уходи. Х/ф
01:40 Маша. Х/ф
03:15 Выход в люди

НЕДЕлЯ, 17 марТ
04:20 Два Ивана. Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

08:40 Местное время. 
Воскресенье

09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
11:35 Смеяться разреша-

ется
13:40 Далекие близкие
15:05 Перезагрузка в БДТ
15:55 Смятение чувств. 

Х/ф
17:20 Любовь, которой не 

было. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
21:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:30 Женщины на грани
02:05 Смятение чувств. 

Х/ф
03:30 Далекие близкие

ПЕТък, 15 марТ
08:00  Новости
08:30  «Сегодня 15 марта. День на-

чинается» (6+)
09:00  «Модный приговор» (6+)
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
13:00  «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:05  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Главная роль» (12+)
21:55  «Вечерний Ургант» (16+)
22:50  Светлана Ходченкова, Ека-

терина Вилкова, Ольга Кузь-
мина, Валентина Мазунина 
в комедии «Одноклассницы: 
Новый поворот» (16+)

00:10  Виктор Бычков, Вилле Хаапа-
сало в фильме Александра 
Рогожкина «Кукушка» (16+)

01:55  Премьера. Анна Михалкова, 

Алексей Дякин, Алексей 
Мартынов, Ирина Мартынен-
ко в фильме «Проигранное 
место» (18+)

03:30  Семён Морозов в фильме 
«Если бы я был начальни-
ком... » (12+)

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  «Наедине со всеми» (16+)

съБОТа, 16 марТ
06:25  «Валерий Ободзинский. „Вот 

и свела судьба... “» (12+)
07:20  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:45  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  Премьера. «Королевы льда. 

Нежный возраст» (12+)
10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт» (6+)
12:10  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
14:05  Наталья Гундарева, Алек-

сандр Михайлов в фильме 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

15:35  Международный музыка-
льный фестиваль «Жара» 
(12+)

17:35  «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
18:50  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Кирилл Фролов, Дмитрий 

Дюжев в комедии «Огни бо-
льшой деревни» (16+)

23:20  Константин Хабенский, Юлия 
Хлынина, Анна Михалкова, 
Фёдор Бондарчук в фильме 
«Селфи» (18+)

01:20  Николай Караченцов, Юрий 
Яковлев, Ирина Шмелёва в 
фильме «Ловушка для одино-
кого мужчины» (16+)

02:50  Павел Кадочников в фильме 
«Подвиг разведчика» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Наедине со всеми» (16+)

НЕДЕлЯ, 17 марТ
06:00  «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+)
06:50  «Часовой» (12+)
07:25  «Здоровье» (16+)
08:20  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

10:10  Игорь Костолевский, Ана-
стасия Вертинская, Светлана 
Крючкова, Михаил Светин, 

Михаил Козаков в фильме 
«Безымянная звезда» (12+)

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Безымянная звезда». Про-

должение (12+)
13:00  Анна Самохина, Николай 

Еременко, Светлана Крюч-
кова, Олег Табаков в фильме 
«Царская охота» (12+)

14:55  «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 
(12+)»

15:50  «Три аккорда» (16+)
17:30  Премьера сезона. «Русский 

керлинг» (12+)
18:35  «Лучше всех!» (0+)
20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:20  Александр Демидов, Леонид 

Барац, Ростислав Хаит, Ками-
ль Ларин, Максим Виторган, 
Нонна Гришаева, Михаил 
Ефремов в фильме «День 
выборов» (16+)

01:30  Александр Абдулов, Елена 
Проклова, Анна Легчилова, 
Игорь Бочкин в фильме 
«Жёлтый карлик» (12+)

03:15  Марина Яковлева, Анатолий 
Ромашин, Валентина Талы-
зина в фильме «Сцены из 
семейной жизни» (12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 15 марТ
10:30 Истинският Родриго - 88 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 119 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 88 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 119 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБОТа, 16 марТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

НЕДЕлЯ, 17 марТ

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
10:30 Истинският Родриго - 89 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 120 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 89 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 120 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНик, 19 марТ
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев

срЯДа, 20 марТ
10:30 Истинският Родриго - 90 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 121 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 90 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 121 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТВърТък, 21 марТ
10:30 Истинският Родриго - 91 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 122 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 91 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 122 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 13 марТ
07.45 Новини  
08.00  Ранни вести 
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио”  
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско
17.30 Новини   
17.45 „Всички на мегдана“    
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов       
19.30 Новини   
20.00  „Дискусионно студио“  
21.00  „Паралакс“  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00 Новини. Прогноза за 

времето 
00.30 Дискусионно студио”  
01.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
02.30 “Нови хоризонти“
03.30  Алтернативи -   
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.00  „Всички на мегдана“    
06.45 Дискусионно студио” 

ЧЕТВърТък, 14 марТ
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
14.00 „Дискусионно студио“   

15.00  Кратки Новини
15.10 Класическа музика 
15.30 Облаче ле, бяло
16.30 Паралакс –  
17.30 Новини   
17.45 „Всички на мегдана“    
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков   
19.30 Новини   
20.00 „Дискусионно студио“  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето   
22.30  „Карай да върви...“ - с 

Васко Кръпката   
00.30 Новини. Прогноза за 

времето 
01.00 „Дискусионно студио“   
03.00  “Първото благо“ -   
04.00 “Край Босфора“  
05.00 „Всички на мегдана“    
05.45 Дискусионно студио” 

ПЕТък, 15 марТ
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ  
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“  
14.00 „Дискусионно студио“   
15.00 Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“   
16.10 Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти   
17.30  Новини  
17.45 „Всички на мегдана“    
18.30 „Прокудени от бащин 

край“   
19.30 Новини   
20.00  “Дискусионно студио” 
21.00 “Час по България” с во-

дещ Пламен Павлов  
22.00  Новини. Прогноза за 

времето.  
22.30 Дневниците на уфолога   
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00  “Дискусионно студио”   

02.00 „Прокудени от бащин 
край“  

03.00  “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев  

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване   

06.00  „Всички на мегдана“    
06.45 Дискусионно студио” 

съБОТа, 16 марТ
07.45 Новини  
08.00  Ранни вести  
10.15 НОВИНИ 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков  
12.30  НОВИНИ  
12.45 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване  
19.30 Новини   
19.50 Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия   

23.00  “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков  

01.00  Новини. Прогноза за 
времето   + Другата исто-
рия 

01.30 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 

Кръпката   
03.15 “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване  
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  

НЕДЕлЯ, 17 марТ 
08.00  Ранни вести   
10.15 НОВИНИ 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  
12.30 НОВИНИ  
12.45 „Кръшно хоро“   
14.00  Разбулване 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски

16.00  „Първото благо“ 
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 Джон Лоутън представя - 

док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“  
19.30 Новини   
20.00  “Алтернативи”  
21.30 Документален филм
22.00 Новини   
22.30  „Час по България“  
23.30  “Фронтално”  
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето 
01.45 “Паралакс“ 
03.15 Прокудени от бащин 

край 
04.15 „Кръшно хоро“   
05.15 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

06.45 „Дискусионно студио”   

ПОНЕДЕлНик, 18 марТ
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ на живо
12.45  Алтернативи 
14.15  Паралакс 

15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс 
16.00  Първото благо   
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини  на живо
17.45  „Всички на мегдана“  на 

живо 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов на живо
19.30  Новини  на живо
20.00  Дискусионно студио”на 

живо
21.00  „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев 
22.00  Новини. Прогноза за 

времето 
22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00  Дискусионно студио”
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   
03.00  Телевизионен форум   
05.00  Облаче ле, бяло  
06.00  „Всички на мегдана“  
06.45  Дискусионно студио”

ВТОрНик, 19 марТ
07.45  Новини 
08.00  „Ранни вести“ на живо
10.15  НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30  НОВИНИ на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
14.00  Дискусионно студио” 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“  
16.15  „Ако зажалиш“  
17.30  Новини  на живо
17.45 „Всички на мегдана“  на 

живо 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов на живо
19.30  Новини  на живо

20.00  “Дискусионно студио”на 
живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето   

22.30  „Директно за културата“ 
- 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето.   

01.30  “Дискусионно студио”   
02.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
03.30  „Фронтално“  
05.00  “Разбулване“ - 
06.00  „Всички на мегдана“   
06.45  Дискусионно студио”

срЯДа, 20 марТ
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести - на живо
10.15  НОВИНИ
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
14.00  Дискусионно студио” 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско  
17.30  Новини  на живо
17.45  „Всички на мегдана“  на 

живо 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов на живо   
19.30  Новини  на живо
20.00  „Дискусионно студио“на 

живо 
21.00  „Паралакс“на живо 
22.00  Новини. Прогноза за 

времето 
22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето
00.30  Дискусионно студио” 

01.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов   

02.30  “Нови хоризонти“  
03.30  Алтернативи 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.00 „Всички на мегдана“    
06.45  Дискусионно студио”

ЧЕТВърТък, 21 марТ
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло  
16.30  Паралакс 
17.30  Новини  на живо
17.45  „Всички на мегдана“  на 

живо 
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков на живо 
19.30  Новини  на живо
20.00 „Дискусионно студио“на 

живо 
22.00  Новини. Прогноза за 

времето  
22.30  „Карай да върви...“ - с 

Васко Кръпката на живо 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето
01.00  „Дискусионно студио“  
03.00  “Първото благо“ -   
04.00  “Край Босфора“ 
05.00 „Всички на мегдана“   
05.45  Дискусионно студио”
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СЪСТАВИЛА: СИЛВИЯ ЙОЧЕВА

КОДИРАНА КРЪСТОСЛОВИЦА

РОЗЕТКА

АНАГРАМИ

ОТКРИЙТЕ КОИ СА ДВЕТЕ ЕДНАКВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОПОРА, СТЪЛБ (ПРЕН.)

ДРЕВНО ИМЕ НА ОСТРОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИТАЛИАНСКИ ТЕНОР (1922-2000)

ЗАМЪК, КРЕПОСТ (ИСТОР.)
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УПЪТВАНЕ:
Впишете буквите от зададената дума във всички

квадратчета с номерация от 1 до 6, за да си
помогнете при откриването на думите.
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УПЪТВАНЕ:
Думите започват

от означените места
и вървят само по посока

на часовниковата стрелка.
1
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8 3
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6 5

4

1. Част от ръката. 2. Случка,
събитие (мн.ч.). 3. Домашен
любимец. 4. Вид акробатичен
скок с премятане на тялото
във въздуха. 5. Едногодишно
тревисто растение от сем.
Бобови. 6. Малко парче храна,
залък. 7. Осветителен уред.
8. Плат, който се увива около
главата; тюрбан. 9. Приспо-
собление за светене; факел.

Всяка една от думите, които
виждате има анаграма. Може
да я получите с помощта на

зададеното определение и чрез
разместване на нейните букви.
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РОЗЕТКА:
1. Китка. 2. Факти. 3. Котка.
4. Салто. 5. Бакла. 6. Хапка.

7. Лампа. 8. Чалма. 9. Факла.

Îòãîâîðè îò áð. 10
Ñòð. 27

Цифрословица
ВОДОраВНО: Рамадан, Лано-

лин, Овал, Памид, Поза, Лара, Ири-
но, Идол, Арамис, Доницети, Лак, 
Батик, Ном, Нико, Исак, Кас, Канап, 
Саз, Академик, Канела, Лале, Авизо, 
Амин, Арап, Ранет, Пери, Самовар, 
Ясменик. 

ОТВЕсНО: Ролан, Авар, Марал, 
Аламан, Апис, Нар, Линотип, Адонис, 
Опиц, Лоден, Изотоп, Налим, Мида, 
Икике,  Икаса, Бонивар, Бакара, Ка-
мара, Канапе, Калас, Салам, Акин, Зе-
мен, Баник, Депо, Котс, Лири, Зея. 

ВОДОраВНО: Матернитет. Опекун. Тапет. Идеал. Кола. Дял. Не-
гри. Лам. Ток. Номер. Торино. Кнат. Елка. Иранит. „Таис”. Апис. Зо-
на. Кикот. Лодка. Тирана. Али. Сокол. Еол. Лорен. „Реал”. Ирис. НАСА. 
Бас. Парад. Арак. Нат. Белана. Катализа. Отони. Кино. Емона. Адата. 
Борч. Унес. Тол. Лар. Каре. Чам. Котка. Акорд. Дамар. АРО. Ариана. 
Рано. Аск. Катет. Екс. Лимон. Ливер. БТР. Оса. Апел. Кама. Академик. 
Титан. Граната. Имел. Расо.

ОТВЕсНО: Татяна Лолова. Аколада. Тар. Талон. Нок. Сатир. Ма-
нерка. Чеп. Матадор. Ранчо. МОК. АН. Ренета. Клепало. Ска. Сода. 
„Интер”. Ича. Арки. Умора. Сет. Есе. Ела. Зенит. Слама. Стирол. Сто. 
Знаме. Каки. Еди. Катилина. Осмар. Маки. АТЕ. Тапир. „Ритон”. Окоп. 
Ало. Италик. Татра. „Анете”. „Соларис”. Нос. Бо. Откат. Лил. Мир. Кар. 
Пенал. Орел. Пек. Нари. Еналид. Критикар. Котон. Канара. Алада. Ва-
на. Було. Идол. Санитар. Наем. Накит. Тирада. Арена. Рамо. 

американска кръстословица  
 хОриЗОНТалНО: А. Сиракуза – 

Иконом Б. Либела – Имола В. Тиган – 
Рицар – Мир Г. Сараф – Кен – Дева Д. 
Ат – Ан – Мотокар Е. Ро – Амин – Дом 
Ж. Паве – Анал – Бадем З. Атила – Ему 
– Ока И. Милано – Омара – Ас Й. Кино 
– Клан – Каса 

ВЕрТикалНО: 1. Силистра – Ик 2. 
Рига – Овали 3. Габара – Етан 4. Кенана 
– Ино /Бернар/ 5. Рул – Мало /Ектор/ 6. 
Зар – Мина 7. Ла – Икона – Ол 8. Оцет – 
Лема 9. Пи – Анод – Ман 10. Кир – Кобур 
11. Лом – Дама – АК 12. Номер – До 13. 
Молив – Бекас 14. Марал – Маса 

магическа 
сричкословица
ВОДОраВНО и 
ОТВЕсНО: 1. Ба-
рака 2. Рапира 
3. Карате 4. Ме-
ласа 5. Латини 
6. Санитар 7. Те-
раса 8. Ракита 
9. Сатана 10. Гри-
маса 11. Манила 
12. Салата 13. На-
кити 14. Китара 
15. Тирана 

Ñòð. 38
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ВажНО!
ВъЗПОмиНаНиЯ, скръБНи ВЕсТи, ПОЗДраВлЕНиЯ, 

ЧЕсТиТки иЗПращайТЕ На аДрЕс: 1421 сОФиЯ, кВ. 
„лОЗЕНЕЦ“, ул. „криВОлак“ №48, Вх. „В“, За В. „ПЕН-

сиОНЕри“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имоти

маЛки оБяВи

ВЪЗПОМИНАНИЕ

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0888286743 – купува 
сокоизстисквачка „Ро-
тел” или само горния ка-
пак

0877/882177 – яке 
ново от естествена кожа, 
модерно, спортно, ев-
ропейско – 150 лв.; сако 
мъжко от естествена ко-
жа, модерно, употребя-
вано – 50 лв.

0899/475418 – прода-
ва касети със записи на 
хитови български, руски, 
френски, шведски и ар-
жентински песни и музи-
ка от 70-те години

0897/866919 – купува 
музикални инструменти, 
български електрически 
китари, ефекти и ехола-
ни, синтезатори и лампо-
ви усилватели

0888/432280 – прода-
ва мерцедес А 160, бен-
зинов, 2001 г., климатик, 
алуминиеви джанти, сив 
металик – 2400 лв.

0886/361879 – прода-
ва германска хидравлич-
на помпа за хидромотора 
на бетонпомпа 

0896/321902 – про-
дава фолксваген „Поло” 
със сменен съединител, 
ползван за работа. Пре-
глед на 19.2. – 1200 лв.

064/836140 – продава 
технология с два патента 
за настройка на рязване и 
контрол на външни и въ-
трешни цилиндрични ко-
нусни резби – до 600 мм

0898/483353 – прода-
ва метален калъп за бе-
тонни пръстени за бунар 
с вградено стъпало  пер-
фектно изработен, и око-
ренени лозички – 2,50лв./
бр.

0876 149317 - София 
- Продавам японски апа-
рат за кръвно налягане 
"Сендо", неупотребяван, 
в гаранция от 28 януа-
ри 2019 г. – 5 години, за 
117 лв. 

02/8693067 – подаря-
вам тибетска гъба

0897/801365 - прода-
ва термос 2,5 л - 20 лв.; 
нова електрическа кана 

0899/164904 – прода-
ва имот в София с разре-
шена виза за проектира-
не на къща – 8800 евро

0889/613432 – спеш-
но купува апартамент 60-
70 кв. м, без първи и по-
следен етаж. От частни 
лица в София; дава под 
наем от 1.4.2019 г. необ-
заведен апартамент – 89 
кв. м – 200 лв. наем в Ст. 
Загора

08133/2567 – прода-
ва къща гредоред, 4 стаи, 
баня с тоалетна, двор, га-
раж – в с. Ряхово, Русен-
ско

0899/164904 - София 
- продава имот с виза за 
проектиране - 8800 евро

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 

- 15 лв.
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 

0884/680784 - продава 
дърводелски машини, 
циркуляр за професио-
нални цели, малко фур-
гонче, ново 

0886/729130 – прода-
ва  акумулираща печка, 
маслен електрически ра-
диатор, два килима, ра-
диокасетофон „Филипс“, 
ретромагнетофон „Мам-
бо“, килим тип персий-
ски, черно мъжко яке от 
естествена кожа

0898/225564 – про-
дава нов немски слухов 
апарат; разпродава биб-
лиотека с художествена 
литература и методика 
по изобразително изку-
ство

0889/378252 – про-
дава лечебна кализия – 
лекува диабет, катарак-
та, домашни чехли № 38 
и 42 – 20 лв., мини ка-
зан за ракия – 170 лв.; 
продава бюро за офис 
или ученици – от дърво 
– 160 лв., кожени боту-
ши от Германия - № 45, 
30 лв., ски тренажор – 
58 лв.

0898/542/555 – про-
дава плетени чорапи и 
терлици

0896/803870 – купу-
ва нови или много запа-
зени електрически гра-
мофон, газов пистолет 
– руски или германски, 
качествени платове за 
два мъжки костюма – 
светли десени, мотопед 
до 50 кубика, апарат за 
сънна апнея, лека кола 
– съветска, електриче-
ска резачка за дърва, 
отоплителна перниш-
ка печка, художестве-

На 13.3.2019 г. се навършват
7 гОДиНи

от смъртта на непрежалимата ни 
активистка и приятелка

ИВАНКА ДАМЯНОВА КИРКОВА
1949-2012 г., с. Игнатица, общ. 

Мездра
За един живот, живян достойно,

за едно сърце, раздаващо любов,
за един образ мил и скъп

забрава няма! Поклон, дълбок поклон пред 
светлата ти памет! Спи спокойно вечния си сън!

От пенсионерското дружество 
 в с. игнатица, общ. мездра

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ
ВЪЗПОМИНАНИЕ

9 мЕсЕЦа
 без сина ми

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕЕВ
роден 1957 г., починал през 

2018 г. 
на 60 години.

Боли, много боли, сине! Дру-
гото е мълчание! Много те 

обичам! Почивай в мир!
майка 

на 16 март се навършват 
13 гОДиНи

от смъртта на 
нашата съпруга,  

майка и баба
ПАРАСКЕВА ПЕТКОВА 

КОЛЕВА
 от с. Гурково,

на 66 г.
Отиде си със своята честност, скромност,  

всеотдайност, безпределна доброта. С такива 
спомени ще я носим в сърцата си!

От семейството

и две сонди за поливане 
+ масивна къща в Пло-
вдивско, общ. Първомай

0893/852626 – прода-
ва къща на два етажа – 
8000 лв., има ток, вода, 
баня, 900 кв. м стопан-
ски сгради

0884912727 – купу-
вам апартамент от соб-
ственик  в София

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 
1 дка и кухня, гараж, 120 
асми около къщата. Тя е 
с 6 стаи, 4 мазета плюс 
навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. 
Наблизо има хранителен 
магазин

08133/2567 – прода-
ва къща гредоред, двор 
1,5 дка, гараж, баня, на 30 
км от Русе

0878/181538 – прода-
ва къща с 5 стаи, декар 
двор, сгради за животни, 
с. Ставерци. Цена по до-
говаряне

0988/339388 – про-
дава/заменя двор с къ-
ща, гараж, кладенец – с. 
Пъдарско, Плодивско – 
6000 лв.

0894/297967 – про-
дава вила 3 ет. – Момин 
проход, на 60 км от Со-
фия. Цена 50-60 хил. ев-
ро, напълно обзаведена

0897/507266 – купува 
гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м бли-
зо до язовир "Искър".  
Двустайна дървена къ-
ща 18 кв. м, много строи-
телен материал. Облаго-
роден, електрификация, 
инфраструктура много 
добра. Отлична панора-
ма, тишина, чист въздух, 
на 40 км от София. Под-
ходящ за туризъм, ски, 
риболов, за лов на во-
доплаващ дивеч, зайци, 
сърни, диви прасета. 60 
хил. лв.

0882/488551 – прода-
ва подземен гараж в цен-
търа на Пловдив

0884/411758 – про-
дава двуетажна къща в 
с. Нова Върбовка, общ. 
Стражица – 5000 лв.

0898/550760 - прода-
ва студио - 32 кв. м, хотел 
„Бор“ - Велинград

02/4690408, вечер 
- дава самостоятелна 
стая под наем, обзаве-
дена; дава и гараж под 
наем, оборудван, ток и 
вода, санитарен възел. 
Изгодно!

0988/772744 – купу-
ва къща в Стрелча, цен-
трална част. Може и сре-
щу гледане на възраст-
ни хора

0988/845735 - млад 
инженер търси жилище

0878/593726 - прода-
ва дворно място 620 кв. 
м в с. Ряхово, Русенско, 
на р. Дунав. Цена по до-
говаряне!

0877/038063 - търси 
самостоятелна кварти-
ра на село в Пловдивска 
или Смолянска област, с 
добри условия

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 
кв., двор 1 дка, допълни-
телни постройки

0885/663425 - тър-
си да купи една стая със 
собствен санитарен въ-
зел на партерен етаж - 
в Бургас

0896/803870 – пен-
сиониран медицински 
специалист търси срещу 
приемлив наем обзаве-
дена или празна селска 
къща с баня, тоалетна 
и допълнителна стабил-
на стопанска постройка 
в село без медицински 
персонал

0897/042029 – пред-
лага къща на село на се-
мейство пенсионери или 
пенсионерки, безплатно 
и безсрочно. Условия – 
много добри. Който няма 
дом, да заповяда!

02/690408 – след 18 
ч. – давам стая под наем 
в жк „Люлин – 3”. Сгра-
дата е санирана и топла. 
Изгодно!

на съветска и руска ли-
тература, мъжки кожух 
от естествена кожа, раз-
мер 46-48, Кратка бъл-
гарска енциклопедия 
– пет тома, чисто нов 
руски калпак кожен, 
пълния фармацевтичен 
справочник на Крушков 
и Ламбрев – седмо или 
осмо издание

0898/225564 – за ко-
лекционери – продава 
реставрирани 2 „Сим-
сон” от 1965 г., идеални

0893/341496 – про-
дава спешно нов анти-
декубитален дюшек

02/8508784 – „Сел-
ско декамеронче” – 
забавно-познавател-
на книга за село Гъ-
лъбник, Радомирско,  
1941-1944 г.

0888/829543 – про-
дава лека кола “Smart”, 
2004 г., регистриран ди-
зел, разход 4/100 км, ав-
томатик, климатик, нови 
летни гуми. За лозето – 
партер, джипче

На 12.3.2019 г. се навършиха 
5 гОДиНи 

без нашата скъпа и мила 
 съпруга, майка и баба
ДИМАНКА ИВАНОВА 

СТАМОВА
1934-2014

Винаги ще те обичаме и ще 
бъдеш част от нашия живот!

От семейството

На 17 март  
се навършват

3 мЕсЕЦа
без нашия  

председател 
 на кооперация 

Гурково
ТОДОР ИВАНОВ 

МОРАЛйСКИ
 на 56 години

С много обич, ува-
жение и призна-

телност ти винаги 
ще живееш в на-

шите сърца.
Прекланяме се пред светлата ти памет!

От колектива на кооперация гурково
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ОВЕН - В средата на пе-
риода ще комуникирате 
трудно при стресови си-

туации с представителите от ва-
шето семейство или интимната 
ви половинка. Не се поддавайте 
на стреса. Мобилизирайте се.

ТЕлЕЦ -  Опитайте 
се да погледнете от 
забавната страна на 

възникнала неловка ситуация. 
Направете необходимите уси-
лия, за да внесете разнообра-
зие в заниманията си. Пътувай-

те повече.
БлиЗНаЦи - Не при-
емайте твърде драма-

тично упорството, демонстри-
рано от интимната ви половин-
ка. Мнозина от родените под 
този знак ще отправят поглед 
към старо приятелство.

рак - Интимната ви 
връзка е стабилна. 

Не се вълнувайте от затрудне-
нията – всичко ще си дойде на 
мястото. На този етап от време 
приоритет за вас  ще имат де-
цата и внуците.

лъВ - Средата на пери-
ода е подходяща за ко-
ригиране на допуснати 

грешки. Планирайте правилно 
ангажиментите си, за да разпо-
лагате с достатъчно време за 
отдих. Не давайте пари назаем.

ДЕВа - Обмислете вни-
мателно предстоящото 
пътуване. Изяснете це-

лите си в личния живот. По-
грижете се за укрепването на 
здравето си. Не допускайте да 
бъдете обсебени от съмнения.

ВЕЗНи - Вярвате ли в 
себе си, малко вероятно 
е да имате затруднения 

в отношенията с прякото си об-
кръжение. Направете усилия, за 
да стабилизирате положението 
си в материалната сфера.

скОрПиОН - Моментът 
не е особено подходящ 
за осъществяването на 

пътуване, тъй като ще трябва 
преди това да се справите с 
редица отговорности. Здраве-
то ви е стабилно – не го под-
копавайте.

сТрЕлЕЦ - Не давай-
те обещания, с които 
не възнамерявате да 

се съобразите. Приятели или 
членове на семейството ви ще 
бъдат благодарни за оказана 
безкористна финансова помощ.

кОЗирОг - Интимна-
та ви връзка ще зави-

си от готовността ви да напра-
вите съответните компромиси. 
Мнозина от родените под този 
знак ще се радват на жизненост 
и ентусиазъм. 

ВОДОлЕй - До среда-
та на периода ще има-
те стабилност в мате-

риално отношение. Доброто 
ви настроение ще действа 
заразително. Здравето ви е 
стабилно.

риБи - От изключи-
телна важност за вас 

е да стабилизирате здраве-
то си. Ще получавате много-
бройни поощрения от род-
нина. Намерете начин да 
стабилизирате здравето си.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ
14 март 2019 13:28:08 ч. - първа четвърт. За да смък-

нете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час 
и да продължите на сокове и течности до същия час 
на следващия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЗаПоЗнаЙте Се

Времето

Д-р иван сТОЯНОВ
магнитни бури - 14, 15.III. 

13 марТ, 8 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаща луНа, 
луНа В БлиЗНаЦи 

Настъпва време да завърши-
те много дела – гледайте правил-
но да оцените начинанията, ко-
ито да ви позволят значително 
да се придвижите напред. Поста-
райте се да се проявите от най-
добрата си страна.

14 марТ, 9 луНЕН ДЕН, 
ПърВа ЧЕТВърТ, 

луНа В БлиЗНаЦи 
Дръжте на последователност-

та, бъдете спокойни,  уравновесе-
ни и хладнокръвни. Не се подда-
вайте на провокации, не вървете 
по ума на хора, които агресивно 
ви налагат своето мнение.

15 марТ, 10 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаща луНа, 

луНа В рак 
Доходите ви няма да намале-

ят, но ще нараснат разходите и ще 
се окажете в незавидно положе-
ние. Не се притеснявайте обаче, 
това ще е много кратък период.

16 марТ, 11 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лЕНа,

 луНа В рак 
Сега е важно да не се хвърли-

те да оправяте старите си греш-
ки, без да сте оценили правилно 
ситуацията – съществува риск да 
загубите всичко. Животът поста-
вя пред вас нови задачи,

17 марТ, 12 луНЕН 
ДЕН,НарасТВаща луНа, 

луНа В лъВ 
Ако действително искате да 

получите добър резултат, бъдете 
готови да приложите усилия, да 
контролирате развитието на съ-
битията. Благоприятна е финан-
совата ситуация.

18 марТ, 13 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лЕНа, 

луНа В лъВ 
Ще ви предложат помощ, но 

не всичко трябва да приемате 
безусловно: вашата доверчивост 
може да ви изиграе лоша шега. 
Ще имате и някои затруднения, 
обусловени от вашето често про-
менящо се настроение.

19 марТ, 14 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаща луНа ,

 луНа В ДЕВа 
В личния ви живот ситуаци-

ята няма да е проста – ревност-
та ще помрачи отношенията ви 
с любимия човек. Постарайте се 
тези стълкновения бързо да оти-
дат в миналото. 

лУнен 
КаленДар

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (13.III.- 19.III.2019 г.)

Промяната в метеорологичните условия оказва неблаго-
приятно въздействие върху здравето на редица категории 
хронично болни, като това важи в особено силна степен за 
хората с артрит, бронхит и синузит. от полза при наличие 
на синузит ще бъде няколкократното дневно втриване в ноз-
дрите на прополисов мехлем за хрема. Съдържащите се в не-
го прополис и етерични масла упражняват силно противовъз-
палително и директно противомикробно действие. магнит-
ните бури през седмицата могат да провокират зачестява-
не на оплакванията от главоболие и световъртеж при хора с 
мениеро подобен синдром.                                                       

В сряда застудяването ще продължи, ще е облачно, вет-
ровито, сутрешните температури ще спаднат до – 1 гра-
дус, а дневните ще достигнат до 7 градуса.

В четвъртък дори по планините дъждът ще преминава 
в сняг, но валежите няма да са съществени. В петък лошо-
то време ще продължи, като температурите ще варират 
от 1 до 6 градуса. В събота облачността ще се разкъсва и 
намалява, като сутрешните температури ще са отрица-
телни, но дневните ще се вдигнат до 12 градуса. В неделя 
вече ще  е слънчево, като температурите ще скочат до 20 
градуса – пролетта стремглаво наближава. В понеделник 
и вторник времето ще се запази същото.

ДЖеСИКа

БиоПроГноЗа

ШОУ КОнКУрС “Мисис 
Дръзновение” - тЪрГОвИЩе

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ ТОДОРОВДЕН!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

От години в Деня на хумора - 1 април, се провежда шоу конкурсът
 “мисис ПЕНсиОНЕрка ДръЗНОВЕНиЕ “.       

В него може да участват дами над 57 години, които да демонстрират до-
бра визия, певчески и танцувални умения, декламаторски способности, до-
бро чувство за хумор, буфо или жива музика и други умения. Изпълненията 
се оценяват от компетентно жури. Канят се представителки от цялата стра-
на. Конкурсът се провежда в три тура: 

1 тур: представяне на участничките чрез походка,облекло,усмивка и само-
чувствие. Времетраене 1 минута. 2 тур: Същинско изпълнение - песен,танц, 
декламиране. Свободни умения. Времетраене 4 минути. Класиралите се до 
8-о място продължават в трети тур. 3 тур: Изпълнения на българско хоро 
(ръченица) или хумор. Времетраене 8 минути. Следва класиране и излъч-
ване на “Мисис Пенсионерка Дръзновение 2019“. Участниците получават 
грамоти, а заелите първите три места и награда. При оценяване не се взе-
мат предвид съпроводът или партньорството. желаещите да участват в 
конкурса  да направят заявка  до 20 март 2019 г.  В деня на шоуто може 
да се внесат по 6 лв. за обяд. Адрес за контакти: Търговище, кв. Запад, бл. 
28, пенсионерски клуб „Дръзновение”. Организатор: Добринка Николова, 
тел.: 0601 78507/0898615953, клуб „Дръзновение”,  тел.: 0879292807.

0882/974252 – 60 г., 
желае запознанство с 
мъж на подходяща въз-
раст – финансово стаби-
лен. Предпочитам обла-
стите Ст. Загора и Плов-
див. Само сериозни обаж-
дания!

0889/580680 – 62 г. ле-
карка, работеща и гледа-
ща възрастната си майка, 
очаква обаждане за общу-
ване с мъж на подходяща 
възраст с SMS и електрон-
на поща, кратки съвмест-
ни пътувания

0896/702155 - 76 г./170 
см/70 кг, желае запознан-
ство с дама на подходяща 
възраст от град или село - 

само от Великотърновска 
и Старозагорска област

0882/558386 – на 42 г., 
180 см, 95 кг, търси же-
на за сериозна връзка с 
цел брак

0894/768863 – приема 
без ангажименти бездом-
на, здрава дама – от 65 до 
75 г., за доглеждане. Все 
още съм на крака, добър 
човек, 86 г./160 см/70 кг

0899/930488 – търси 
свободна жена, без де-
ца, която да живее сама 
– за сериозна връзка с цел 
брак, до 75 г. и да знае как-
во иска

0882/541874 – скро-
мен мъж на 61 г., 174 см, 
65 кг, въздържател и с до-
бър външен вид, добро 
здраве, търси скромна и 
добра жена от Северна 
България

0882/510044 – 66 

Мили ВАНЕ
здраве и щастие ти желаят 

майка стоянка и татко симеон!

на 
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА АНДРЕЕВА

Пожелавам й успех в работата, в 
живота и това се постига чрез здраве!
От баща й марин андреев колев и родата

на ТОДОр ЦаНкОВ от София,
 ТОДОр  гЕОргиЕВ, кмет на с. Гурково, 

ТОДОр гЕОргиЕВ мОралийски, бизнесмен, 
председател на област Добрич по земеделие 

и на всички именници от област Добрич! 
Пожелавам им здраве, щастие и 
късмет и много години занапред 

да празнуват именния си ден!
марин андреев колев, 

с. гурково, обл. Добрич

на 17 март на
 инж.  МИНЧО АЛЕКСИЕВ 

от Симеоновград, който става на
70 гОДиНи

Желаем ти много здраве и дълголетие!
От сем. Фералиеви, 

сем. Дамакови и сем. Пиличеви

г./176 см/96 кг, разведен, 
пенсионер, от Пловдив, 
със собствен апартамент, 
работи като шофьор-ме-
ханик. Търси добра жена 
от 63 до 65 г. и да е до 75 
кг. Да изживеем живота 
само в доброта и любов 
един към друг

0897/735261 – 67 
г./170 см/70 кг, търси се-
риозна жена за съжител-
ство и взаимопомощ – 
при нея, от Брацигово, 
Стамболийски, Пловдив

0876/212235 – 70-го-
дишен мъж, неангажиран 
и самотен, мислещ, че с 
богатство не се живее. С 
жена желае обвързване

Емил Тончев, „слив-
ница” 21, русе – Не пия, 
не пуша, с жилище съм. 
Желая запознанство с же-
на от 52 до 56 г.

0876/848708 – непу-
шачка. Моля обаждане 
след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 
65 г./177 см/90 кг, сърде-
чен, с чувство за хумор, 
търси своята половинка 
- от Пловдивския регион

0896/255929 - 60 г., 
осигурен, с добър харак-

тер, търси своята поло-
винка. Желае сериозно 
запознанство със скром-
на и добра жена

0876/283955 - учител 
пенсионер, от София, сво-
боден, без ангажименти, 
самостоятелен, търси се-
беподобна дама - от 70 
г. нагоре, в свободен ре-
жим, за сериозно прия-
телство от страната и Ев-
ропа. Живеене по спора-
зумение. Да се спазват из-
искванията! След 16 ч.

0877/619012 - моля 
да се обади Галя Цвета-
нова от Кюстендил, синът 
й Ясен или дъщеря й Ра-
лица

0887/979530 – неже-
нен, 71 г./165 см/70 кг, 
търси свободна дама 
пенсионерка за сериоз-
на връзка, която да же-
лае да живее при него

0876/193203 - 68 г. фи-
лософка, писател, филан-
троп, художествена ли-
тература, театър, желае 
приятелство с подобен 
интелектуалец за смис-
лени, приятни и осъзна-
ти старини.

0896/255929 - 60 

г./170 см/70 кг, самосто-
ятелен, оси гурен, търси 
жена за сериозна връзка. 
Знам, че някъде те има! 
Чакам те!

0889/245711 - г-н ви-
сок 180/80 кг/78 г., инте-
лигентен, осигурен, с до-
бър външен вид, от Со-
фия, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа за 
приятелство и уважение

0890/137007 - вдови-
ца на 68 г., благородна, 
добра домакиня, зрава, 
търси своята половинка 
- от Пловдив и региона

0889/174615 - 
74/165/75, от Пловдив, 
търси другарче до 75-76 
г., 175 см, 80 кг, от Плов-
див, Асеновград, Хисаря, 
Пазарджик. Да живее в 
апартамент, да има кола, 
да е добър, домошар, да 
не пие и да не пуши, да 
не е конфликтен
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Здрави стави 
и хрущяли!!!

Д    може да се дължи на -еструкция на ставите износ
е или определени вещества  Допъл-ван недостиг на  .

нителният им прием осигурява защита на ставите.
Какъв препарат да изберем?
Авангардната серия АРТРО ПРОТЕКТ е известна 
и предпочитана заради естествените субстаниции, 
които се усвояват бързо и лесно, не дразнят стомаха.

Колаген тип II - неденатуриран и чист, образува-
ните от него влакна са устойчиви и еластични.
Глюкозамин - извлечен от черупките на ракооб-
разни организми е ставният градивен материал  
Хондроитинът - извлечен от хрущяла на акулата. 
Подпомага еластичните качества на ставния хрущял.
Босвелия - помага при болки и възпаление 
Витамин С - допринася за образуването на колаген 

АРТРО ПРОТЕКТ МАКС - комплексна защита!
Колаген тип II + глюкозамин + хондроитин 

+ босвелия + витамин С
Подпомага възстановяването на хрущялите
и нормалната подвижност на ставите
Облекчава болките в ставите

АРТРО ПРОТЕКТ - спомага регенерирането! 

Подпомага регенерирането на ставите
и еластичността на ставните връзки
Забавя процеса на износване

АРТРО ПРОТЕКТ Макс, 60 капс.  - 19,80 лв. 22 лв.

АРТРО ПРОТЕКТ, 60 капс.            - 13,50 лв.  15 лв.
   

Специална промоция до 31 март          
(4 лв. за доставка) - 10%

A-Зет Медика, София, ул. Поп Богомил 23, тел: 02 983 1181

Бърз и безвреден метод, който отчита вибрациите на 
клетките и дава над 130 показатели на стомах, черва, 
бъбреци, кости, мускули, черен дроб, нива на токсини 
и алергени и други функционални показатели.
 ЗА ЗАПИСВАНЕ: Д-р Маждракова тел: 02 983 52 96

КВАНТОВА ДИАГНОСТИКА с БИОСКЕНЕР

Глюкозамин + хондроитин + витамин С

ЯПОНСКА МАНУАЛНА  
ТЕРАПИЯ ПОМАГА 
ПРИ ДИСКОПАТИИ

Установено е, че пове-
че от 90% от страдащите 
от дискова болест могат 
успешно да се лекуват 
консервативно. Над 100 
вида специални омесва-
щи и разтриващи техни-
ки на специалния япон-
ска масаж на проф. М. Са-
йонджи освобождават без-
болезнено ставните бло-
кажи по протежение на 
целия гръбначен стълб, 
както и прищипаните 
нервни коренчета. Ве-
че 26 години в ЦЕН-
Тър За ма-
сажи “БиО 
Е Н Е р г О 
с П Е к Т ъ р ” 
тази безле-
к а р с т в е н а 
терапия по-
мага на хо-
ра, страда-
щи от гръб-
начни и та-
зови про-
блеми, бол-
ки в глава-
та, рамене-
те, врата и крайниците, някои 
заболявания на нервната система 
и обмяната на веществата. Ману-
алните масажи засилват кръвооб-
ращението не само в засегнати-
те участъци, а в цялото тяло, ка-
то подобрява мускулния трофик 
и статиката на гръбначния стълб. 

Нещо повече - чрез паралелно-
то прилагане на аурикулотерапия, 
зонотерапия, акупресура, подхо-
дяща физиотерапия и оздравител-
на японска гимнастика се лекуват 
последствията от възпалението и 
травмираните структури, мускул-
ния спазъм около гръбнака, ско-

ваността и болката. 
Нещо повече- във ВъЗсТаНО-
ВиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър на 

фирмата се прилагат и до-
пълнителни  хидромасаж-

ни  процедури с из-
ползването на леко-
вити соли от Мъртво 
море и ароматера-
певтични масла.Из-
ползваните арома- 
и олиго- продукти 
имат допълнителен 
оздравяващ ефект. 

Комплексната тера-
пия съкращава и време-

то за въз-
становява-
не на ор-
г а н и з м а , 
като успо-
редно ре-
гулира ес-
тествения 
му енерги-
ен баланс.

Не бива 
да се за-
бравя, че 
д и с к о п а -
тията мо-

же да възникне изведнъж - при 
рязка промяна на положени-
ето на горната част на тялото 
(завъртане, изправяне, навеж-
дане), при вдигане на тежести, 
след прекарани травми и злопо-
луки, от наднормено тегло, ста-
тична неправилна стойка на ра-
бота и покой.

Дисковите болести трябва да се 
лекуват навреме, предупрежда-
ват специалистите, тъй като вся-
ко едно забавяне може да доведе 
до по-сериозни заболявания, като 
дискови хернии и частични паре-
зи на долните крайници.

26 ГОДИнИ “БИО енерГО СпеКтЪр”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПу, 
близо до х. “хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

 При пушачите най-сериозните 
увреждания са на съдовете. Те се 
свиват, склерозата се ускорява и 
кръвообращението е затруднено. 
Изпушването на 1-2 цигари свива 
за 20 минути съдовете на ръцете и 
краката, създава условия за уско-
рена атеросклероза. Нищо не може 
да замести спирането на пушенето. 
Но все пак, ако не можете да се от-
кажете, спазвайте няколко правила. 

1. Диетата да е с по-малко маз-
нини. Яжте по половин килограм 
пресни зеленчуци и плодове на 
ден. Това ще намали лошия холес-
терол в кръвта, който е повишен 
от никотина. 

2. Ограничете кафетата най-мно-
го до едно на ден! Кофеинът допъл-
нително свива съдовете и утежнява 

работата им. 
3. Непременно увеличете физи-

ческото натоварване на мускули-
те. Поне 5 пъти на ден по няколко 
пъти свивайте и разпускайте пръ-
стите на ръцете и краката. Пръ-
стите на пушачите са най-уязвими 
за никотина. 

4. Яжте повече чесън и риба. 
Те намаляват гъстотата на кръв-
та и увеличават еластичността на 
съдовете. Това е особено нужно, 
понеже сте заплашен от инфаркт 
или инсулт. 

5. Често масажирайте пръсти-
те на ръцете и краката. При всяка 
възможност разтривайте пръстите 
на ръцете, вечер си правете топла 
баня на пръстите на краката и ги 
разтривайте във водата.

Как да намалим вредата от тютюна
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Приумици

Делириум „”BG 2019”

In vIno verItas!

ХВАЛЯТ МЕ...

Хумор Хумор

когато жените им цити-
рат велики хора, като на-
пример:

- А мама каза, че…


Не пускайте често 
жената да ходи при май-
ка си, защото се връща 
с фабрични настройки!


срещат се двама при-

ятели - дърводелец и 
монтьор.

Дърводелецът се оп-
лаква:

- Тъщата има рожден 
ден след месец. Въобще 
не мога да измисля как-

во да й подаря.
Монтьорът:
- Какво има да му ми-

слиш. Ти си майстор. Ръ-
цете ти са златни, напра-
ви й един стол от дърво.

Дърводелецът се за-
радвал и тръгнал да пра-
ви стола.

След три седмици 
двамата отново се сре-
щат.

Монтьорът:
- Какво стана, завър-

ши ли подаръка?
Дърводелецът:
- А, стола го напра-

вих отдавна, сега оба-

ВИЦОТЕКА

страницата подготви иван ВасЕВ

32


генко, жена му и 

тъщата пътуват. Генко 
кара колата, а жена му 
мърмори:

- Намали, много бър-
зо караш. 

Тъщата обаче оспор-
ва от задната седалка:

- Глупости, карай по-
бързо, че се влачим ка-
то охлюви. 

-  Генко, намали! - пи-
щи ядосано жена му. 

Генко спрял колата:
- Хайде сега да се 

разберем. Кой кара ко-
лата, ти или майка ти?


мъжете не обичат, 

че с електричеството 
се мъча...


Питат ме що се раз-

веждам. Ами омръзна 
ми свекърва ми всяка 
нощ да стои пред вра-
тата на спалнята ни и 
да пее: “Само майчино 
сърце знае истински да 
ЛЮБИ"!


студ. Дъжд. Извед-

нъж на вратата се звъ-
ни. 

Отварям и какво да 
видя - тъщата.

- Леле, какво правиш 
навън в това лошо вре-
ме? Веднага си отивай 
у вас.

 Вървя си аз по пъ-
тя и оп - пред мен пъ-
лен портфейл! Взех го, 
въртя го в ръцете си... 
и като добър христия-
нин се питам: "а какво 
би сторил исус?" 

и, да... превърнах 
го във вино!
  Бабата на моя 

приятелка обича да 
казва:

- ако в една дамска 
чанта не могат да вля-
зат три бутилки вино, 
то това е портмоне, а 
не дамска чанта!
  Най-накрая до-

живях и аз да пия ви-
но за 100 лева... Е, вяр-
но, че са 50 литра, но 
са за 100 лева...
 До всички, които 

ме канят на кафе: абе 
вие за червено вино 

не сте ли чували?
  Тази сутрин ня-

маше с кого да пия ка-
фе... и си сипах вино.
 - Една чаша чер-

вено вино на ден 
удължава живота с 5 
години.

- Но това е вече тре-
та бутилка!

- стремя се към без-
смъртие!
  В бара две заста-

ряващи блондинки си 
лафят.

Едната: Чудя се, 
колко истина има в то-
ва, че жените били ка-
то виното... по-добро 
с възрастта? 

Другата: Знам само, 
че възрастта е значи-
телно по-готина... с 
вино!

Много хора ме 
мислят за са-
кат – раменете 

ми са криви и едно-
то е по-ниско от дру-
гото, даже устата ми 
изглежда малко крива 
от това, в единия край 
устните ми са смъкна-
ти надолу. То е от по-
тупванията, които съм 
получавал през живота 
си – по дясното  рамо 
по-често, отколкото по 
лявото. Ако не ме хва-
лят и не ме потупват, 
сам си се хваля и сам 
си се потупвам. Така 
се почна от най-ранно-
то ми детство – всич-
ки ми викаха: „Я какво 
хубаво момченце! Как 
се казваш?” Отвръщах, 
че „Бодида”, в смисъл 
на Божидар. Ако някой 
пропускаше да си по-
говори с мен на тази 
тема,  дърпах го за ръ-
ката и казвах:  Аз съм 
хубаво момченце и се 
казвам Бодида.

Мене и по-нататък 
все ме хвалеха. Особе-
но баба ми. Тя много ме 
обичаше и разправяше 
на всичките си познати: 
Божидарчо е много до-
бро дете. Много добро 
дете, но се е събрал с 
лоши другарчета и за-
това има намалено по-
ведение. Или: Божидар-
чо е много умно мом-
ченце. Много умно, но 
малко е разсеян и зато-
ва има двойки по всич-
ки предмети.

В казармата повече-
то време служих в дис-
циплинарна рота. Стар-

шината не спираше да 
ме хвали: редник Томов 
е най-добрият войник в 
нашата рота. Особено в 
сравнение с останали-
те. Що не го направим 
отличник по бойната и 
политическата подго-
т о в к а ? 
На стар-
ш и н а т а 
о т г о в а -
ряха, че 
не може, 
п р о с т о 
формал-
но не мо-
же, в дис-
ц и п л и -
нарните 
роти не 
е прието 
да се да-
ва такова 
звание.

В ци-
в и л н и я 
ж и в о т 
после пак така – мно-
го бях на почит и всич-
ки ме познаваха. Тога-
ва, в онези тоталитар-
ни времена, имаше една 
практика в кварталните 
кръчми да окачват на 
стената портретите на 
хора, на които е забра-
нено да се сервира ал-
кохол. Нещо като порт-
ретите на членовете на 
политбюро в клубовете 
на Отечествения фронт. 
Та моята снимка висеше 
по пивници и ресторан-
ти в не един и два квар-
тала на столицата, тук-

таме даже с повече или 
по-малко подробни би-
ографични данни. Хора-
та, като ме срещнеха по 
улицата, си викаха: Абе 
този отнякъде го позна-
вам. Големец ли някакъв 
беше или говорител по 

т е л е -
в и -
з и я -
та, не 
п о м -
н я , 
а м а 
ей нà, 
п о -
з н а -
вам го 
и тол-
коз. 

И 
к а т о 
б я х 
в е ч е 
т о л -
к о в а 
извес-

тен, реших, че трябва да 
поддържам известност-
та си. Затова станах пи-
сател. През живота си 
съм написал вече много 
книги. Значително пове-
че, отколкото съм про-
чел. В моите романи по-
ложителните герои бяха 
измислени, а отрицател-
ните - аз и някои от мои-
те приятели. Както е из-
вестно, в книгите, в пие-
сите и във филмите от-
рицателните герои ви-
наги са някак си по-сим-
патични от положител-
ните. Критиците, като ме 

хвалеха, твърдяха, че в 
българската литерату-
ра аз съм ненадминат 
майстор в изобразява-
нето на отрицателни-
те герои. С мен може-
ло да бъдат сравнява-
ни само Шекспир с не-
говата лейди Макбет и 
Васил Друмев с Иван-
ко, убиеца на Асеня. И 
критиците посочваха 
примери от творчест-
вото ми: онова отвра-
тително малко мом-
ченце, което твърдя-
ло, че било хубаво, а не 
можело още правилно 
да си каже името, оня 
тийнейджър двойка-
джия с намаленото 
поведение, войника 
от дисциплинарните 
роти, изобразявания 
по стените на кръч-
мите квартален алко-
холик... Каква галерия 
от типове! – възклица-
ваха критиците. Какво 
познаване на тъмните 
страни на  действител-
ността! Какъв проник-
новен реализъм!

Сега съм вече стар и 
не обичам да ме хвалят 
кой знае колко, още 
по-малко обичам да 
ме потупват по рамо-
то. Ако някой иска да 
изрази отличните си 
впечатления от мене, 
просто му съобщавам 
номера на банковата 
си сметка. Нека какво-
то заслужавам за сво-
ите скромни качества 
и постижения, да оти-
ва там.

Божидар ТОмОВ

 И огънят на на-
деждата иска непре-
къснато поддържане.
 Най-много неза-

служена важност си 
придават глупавите 
хора.
 Когато безбожи-

ето надхвърля мярка-
та, часът на съда ряд-
ко наближава.
 Най-голям шум 

се вдига, когато сума-

тоха е предизвикана 
изкуствено.
 Добротата води 

човека към провал, 
защото всеки използ-
ва нейните качества.
 В наши дни вла-

стите увеличават раз-
мера на задълженията 
ни, но няма сила, която 
да ги ограничи.

Борис аНаНиЕВ

Забелязах, че лудите ме поздравяват
открито, възторжено, оптимистично…
Лудите това с удоволствие го правят
и лудуват някак методично.

Преглътнали тегобата от личната си драма,
предъвкали кората хляб от вчера,
те плахо се оглеждат край стълбите на храма,
очаквайки шамари след поредната химера.

Закупих на един от тях закуска
и погалих му косата многоцветна.
Лудият закуската за миг я схруска
и усмивка на лицето му просветна.

Един „нормален” ме запита прозаично:
- Защо си правиш този труд?
Репликирах го с усмивка поетично:
- Ти утре може да си този луд!

калин калиНОВ


