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Пада таванът на пенсиите

Реакцията
Така нареченият шпионски скандал показа, че 

Западът не може да прости на Москва нежела-
нието й да се яхне на последния вагон на заба-
вилия ход неолиберален влак. За разлика от би-
вшите соцстрани Русия не допусна чужди кор-
порации да заграбят природните й богатства, 
преодоля хаоса на прехода, увеличи трикратно 
брутния вътрешен продукт на глава от насе-
лението, пенсиите и възстанови военната си 
мощ. Стремежът на американците да се разпо-
реждат и ограбват различни народи, прилагайки 
правото на силата, приключи в Сирия. Провали 
се и коварният замисъл за разделяне на най-го-
лямата славянска нация и раждане на изпълня-
ваща съветите на Вашингтон платена опози-
ция. Десните политически партийки отдавна 
не влизат в парламента. Представителите им 
в президентски избори трудно надскачат едноп-
роцентна симпатия.

Англичаните винаги са се славели с лукавство. 
Г-жа Мей, след като яростно се бори срещу изли-
зането на Британия от Европейския съюз, сега е 
начело на този процес. Тя определено е непопу-
лярен и слаб фактор в Обединеното кралство. 

Мълния

Актрисата Дария СиМЕОнОВА:

Присъдата

Красавица с български корен

на стр. 30

на стр. 7

Радвам се на малките
неща

на стр. 4

на стр. 12

С песен в сърцето

Честита Първа пролет! ПОЗиция

Да посрещнем 
с отворени сър-
ца, пречистено 
съзнание, вдъх-
новение и много 
настроение се-
зона на сътворе-
нието, обновле-
нието, събужда-
нето и растежа. 

на стр. 3

на стр. 9

Повече пари за 
здравеопазване

С новия Национален рамков до-
говор от месец април се увелича-
ват цените на 130 клинични пъте-
ки в болнична помощ, като зави-
шения има в почти всички пътеки 
по специалности. 

 И тази година не мина без русо-
фобска истерия, отричане на осво-
бодителната роля на Русия и обру-
гаване на избавителите ни от тур-
ско иго. 

Колко струват  
жертвите от 

Освободителната 
война?

на стр. 12

53 541 са т. нар. бо-
гати пенсионери, ко-
ито вземат тавана на 
пенсията от 910 лв. 
Те са се увеличили 
с 8206 в сравнение с 
2016 г. 

В това число не 
влизат хората, кои-
то вземат максимал-
на пенсия с включени 
вдовишки или инва-
лидни добавки. 

5 пъти повече са 
мъжете, които по-
лучават максимални 
пенсии. Към 2017 г. 
над 45 хил. българи 
са получавали тава-

на, докато жените в групата 
са едва 7980.

Най-много са богатите 

пенсионери в София – 19 
хил., докато в Силистра те 
са едва 190.

Катерина Роза Боцарис играе 
важна политическа роля на Бал-
каните през 40-те и 50-те години 
на XIX век. Тя е не само ослепи-
телно красива, но и изключително 
интелигентна. Неслучайно крали-
цата на Гърция - немкинята Ама-
лия (1818 – 1875), я прави своя 
първа придворна дама.

Чрез брака си с генерал Геор-
ге Караджа Катерина (1819-1875) 
влиза и в големия византийски 

аристократичен род на ви-
сшите сановници в Осман-
ската империя – Караджа.

През 1841 г. придвор-
ният художник на бавар-
ския крал Йозеф Карл Щи-
лер рисува Катерина, пле-
нен от цялостното й из-
лъчване.

Госпожа Боцарис има ин-
тересно потекло, определящо 
нейното бъдеще. 

на стр. 2

на стр. 8

Не затихва мрънкането за „непозволително-
то поведение на Всерусийския патриарх и на-
зидателния му тон”. Де що има русофобец, лю-
безно бе поканен в най-гледани предавания на 
национални телевизии, кабеларки, радиоканали 
и печатни медии да сподели отрицателно мне-
ние. За глашатаите на омразата Путиновите хо-
ра предизборно са се самозабравили, а ние сме 
вече десет години европейска страна и връща-
не назад няма! 

21 маРт

на 24.III. срещу 
25.III. преместете 

стрелките 
с 1 час напред

 (3,00 става 4,00 ч.)

ВАЖнО!

Благовещение 
- Благовец

Православната хрис-
тиянска църква праз-
нува този ден в чест на 
благата вест за ражда-
нето на Спасителя, коя-
то архангел Гавраил съ-
общил на Дева мария. 

25 маРт

на стр. 7

Елена Божкова

- Г-жо Божкова, откъде идва любовта ви към 
фолклора, кой ви я предаде?

- Родена съм в село Ресилово, в полите на Рила, 
и нося песента в сърцето си. Любовта към фолкло-
ра наследих от моята майка, която, макар че вече е 
на 100 години, все още ме подсеща за някои песни и 
настоява да ги науча и да ги пея. Аз съм закърмена 
с народната песен.
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БълГаРСКи2 Законът Пенсиите

ОТГОВАРя АДВОкАТ кРъСТАн ВлАДиМиРОВ – СОфийСкА АДВОкАТСкА кОлЕГия

Наследствен имот

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Швейцарците отхвърлиха референдум

Гражданката л. алек-
сандрова от Перник ни 
пише и пита: „Аз и съпру-
гът ми бяхме собстве-
ници на апартамент и 
вила. Съпругът ми по-
чина и неговата част 
наследихме аз и дъщеря 
ни (единствена). Но и дъ-
щеря ни почина и оста-
ви две деца  и съпруг. Ин-
тересува ме съпругът й 
има ли право на наслед-
ствения имот  на почи-
налата си съпруга.”

Като изразяваме на-
шите съболезнования 
за нещастията, които 
са сполетели госпожа 
Александрова, ще се 
постараем да й отгово-
рим изчерпателно, въ-
преки че казусът е да-
ден схематично и не 
съвсем ясно.

Ако предположим, че 
имотът на г-жа Алексан-
дрова и нейния почи-
нал съпруг е придобит 
по време на брака им, 
схемата на наследяване 
ще е следната: В деня на 
смъртта на съпруга на-

следството е открито 
и негови наследници 
са били госпожа Алек-
сандрова – съпругата, и 
нейната дъщеря. Те са 
станали съсобствени-
ци на двата имота. Съ-
гласно  чл. 9, ал. 1 
от Закона за 
н а с л е д -
ството:  
„ С ъ -
п р у -
г ъ т 
н а -
с л е -
д я в а 
част, рав-
на на частта 
на всяко дете.” В този 
смисъл ½ идеална част 
от вилата и апартамен-
та, които са били при-
добити от съпрузите 
по време на брака им, 
е принадлежала на по-
чиналия съпруг. Затова 
тази ½ идеална част (по-
ловината от двата имо-
та) следва да се раздели 
на две. Това прави по ½ 
идеална част от полови-
ната на двата имота. Т.е. 

госпожа Александрова 
е имала своите 2/4 иде-
ални части плюс ¼ иде-
ална част от съпруга си, 
или по ¾ идеални части 
от двата имота към оня 
момент е притежавала. 

Дъщерята е полу-
чила от ба-

ща си ¼ 
идеал-

н а 
част.

К о -
гато е 

п о ч и н а -
ла дъщерята,  

нейните имоти са на-
следени от преживе-
лия съпруг и двете й де-
ца. Така съгласно горе-
посочения чл.9, ал.1 от 
Закона за наследството, 
че тази ¼ от двата имо-
та – апартамента и ви-
лата, които тя е насле-
дила от баща си, следва 
да се разделят на три - 
между съпруга й и две-
те деца. В този случай 
бащата и децата ще по-

лучат дялове, равни на  
по 1/12 идеална част от 
двата имота. С една ду-
ма, зет ви има по 1/12 
идеална част от имоти-
те. Това е частта, която 
е наследил от съпруга-
та си – вашата дъщеря. 

Тук възниква един 
чисто практичен въ-
прос: колко годишни са 
децата. Ако те са мало-
летни до 14 години или 
непълнолетни до 18 го-
дини, тогава той упраж-
нява родителските пра-
ва и на практика, ако 
отношенията ви с него 
са напрегнати, ще мо-
же, ако иска, да ползва 
и дяловете на децата, 
които, събрани общо с 
неговия дял, както по-
сочих по-горе, ще пред-
ставляват по ¼ идеална 
част от вилата и апарта-
мента. Извън казуса са-
мо ще добавя, че ваши-
те ¾ идеални части ще 
бъдат наследени след 
вашата смърт само от 
децата. В тях дял няма 
да има зет ви. Дотога-
ва вие разполагате с те-
зи свои ¾ идеални час-
ти и можете да се разпо-
реждате с тях, както на-
мерите за добре. Моята 
препоръка е да напра-
вите всичко необходи-
мо да осигурите внуче-
тата си. Има много прав-
ни способи, с които  мо-
же да постигнете това. 
Препоръчвам ви какво-
то и да предприемете, 
да потърсите помощ от 
адвокат.

Пада таванът...
От стр. 1
Над 13 хиляди с максимална пенсия са били 

под пагон. Това са военни, полицаи и съдебни 
охранители. През 2016 г. те са били доста по-мал-
ко – 11 736. През тази година военните  и поли-
цаите ще се пенсионират на 53 г. и 2 месеца с 
27 години стаж, от които 2/3 в системата, неза-
висимо от пола им.

С 1800 са се увеличили миньорите, водолази-
те, работниците в тежката промишленост, кои-
то вземат тавана и са пенсионирани по чл. 69б 
от Кодекса за социално осигуряване. През 2017 
г. те са били 8462.

Социалният министър бисер Петков очаква 
част от навършващите тази година условията за 
пенсия лица да отложат пенсионирането си за 
2019 г. Причината е, че през следващата годи-
на отпада таванът на новоотпуснатите пенсии. 
За старите пенсии ограниченията ще продъл-
жат да важат, макар че също има – там таванът 
ще се вдигне от 35 на 40% от максималния оси-
гурителен доход, или на 1040 лв.

От четири години НОИ предлага услугата за 
прогнозно изчисляване на пенсиите. Така всеки 
може да изчисли бъдещия си размер и на база 
на това да направи преценка.

Пред депутатите от социалната комисия ми-
нистър Петков обясни наскоро, че засега не се 
предвижда промяна в законодателството, ко-
ято да премахне това ограничение и за стари-
те пенсии.

Дали обаче човек може да отложи пенсиони-
рането си, докато падне таванът, зависи от ше-
фа. Според Кодекса на труда работодателят има 
право да прекрати с предизвестие трудовия до-
говор на работника или служителя при придо-
биване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, но не е длъжен. 

Ако човекът е работил в последните 10 години 
преди пенсиониране при един и същ работода-
тел, има право на шест брутни заплати при спи-
ране на работа. Ако служителят е във фирмата 
по-малко  от десет години, ще вземе две заплати.

През 2017 г. 612 437 българи  са взели мини-
малната пенсия. Всяка 3-та пенсия, отпусната 
през 2017 г., е за инвалидност.

Натрупани са средно по 
2871 лева за втора пенсия

Швейцарците от-
хвърлиха предложе-
ната от правителство-
то пенсионна рефор-
ма, целяща да се взе-
мат мерки предвид 
застаряването на на-
селението. 

Четиринайсет от 
26-те швейцарски 
кантона се обяви-
ха против реформа-
та, предвиждаща же-
ните да работят ед-
на година повече, до 

64 години, за да по-
лучат пълна пенсия. 
Мярката предизвика 
силна съпротива пре-
ди вота. 

Правителството ра-
боти няколко години, 
за да постигне при-
емлив компромис 
по реформата, целя-
ща да осигури дъл-
госрочно финанси-
ране на пенсионната 
система. Предвидени 
бяха няколко мерки, 

сред които повиша-
ване на пенсионната 

възраст за жените до 
65 години (вместо 64 

в момента), намаля-
ване на допълнител-
ните пенсии с 13 про-
цента и увеличаване 
на ДДС с цел финан-
сиране на пенсиите. 
Освен това, за да се 
компенсира понижа-
ването на допълни-
телната пенсия, ос-
новните пенсии на 
бъдещите пенсионе-
ри трябваше да бъ-
дат увеличени със 70 
швейцарски франка 
(60 евро). 

Срещу мярката се 
бяха обявили либе-
ралите, десницата и 
част от икономиче-
ските среди, според 
които реформата е 
прекалено щедра за 
бъдещите пенсионе-
ри и ощетяваща на-
стоящите пенсионе-
ри и младежите. По-
вишаването на пен-
сионната възраст за 
жените беше крити-
кувано от най-ляво-
то крило на левицата.

Британката Барбара Питърс 
успя на 80 години да вземе из-
пита си в Кралската балетна ака-
демия и официално стана най-
възрастната балерина в истори-
ята на страната. 

На изпита Барбара Питърс 55 
минути майсторски е изпълня-
вала класически, съвременни и 
характерни танци.

"Балетът поддържа форма-
та - каза Питърс. - Сега мога да 
правя наведнъж само два пиру-
ета, но както преди се справям 

Да станеш балерина на 80 г.
с колелото. Вярно, ве-
че 10 години не съм 
пробвала шпагат."

Предишния си из-
пит по балет Питърс 
взема преди 58 годи-
ни. Започва да танцу-
ва, когато е на две го-
дини. На девет годи-
ни взема първия си 
изпит. тя танцува цял 
живот.

През 1957 г. я при-
емат в Кралската ба-
летна академия, кое-
то е голямо постиже-
ние за дъщеря на ме-

ханик и прислужница. Питърс оба-
че не получава стипендия и й се 
налага да работи като кондуктор, 
за да се издържа. 

тя не успява да вземе послед-
ния си изпит навреме, защото чу-
пи ръката си.

Питърс обаче открива собстве-
на балетна школа в Хъдърсфилд. 
През 2015 г. отново започва да се 
занимава с балет. 

С постижението си пенсионер-
ката попадна в много книги за ре-
корди. 

Средният размер на натрупаните 
средства на едно осигурено лице в 
универсален пенсионен фонд - т.е. 
за втора пенсия, възлиза на 2871,14 
лева. Това сочат данните на фондо-
вете, обявени от Комисията за фи-
нансов надзор.

Средно мъжете са натрупали по 
3003 лева, а жените - 2731 лева, по-
казват данните към края на минала-
та година. В универсалните фондо-
ве се осигуряват всички лица, ро-
дени след 31.12.1959 г.

Общият брой на осигурени-
те лица в четирите вида пенси-
онни фондове към 31.12.2017 г. е 
 4 587 723 души, като нараства спря-
мо 31.12.2016 г. с 2,57 на сто.

В системата на допълнително-
то пенсионно осигуряване към 
31.12.2017 г. са акумулирани нетни 
активи на стойност 12 663 154 хил. 
лв. В сравнение с края на 2016 г. нет-
ните активи на пенсионните фондо-
ве регистрират ръст от 17,72 на сто. 

 По предварителни данни общите 
приходи на пенсионноосигурител-
ните дружества през 2017 г. възли-
зат на 183 823 хил. лв. Общият не-
тен финансов резултат на друже-
ствата за 2017 г. е в размер на 61 
690 хил. лв.

Лицата, които се осигуряват за 
трета пенсия - в доброволните 
пенсионни фондове, са натрупали 
средно по 1698,96 лева. 
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Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кратки 
ВЕСти

бисери

Ще се топлим  
с боклук

Инсталация, в която 
боклукът на София ще 
се превръща в топли-
на, ще прави столичната 
„Топлофикация”. За цел-
та общината ще поиска 
заем от 67 млн. евро.

 Подписаха 
рамковия договор

Българският лекар-
ски съюз, български-
ят зъболекарски съюз 
и НЗОК подписаха На-
ционалния рамков до-
говор за тази година, 
който ще влезе в сила 
от 1 април.
Закон за медиите

По предложение на 
премиера кабинетът 
ще подготви законода-
телни промени относ-
но собствеността и фи-
нансирането на медии-
те и тяхното разпрос-
транение.

кат слага 
 още радари

Пътна полиция ще 
закупи нови 20 стаци-
онарни радара за ско-
рост, които ще бъдат 
монтирани по шосета-
та в страната

Подарък - 
трибагреници

Кметът на Димитров-
град Иво Димов про-
дължава патриотичната 
кампания на общината 
и подарява на пенсио-
нерските клубове наци-
оналното знаме.

а пък Сидеров пак 
се оплакал, че Цвета-
нов иска да цепи гру-
пата на „Патриотите“. 
и какво друго да пра-
ви, това му е предназ-
начението - да цепи, и 
той е брадвар. Пак до-
бре, че не е рекъл да 
ви направи на стърго-
тини.

Очаква се поскъпване на тока

Застрашени
от бедност

България - разделена 

Добавките за стаж
 не са дискриминация

Кеворк  КеВоРКяН

Повече пари за 
здравеопазване

От стр. 1
„За първа година от десетилетие има увеличение 

на клинични пътеки в болнична помощ, както и за-
вишени обеми и цени на прегледи в извънболнич-
на“, обясниха от Българския лекарски съюз. Сред 
тях са тези по пулмология, акушерство и гинеколо-
гия, раждания, педиатрия, неврология, рехабилита-
ция и долекуване, по които работят предимно об-
щинските болници.

Жените между 30 и 40-годишна възраст ще имат 
право на един безплатен гинекологичен преглед и 
цитонамазка всяка година.  Документът беше приет 
на събор на Българския лекарски съюз на 25 фев-
руари 2018 г. с 229 гласа „за“, 28 „против“ и 7 „въз-
държал се “. Увеличени са и обемите за мамограф-
ско изследване с оглед ранно откриване на злока-
чествени заболявания на гърдата. В клиничните ла-
боратории също са предвидени по-големи обеми, 
необходими за първичната профилактична и дис-
пансерна дейност на общопрактикуващите лекари.

От април лекарите специалисти от доболнична-
та помощ ще получават един лев повече от НЗОК 
за преглед. Сега за различни специалисти тя пла-
ща от 18 до 25 лева.

Хората между 65 и 69 години ще имат право и на 
напълно безплатни зъбни протези за сметка касата, 
те ще отпускат от 1 септември. До тази придобивка 
за пенсионерите у нас се е стигнало след продъл-
жителни преговори между Българския зъболекар-
ски съюз и Националната здравноосигурителна каса, 
която ще покрива на 100% новата стоматологична 
услуга. Зъболекарският съюз ще преговаря от дого-
дина възрастовата група на хората, които имат нуж-
да от цели протези, да се разшири от 2019 година.

Общо 148 млн. лева повече за болничната и 14 
млн. лв. повече за извънболничната помощ се от-
пускат в сравнение с миналата година.

Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството Николай Нанков 
предложи България да бъде разделена на 
четири района. Това стана по време на 
първата дискусия за новото райониране 
в страната. В присъствието на кметове, об-
ластни управители и представители на на-
учните среди той представи три вариан-
та за деление на страната – с шест, пет и 
четири района. Нанков уточни, че негов 
фаворит е този с разделянето на 4 района. 
Министърът подчерта, че дебатите пред-
стоят в цялата страна и ще е нужно да се 
вземе балансирано решение.

Предпочитаният от Нанков вариант 
предвижда България да бъде разделена 
на четири района – Югозападен, включ-
ващ областите: Софийска, София-град, 
Благоевград, Кюстендил и Перник; Тра-
кийско-Родопски с области Пазарджик, 
Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджа-
ли и Смолян; Черноморски, включващ 
областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, 
Добрич и Шумен; Дунавски, в който вли-
зат областите Търговище, Видин, Монта-

на, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико 
Търново Русе, Разград и Силистра.

"Този вариант се доближава до най-
дългосрочната демографска устойчивост, 
която търсим. Той е най-балансиран. При 
него е спазено естественото географско 
деление на страната и дава възможност 
за използване потенциала на река Дунав 
и Стара планина", подчерта регионални-
ят министър.

В момента България е разделена на 
шест района – Северозападен, Северен 
централен, Североизточен, Югозападен, 
Южен централен и Югоизточен. Заради 
изискванията на европейската статисти-
ка трябва да бъде направена промяна в 
обхвата им, за да се отговори на крите-
рия за брой население в тях.

В рамките на дискусията сериозно вни-
мание бе обърнато и върху това дали сто-
лицата София да бъде обособена в отде-
лен район, както е предложено в третия 
вариант. Според европейските регламен-
ти районите се делят на слаборазвити, ра-
йони в преход и силно развити. Класифи-
кацията по този критерий определя дос-
тъпа на регионите до европейско финан-
сиране. Така, ако София-град бъде обосо-
бен в самостоятелен район от ниво 2, ще 
има по-ограничен достъп до финансови 
средства, защото попада в категорията 
"Развит". Министърът застъпи мнението, 
че столицата не трябва да се обособява 
в отделен район, а да бъде част от голям. 
Същата позиция изрази и кметът на сто-
лицата Йорданка Фандъкова.

До 4% се 
о ч а к в а 
да пос-
къпне 
токът 
о т 
ю л и . 
Т о в а 
сочат не-
официални 
разчети на експер-
ти, запознати с изчисле-
нията на енергодруже-
ствата.  ЧЕЗ, “Енерго-
Про” и ЕВН публикуваха 
на 28 февруари намере-

нията си за по-
даване на 

заявле-
ния за 
ц е н и 
от 1 
юли в 

К Е В Р . 
Това е 

тяхно за-
дължение по Зако-

на за енергетиката. Ни-
то една от компаниите 
обаче не посочва с ка-
къв процент иска уве-
личение. Конкретните 

искания ще бъдат обя-
вени на 31 март, когато 
е крайният срок за по-
даване на заявления в 
КЕВР. 

Комисията няма да 
позволи рязка промяна 
на цената на тока, обяви  
председателят на КЕВР 
Иван Иванов.

Експертът от комиси-
ята Пламен Младенов-
ски също заяви, че пос-
къпването вероятно ще 
е минимално или изоб-
що няма да го има. "Вся-

ка година те искат пос-
къпване на тока, но тези 
техни искания се анали-
зират от експертите и в 
крайна сметка се стига 
до заключение дали са 
основателни, неоснова-
телни и т.н., така че спо-

ред мен няма място за 
притеснения. Поне към 
момента, без да съм за-
познат в детайли с тях-
ното искане, аз не виж-
дам някакви предпос-
тавки за увеличение на 
цените", каза той. 

 12% от работещите българи и 55% от безработ-
ните са застрашени от бедност. Сред работещите 
българи 11,6% са в риск от бедност, както и 54,9% 
от безработните, показват данни на Евростат.

Средно за Европейския съюз  в риск от бедност и 
след получаването на социалните помощи са били 
почти половината (48,7%) от безработните на въз-
раст от 16 до 64 г. през 2016 г. С други думи, рис-
кът от парична бедност сред безработните надви-
шава пет пъти риска сред заетите (9,6%), изчисля-
ват социолозите. През последните 10 години делът 
на безработните лица в ЕС в риск от бедност про-
дължава да расте от 41,5% през 2006 г. до 48,7% 
през 2016 г. 

В риск от бедност са хората, които живеят в до-
макинство със среден разполагаем доход под пра-
га на бедност, който е определен като 60% от сред-
ния разпологаем доход за страната след социални 
помощи. Сред страните членки в най-висок риск 
от бедност са безработните в Германия (70,8%) и 
Литва (60,5%).

Над половината безработни в Латвия (55,8%), 
България (54,9%), Естония  (54,8%), Чехия (52,3%), 
Румъния (51,4%) и Швеция (50,3%) са в риск от 
бедност. Обратната е тенденцията в европейските 
страни, където по-малко от половината от хората 
без работа са в риск от бедност: Кипър и Финлан-
дия, Франция  и Дания. През 2016 г. най-голямо е 
различието между застрашените от бедност и ра-
ботещите в Германия, Литва, Чехия и Латвия.

За сравнение значително по-малка е пропастта 
в социалния статус на безработни и заети в Кипър, 
Франция  и Португалия.

Добавките за клас 
прослужено време 
не са дискримина-

ция. Това стана ясно от 
решението на Комисия-
та за защита от дискри-
минация (КЗД), която ос-
тави без уважение оп-
лакването на работода-
телски организации по 
отношение на парите за 
стаж.

Работодателите атаку-
ваха пред КЗД разпоред-
бата на чл. 12 от Наред-
бата за структурата и ор-
ганизацията на работна-
та заплата. В сигнала им 
се посочва, че норматив-
но допуснатото различие 
между общите възна-
граждения на работни-
ците за положен от тях 
еднакъв или равностоен 
труд поставя по-млади-
те в дискриминационно 
положение, тъй като те 
получават по-малък раз-
мер общо възнагражде-
ние. Причината е, че по-
ради липса или наличи-
ето на по-малък трудов 
стаж и професионален 
опит младите вземат по-

малко допълнителни па-
ри за „клас”.

В сигнала се напомня 
още, че за държавните 
служители допълнител-
ните пари за стаж и при-
добит трудов опит са от-
менени, което водело до 
дискриминация, основа-
на на работа в публичния 
и реалния сектор, по при-
знаци „личн о” и „ общест-
вено положение”.

Атакуваният текст от 
наредбата не представля-

ва нарушение на забра-
ната за дискриминация и 
не създава предпоставка 
за дискриминация на ра-
ботниците и служители-
те по признак „възраст” 
и „лично и обществено 
положение”, смятат оба-
че от комисията, оглавя-
вана от доц. д-р Ана Джу-
малиева. Затова КЗД ос-
тавя без уважение сигна-
ла на ответните страни. 
Решението може да бъде 
обжалвано.
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Четвърти мандат 
за Владимир Путин

На 18 март 111 ми-
лиона руски избира-
тели бяха призова-
ни да дадат гласа си 
за един от 8-те кан-
дидати за президент-
ския пост. Когато из-
борният ден приклю-
чи и започна броене-
то на бюлетините, от 
73-те милиона гласу-
вали 55 милиона са 
дали гласа си за се-
гашния държавен 
глава. И в това едва 
ли имаше изненада. 
В последните месеци 
рейтингът на полити-
ка и държавника Пу-
тин постоянно расте-
ше и се движеше от 70 
до 83%. А това недву-
смислено подсказва-
ше, че руснациге му 
имат доверие и не 
случайно отново му 
дадоха възможност 
до 2024 година да ръ-
ководи страната.

Когато Путин за 
първи път 
се яви на 
п р е з и -
д е н т с к и 
и з б о р и 
през 2000 
г., прео-
доля кон-
куренци-
ята на 10 
к а н д и д а -
ти. И 18 
години е 
във власт-
та. В периода 2008-
2012 г. държавен гла-
ва бе Дмитрий Мед-
ведев, а той премиер, 
но после пак се вър-
на на президентския 
пост.

Неотдавна Путин 
отхвърли хипотезите, 
че не може да напус-
не властта, защото ще 
я изложи на опасност, 
заявявайки: ”Защо 
смятате, че след мен 
властта в Русия ще бъ-
де обезателно упраж-
нявана от хора, които 
са готови да разрушат 
всичко, което съм на-
правил през послед-
ните години.” 

А сегашният му из-
бор показва, че ру-
ските граждани да-
ват висока оценка 
за участието му във 
властта през послед-
ните 18 години. Вре-
ме, през което на 
икономиката пови-
ши своя ръст, вдигна 
значително доходи-
те на населението, 
страната стана реша-
ващ фактор на меж-
дународната сцена, 
по достойнство отго-
варяше на всякакви 
провокации от стра-
на както на САЩ, та-

ка и на някои страни 
от Европейския съюз, 
превъзмогна санкци-
ите им и не допусна 
гражданите да по-
чувстват каквито и да 
било лишения. Ръс-
тът на икономиката 
през последните го-
дини достигна 5-6%. 
Намали инфлацията 
до 2%. А над 60% от 
населението се рад-
ва на високи доходи.  

Вярно, че 65-го-
дишният Владимир 
Путин обяви късно 
своята кандидатура 
за президентските из-
бори и някои анализа-
тори дори спекулира-
ха с това, че той си е 
играл със страховете 
на хората, карайки ги 
да си мислят, че ня-
ма да се кандидатира 
и може да ги изоста-
ви. След това обаче се 
случи очакваното. За 
обявяването на кан-

дидатура-
та си като 
н е з а в и -
сим избра 
едно сим-
в о л и ч н о 
място – 
легендар-
ния руски 
автомоби-
лен завод 
ГАЗ на ре-
ка Вол-
га. Тогава 

той заяви пред обик-
новените работни-
ци, които го подкре-
пят, че с удоволствие 
ще опита късмета си 
още веднъж. Зад не-
го застана и партията 
„Единна Русия”. В пре-
дизборната си кампа-
ния Путин не участва 
в телевизионни ду-
ели. Но това не по-
влия на неговия из-
бор.

По конституция Пу-
тин има право да уп-
равлява два последо-
вателни мандата. Но 
и след 2024 г. за него 
дълго ще се говори и 
пише като за най-ус-
пешния президент на 
Русия.

Дори и най-голе-
мите му зложелатели 
едва ли са смятали, че 
някой от останалите 
7 кандидати ще успее 
да превземе най-ви-
сокия държавен връх 
в Русия.

От днес нататък 
пред Путин предстои 
много сериозна рабо-
та за по- нататъшното 
укрепване на иконо-
миката на страната и 
за справяне с всички 
предизвикателства.

кОМЕнТиРАМЕ

Цветан илиеВ

От стр. 1
Новата ориентация спо-

ред нас не пречи на уваже-
нието към

ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
но за тях това е без зна-
чение. Защо се поддържа 
вредният огън? Ами таки-
ва са заповедите на САЩ 
и Брюксел. Влиянието на 
братушките на Балканите 
веднъж завинаги да бъде 
премахнато. Затова беше 
умело спретнат „гранди-
озният скандал”. Нещата 
до крайна степен се изо-
пачиха. Дори опитни ана-
лизатори и журналисти от 
Москва не схванаха вед-
нага схемата. А тя е нас-
лояване на негативно от-
ношение от години, запо-
чнало в началото на прехо-
да и достигнало своя апо-
гей при уникално слабото 
президентстване на Плев-
нелиев. Той горкият хем 
се заканваше да напляска 
руснаците, хем му бе заб-
ранено да изговаря назва-
нието на великата славян-
ска страна дори на Трети 
март. 

Каква е истината за про-
вокацията? Няма да се спи-
раме на бившия седесар-
ски председател на На-
родното събрание – кле-
ветника Александър Йор-
данов, нито на обявения за 
соросоид от Волен Сиде-
ров Горан Благоев, възму-
тил се, че Радев е на Шип-
ка заедно с Кирил. Те са 
дребни колелца в манипу-
лативната машина. В осно-
вата е вездесъщият обеди-
нител на региона Б. Бори-
сов. ГЕРБ в декларации по 
повод националния праз-
ник тенденциозно поста-
вя на последно място за-
гиналите 109 хил. руски 
воини, изреждайки „де-
сетките украинци, поля-
ци, финландци”, и т.н. Спо-
ред лидера им сме длъжни 
да благодарим за победа-
та в Руско-турската война 
предимно на европейски 
партньори!!! При срещата 
на Бойко с патриарх Кирил 
той сподели, че лично се е 
обадил на колегите си от 
Полша, Финландия и Ук-
райна и е изразил своята 
признателност за приноса 
им към Освобождението. 
Допускаме, че точно това 
е разсърдило московския 
патриарх. Както и „дребна-
та” подробност, че не бе 
поканен Негово превъзхо-
дителство Анатолий Мака-
ров, а полският посланик 
ни поздрави с юбилея от 
екрана на „обществената и 
независима БНТ”.

Грозно престъпление, 
извършено от замислили-
те провала на посещение-
то на водача на най-мно-
гобройната православна 
църква на планетата, бе 
умелото прехвърляне на 
вина за случилото се на 
гърба на президента Ра-
дев. Къде другаде, ако не 
при държавния глава, ви-
сок гост може да споде-
ли каквото и да е огорче-
ние от посещението си в 
България? Апропо, един-

ствено на него патриар-
хът даде висока оценка. 
Кирил пожела: „България 
да има повече личности 
като Радев!” Възмущение-
то бе насочено към русо-
фобите и онези от друга-
та страна на бул. „Донду-
ков”, а не към достойния 
летец, който пред хиляд-
ното мнозинство на Шип-
ка изрече следните слова: 
„Под снега на Свети Ни-
кола, Околчица и Орлово 
гнездо лежат костите на 
героите – след 140 години 
трудно някой ще каже кои 
са български и кои руски. Но 
с тези кости е съградено 
скелето на нашата свобо-
да. Вечна памет на герои-
те! Вечна памет на воини-
те на Царя Освободител! 
Да живее България!” Види-
мо доволен, Московският 
патриарх, застанал плът-
но до него, аплодира въз-
торжено тези думи. Гене-
рал Радев е наясно, че ет-

ническото самосъзнание 
престава да бъде фактор, 
щом постъпиш на служба, 
имаш пагони на рамене-
те и си под знамената на 
главнокомандващия. Под-
робност е, че споменава-
ните под път и над път на-
ши европейски партньори 
от онзи регион през 1878 
г. са били в рамките на Ру-
ската империя. В армията, 
прекосила Дунава, за да 
освободи братята славя-
ни от турския гнет, е има-
ло солдати, прапоршчици, 
офицери от над 45 нацио-
налности. Но за раболеп-
ните подмазвачи, опитва-
щи се безуспешно да за-
служат

ВЛИЗАНЕТО В ШЕНГЕН
няма значение. Те прене-
брегнаха и интервюто на 
Радев, дадено за канал 
„Россия 24” на 3 март и из-
лъчено на 11 март. То бе 
неглижирано от продаж-
ните ни медии явно зара-
ди следната позиция: „Ев-
рофилията не трябва да 
бъде равнозначна на русо-
фобия. Връзките между на-
шите народи са живи, осо-
бено в чисто човешки, емо-
ционален и културен план 
и, ако щете, на религиоз-
но равнище. Но в полити-
ческо и икономическо от-
ношение те бяха накърне-
ни по времето на прехода. 
А трябва да се развиват и 
вървят напред…”  

Ще ни се дебело да под-
чертаем, че от мухата бе на-
правен слон. Стремежът е 
общественото внимание 
да се измести от сделката 
на пазарджиклийката Гин-
ка и неясните капитали, с 
които тя ще става собстве-
ник на електроразпреде-
лението на 1/3 от родината. 
Това, освен че е междуна-
роден скандал, е и типич-
на гербаджийска бърко-
тия! Бумерангът, хвърлен 
срещу президента, се вър-
на върху главите на зложе-
лателите. Парламентът гла-

сува комисия начело с Же-
лю Бойчев от БСП да раз-
следва аферата „ЧЕЗ”. Въ-
просът е на дневен ред и 
за следващото заседание 
на Координационния съ-
вет за национална сигур-
ност, свикан от президен-
та. Играта загрубя и опитът 
да се заглуши темата „с по-
ведението на патриарх Ки-
рил” не мина. На всичко от-
горе Светият синод на ру-
ската православна църква, 
както и нашият такъв пуб-
ликуваха изключително ви-
соки оценки на посещени-
ето на московската делега-
ция в България.

Буди безпокойство из-
вестното раздвоение на 
личността и поведението 
на Борисов. Той участва в 
отбелязване 75-годишни-
ната на Холокоста 

В СКОПИЕ
Поднесе венец в чест 

на 7200 евреи, депортира-
ни за лагерите на смърт-

та от тогавашните терито-
рии, върнати на България 
от Хитлер. Интересното е, 
че те са станали жертва и 
на специалния Закон за 
защита на нацията, при-
ет през 1943 г. Народният 
съд, обявен за престъпен 
и от гербаджиите, наказа 
създателите на мракобе-
сния, античовешки гено-
циден документ. Ако пар-
тията ти е срещу възмез-
дието, постигнало винов-
ниците за преследването 
и смъртта на невинни съ-
щества, нормално ли е да 
се прекланяш пред гибел-
та им? Ненапразно маке-
донски журналист попи-
та Борисов няма ли да се 
извини за безобразията 
на нашенските фашисти 
в окупираните терито-
рии. Как да го стори, ка-
то вече 28 години след 
„великия демократичен 
преход” реваншизмът 
е на ход у нас. Провеж-
дат се факелно шествие 
и Луковмарш. Антифаши-
стите са обявени за „бан-
дити, предатели, шпиони 
на Москва”! Почитат се 
жертвите на комунизма, 
дават им се пенсии, име-
ната им се изписват вър-
ху черен мрамор, без да 
е изяснено дали сред тях 
няма убийци, получавали 
пари за отрязани шумкар-
ски глави.

За съжаление до ден 
днешен идеологията на 
ГЕРБ не е ясна. Слугина-
жът към Запада и меша-

вицата на десни и леви 
политики отвращават. Не 
е нормално да обвиня-
ваш седесарите за ограб-
ването на България, да 
дойдеш на власт, обеща-
вайки, че ще вкараш зад 
решетките докаралите 
страната до пословична 
бедност и да правиш ко-
алиция с правоприемни-
ците им от Реформатор-
ския блок. Още по-сме-
хотворно е да обявяваш 
за „гадове” свалилите те 
през 2013 г. от власт, да 
се заканваш, че ще ги го-
ниш до дупка, и до теб да 
са застанали Волен Сиде-
ров, Краси Каракачанов и 
други изключително ак-
тивни участници в оне-
зи събития. Байраците 
на ВМРО и хоругвите на 
„Атака” се развяваха по 
площадите. Излиза, че не 
се гнусиш да бъдеш в ко-
алиция с „гадовете”… Са-
мо и само да си начело 

на топящата се като сне-
га напролет нация. Все 
по-малко са онези, ко-
ито ти вярват и прием-

ат насериозно казаното 
от теб сутринта, защото 
до вечерта ти го проме-
няш. Оставките, по прин-
цип личен морален акт, 
шумно се подават, после 
тихо се оттеглят. Дали ще 
са на депутата Делян До-
брев или министърката 
Теменужка Петкова, не е 
важно. Държавата олеква 
в очите на обикновения 
гражданин и той не въз-
приема институциите й 
сериозно. За да откриеш 

ИСТИНИ
скрити зад манипулации 
и фалшификации, тряб-
ва да полагаш специал-
ни усилия. Последното 
изследване на „Евроба-
рометър” показва пълна 
девалвация на доверието 
към новините. Само 4 на 
сто от българите вярват 
безрезервно на вестници-
те, 43% се колебаят, а 41% 
въобще не приемат писа-
ниците на журналистите. 
При телевизиите е малко 
по-добре – там 13 на сто 
са доверчивите, 70 на сто 
допускат, че може би не 
ги лъжат, и 27% са кате-
горични: синият екран ма-
ми. Що се отнася до щас-
тието ни на нация, то сме 
на стотното място. Само 
управляващите се радват 
в случая, защото минала-
та година сме били на 105-
о… По смъртност обаче 
сме безспорни лидери не 
само в ЕС, но и в региона! 
Тя е с 35% по-висока от 
средната за континента!

Присъдата

Може ли да се променят нещата? Да! От кого 
зависи? От всички, които са срещу лъжите, ма-
нипулациите, далаверите, корупцията, незакон-
ното богатеене на политиците, неравенството, 
отсъствието на справедливост. корав е нашият 
корен. Оцелели сме след какви ли не превратности 
на бурния балкански кръстопът. лошото е, че жи-
вотът ни на земята е отмерен. Откраднат ли ти 
1/3 от времето, определено да се радваш на дни-
те си, сторилите го задължително трябва да по-
несат последствията. и не като бъдат изправени 
пред нов народен съд, а чрез присъдата на народа, 
произнесена по демократичен начин – с масови про-
тести, митинги и гласуване по съвест.

Петьо ДаФиНКиЧеВ
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Доброволци получиха екипировка от Швейцария

Винарят 
Бай Никола

ДО  ГлАВния  РЕДАкТОР

С почит към Апостола

Баба 
Марта

Доброволното форми-
рование в Ценово е един-
ственото от Русенска об-
ласт, което получи ново 
оборудване и екипиров-
ка. Дарението е предос-
тавено от Федералната 
служба за защита на на-
селението на Конфедера-
ция Швейцария. На офи-
циална церемония в Со-
фия помощта беше раз-
пределена между девет 
действащи отряда от ця-
лата страна. Доброволци-
те от Ценово вече разпо-
лагат с нова помпа за от-
водняване, оборудвана 
с необходимите шланго-
ве и накрайници, крик за 
повдигане на конструкции, специални ко-
лани за придържане при изкачване на ви-
сочини, гумирани панталони и якета, които 
предпазват при извънредни ситуации. „Да-
рението допълва екипировката на наше-

то формиро-
вание, което 
функциони-
ра пълноцен-
но от начало-
то на 2012 г., 
и ще осигури 
безопасност-
та на добро-
волците“, съ-
общи ръко-
водителят на 
отряда Сне-
жина Моне-
ва. 

П о м о щ т а 
е предоста-
вена по ини-
циатива на 
Национално-

то сдружение на общините и с подкрепа-
та на българското посолство в Швейцария. 
Дарението беше връчено от главен коми-
сар Никола Николов – директор на Наци-
оналната служба за пожарна и аварийна 

безопасност. Той сподели, че и в бъдеще 
доброволните формирования от страната 
могат да разчитат на неговата подкрепа и 
помощ, защото доброволците винаги са 
рамо до рамо с пожарникари при по-го-
леми произшествия. Особено в малките и 
в по-отдалечените населени места не са 
рядко случаите, когато екип на добровол-
ния отряд пристига преди униформените 
и веднага  започва с неутрализирането на 
извънредната ситуация. 

В доброволното формирование от Це-
ново участват 10 души. Оборудвани със 
собствен противопожарен автомобил, 
доброволците са участвали в десет ак-
ции за потушаване на пожари и овладя-
ване на критични и извънредни ситуа-
ции през миналата година. Дейността на 
отряда от Ценово получи изключително 
висока оценка от експертите в противо-
пожарното дело, а ръководителката му 
Снежина Монева е носител на престиж-
ното отличие „Пожарникар на годината“ 
през 2017 г.  

Mарий ПEЙЧеВ

Лозята са животът 
на 80-годишния Нико-
ла Жилов от пловдив-
ското село Брестник. 

Той е един от дъл-
голетните брестнишки 
винари, който се прочу 
с направата на най-до-
бро домашно вино от 
всички околни селища. 
За това свидетелства 
голямата колекция от 
грамоти и дипломи от 
конкурси, които кра-
сят стените на избата 

му. А тя е вкопана дъл-
боко в основите на къ-
щата с размери на чи-
талище и в нея са на-
редени бъчва до бъч-
ва. Няколко години 
поред Никола Жилов 
е победител в  прес-
тижния винен конкурс 
в Асеновград, а след 
него традицията про-
дължил внукът му Кра-
симир Кръстев, който 
също печели награди 
за най-добър млад ви-

нар.
Бай Ни-

кола сто-
п а н и с -
ва 25 де-
кара ло-
зя в зем-
л и щ е т о 
на Брест-
ник с пре-
възходни 
с о р т о в е 
– „Сира”, 
„ К а б е р -
не фран”, 
„Мерло” и 
„ Б ъ л г а р -
ски мав-
руд”, кой-
то след 
д о б р о 

гледане се отблагода-
рява с обилна реколта.   
От тях той прави и ви-
ното еликсир, с което 
почерпи на 14 февруа-
ри, най-тачения праз-
ник в Брестник. 

Цялото село се съ-
бра на един от най-
плодородните маси-
ви, за да полее лози-
те и спази традицията. 

Слънчевите дни ве-
че изкараха много хо-
ра по градините с ло-
зарските ножици, но 
той не бърза.  Надява 
се на добра стопанска 
година и по-малко бо-
лести по лозята, защо-
то последните години 
са проблемни в бран-
ша.

Николай ЧаПаНСКи

Дългогодишният лозар и винар 
 никола Жилов от Брестник

Изложение на ръчно 
изработени мартеници 
„Българската Баба Мар-
та“ се проведе в 
Бургас. В не-
го участва-
ха творци 
от цяла 
Б ъ л г а -
рия, ка-
то най-
м н о -
го бя-
ха от 
Б у р -
гас и 
р е г и -
о н а . 
В с я к а 
м а р т е -
ница бе-
ше ръчно 
изработена 
от естествени 
материали и пре-
ди всичко с любов. 

Българската тради-
ция присъства във вся-
ко едно от творенията, 
които бяха изложени, 
докосвайки се до тра-
диционната българска 
шевица и до морския 
дух на региона.

Мартеницата е мно-
го повече от сплетени 
бял и червен конец. Тя е 

талисман, в който 
всеки творец 

е предста-
вил собст-

веното си 
виждане 
за здра-
ве и 
п р о с -
п е р и-
тет. 

З а 
да по-
к а ж а т 
своята 

а р т и с -
тичност, 

п о с е т и -
телите на 

изложение-
то имаха шан-

са да сътворят 
собствени мартеници 
в специална работил-
ница. В деня на праз-
ника истинската Баба 
Марта върза мартени-
ци на всички присъст-
ващи.

Красимира КРаеВа, 
милена ХРиСтоВа 

В   Силист-
ра  се  проведе   
възпоменателно  
тържество,  пос-
ветено  на   145   
години    от  обес-
ването  на   Лев-
ски.  Под   звуци-
те  на   музика-
та     пристигнаха  
със  знамената    
учениците   от    
ПМТ  ,,Св. Кли-
мент Охридски”,  
членовете  на   
клуб „Васил  Лев-
ски”   и  много  
граждани.  Сло-
во  произнесе  
кметът  д-р  Найденов. Група   свещеници начело   
с  митрополит  Амвросий изпяха    заупокойна   ли-
тургия.   За   живота  и  делото  на   Левски     говори   
Анелия   Невска,  член  на   общинския  комитет „В. 
Левски”.  Предния   ден  в  село   Българка НЧ „Ва-
сил  Левски” проведе     тържество,  на което   сло-
во  за  живота  на Апостола произнесе   учителката   
Йорданка  Дечева. Почетният  член  на  читалище-
то  Йорданка   Жекова  подари   от   името  на  чи-
талището   портрети  на  Левски.

 На  почит   пред   паметника на Левски   заста-
наха   млади  родолюбци. Венци   и  цветя   подне-
соха  представители на      политически   партии и  
граждани.

то в Турция и завръщане-
то в родината, като е из-
бран за първи кмет на се-
лото след Освобождение-
то. Особено въздействащ 
беше разказът за достой-
ното държание на двама-
та революционери пред 
турския съд.

Местната самодейка 
Йоанна Краева изпъл-

ни част от лична-
та си творба - пое-
ма от 100 куплета 
„По твоите стъпки“, 
посветена на Васил 
Йонков.

 Пред старата му 
къща в знак на при-
знателност към ге-
роичното дело на 
двамата револю-
ционери бяха по-

ложени венци и цветя от 
кметството, читалището, 
Сдружението за възраж-
дане и европейско разви-
тие на с. Гложене, от Клу-
ба на пенсионера, цър-
ковното настоятелство 
и граждани, след което 
гложенци се преклониха 
пред паметта им. 

Йоанна КРаеВа

 Йорданка ЖеКоВа, Силистра

Както всяка година, 
така и в настояща-
та 2018 г. общест-

веността на тетевенско-
то село Гложене отбе-
ляза 145-годишнината 
от обесването на най-
великия български ре-
волюционер Васил Лев-
ски. В музейната сбир-
ка до неговия портрет 
председателят на мест-
ното читалище „Цачо 
Ненов -1897“ Ваня Да-
видова запозна при-
състващите с живота и 
делото на Апостола на 
свободата. 

До неговия беше и 
портретът  на верния 
му съратник в делото за 
освобождението на Бъл-
гария от турско робство 

Васил Йонков – Гложене-
ца, чиято 180-годишнина 
от рождението ще се чест-
ва през май т.г.  Присъст-
ващите с внимание изслу-
шаха вълнуващото слово, 
което продължи с живота 
и дейността на Гложенеца 
в Румъния, Сърбия, Бъл-
гария и Русия, заточение-

 Община никопол, нЧ „напредък - 1871” и СУ ”Христо Ботев” 
организираха възпоменателна церемония, посветена на 

 145-годишнината от гибелта на Васил левски.
Николинка ХРиСтоВа 
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нашият читател иван Стоименов от 
Брезник се интересува какво представлява 
„Уикипедия” и може ли чрез нея да се свързва 
безплатно с внуците си в Англия.

В кои държави има най-много млади  и ста-
ри хора? Това е въпросът, който задава Стой-
чо иванов от Варна.

6 Писмата Радости и болки

Потърсете адвокат!Доктора ми върна вярата в доброто
ПОДАДЕнА РъкА

Искам да спася 
брака си

ДАйТЕ СъВЕТ!

З д р а в е й т е , 
пиша ви по по-
вод поместено-
то писмо от С. 
Я. от Пловдив, 
озаглавено „Съ-
жалявам, но вече 
е късно”, в брой 8 
от тази година. 
В него читател-
ката споделя 
за проблемите, 
пред които е из-
правена, след ка-
то е прехвърлила апартамента на дъщеря си без 
клауза за ползване до живот.

Уважаема С. Я.,
С болка прочетох вашия разказ за самотния жи-

вот, който водите, след като сте прехвърлили жи-
лището си на дъщерята. Тъжно е наистина да на-
правиш добро, а то да не се оценява. Още по-бо-
лезнено е, когато е поднесено не от кой да е, а от 
твоето дете. Но за съжаление това е животът, из-
пълнен с хубави, но и с лоши неща. Вашият случай 
не е единствен. Моя приятелка постъпи по същия 
начин и я споходи вашата съдба. При нея се стигна 
дотам, че младите (синът и снахата) я изгониха от 
жилището, защото им пречела. Добре че тя имаше 
и стара къща на село и отиде да живее там.

 Моят съвет към вас е да потърсите адвокат и да 
се консултирате за разваляне на договора за даре-
ние на апартамента. Мисля, че това може да стане 
при даренията.

Желая ви успех!

Все още има такива хора като 
Доктора… Той живее в Поморие. 
Искам да разкажа за него, защото  
появата му ме извади от невяра-
та. Бях натрупала много причи-
ни за съмнения в човечността на 
хората… Това лято моите тъжни, 
почти горчиви мисли за минало-
то и настоящето на града бяха на-
рушени от Доктора.

Разхождах се една вечер с 
приятел, живял в Съветския съ-
юз, САЩ, Израел, но харесал Бъл-
гария. Говорехме на руски. Ис-
ках да му покажа как изглежда 
смокинята и нейните плодове. 
Минахме покрай едно дърво и 
аз си позволих да откъсна. Тък-
мо се опитвах да му обясня, че 
зрелите са големи и меки, и зад 
портичката се появи човек и ка-
за: „Влезте и си наберете!” Не мо-
жех да повярвам! На пазара бяха 
скъпи! За мен с моята пенсия - да-
же много скъпи! Влязохме, но ве-
че се стъмваше. Все пак успяхме 
да си наберем и да хапнем от тях. 
Огледахме се - на втория етаж на 
къщата светеше лампа. Човекът, 
който ни покани, въобще не бе-
ше останал при нас. Никой не ни 
следеше колко ще наберем! Тръг-
нахме си учудени и почти гузни.

Реших на другия ден да занеса 

нещо за благодарност на този чо-
век. Отидох при жена, която често 
виждах да  седи в едно уютно ъг-
ълче наблизо до неговата къща. 
Попитах кой е този човек и може 
ли да оставя при нея нещо за него. 
Тя каза: "Това е Доктора. Иди са-
ма и го потърси, ако е там, ще го 
видиш." 

Н я м а - ше как. 
Отидох. Звъннах. Той се показа 
отгоре. Казах, че такова нещо не 
ми се е случвало и че искам да 
благодаря. Той отказа - нямало 
нужда.  Но добави: "Набери си 
още, ако искаш." Оставих почерп-
ката на масата в двора и пак си 
откъснах. Бях объркана и почти 
се срамувах от себе си. Реших, че 
пак трябва да благодаря.

Веднъж, като се разхождах 

наблизо до къщата му, видях 
Доктора с една жена и си поз-
волих да се доближа и да кажа 
колко съм изненадана и благо-
дарна. А той пак - иди и си на-
бери. Видях на улицата наблизо 
един човек, чакал Доктора да се 
върне. Доктора бил зъболекар, а 
той - негов пациент.  Човекът ми 
разказа: "Това е най-благород-
ният човек в Поморие. Тракиец 
е!" И тогава разбрах. Бях чува-

ла разкази за тежката съдба 
на тракийците, почти неве-
роятни истории. Бях си ку-
пила книга за тракийците от 
Лозенградско - клани, ограб-
вани, гонени. 

Позволих си, преди да си 
замина, отново да отида с ед-

на руска приятелка и да му бла-
годаря. Взех ракии от мушмули 
и от акация, за които бях сигур-
на, че няма местно производство. 
Отидох смело, не бях сама. Док-
тора отказваше, но и аз отказвах. 
Но покрай другото каза: "Ние сме 
тракийци." Ето това беше отли-
чителното! Тези изстрадали хо-
ра са запазили своето благород-
ство и човечност! Благодарна съм 
на Доктора, че ми върна вярата в 
доброто!

 Бойка КоЦеВа

Уикипедия е многоезична он-
лайн енциклопедия със свобод-
но достъпно безплатно съдър-
жание. Тя е динамичен про-
дукт от труда на сътрудниче-
щи си доброволци от целия 
свят, позволяваща на всеки 
човек с достъп до интер-
нет не само да я чете, но и 
да участва в създаването й.

Произходът й е от „уики” 
(хавайска дума за бързо) и ен-
циклопедия, т.е. целта на про-
екта е да създаде онлайн енци-
клопедия с помощта на уики соф-
туер, който позволява едновремен-
но да се създават и редактират уеб-
страници с текст и илюстрации, както и да 
се свързват една с друга. 

По този начин може да си сътрудничат мно-

го хора, намиращи се в различни географски 
точки, само трябва да са свързани с интернет. 

При това всяка промяна на страницата се 
запазва, може да се сравни с последната вер-
сия и при необходимост да се възвръща към 

предишна версия.
Този начин на създаване 
на съдържание е добър с 

това, че освен енцикло-
педични статии се съз-
дава и общност от хо-
ра, активно сътрудни-
чещи си. Общуване-
то между тях изисква 
да се проявява толе-
рантност, диалогич-
ност, цивилизовано по-

ведение.
Уикипедия е по-скоро 

електронна енциклопедия 
и не става за всекидневно об-

щуване с близките в чужбина. Тя 
популяризира и съхранява човешко-

то познание.

Най-много млади 
хора има в държави-
те от Африка, а най-
стари - в Европа.

В Европа Косово е 
рекордьор по броя на 
младежи до 15 годи-
ни - 32 на сто от на-
селението. Там само 5 

на сто от население-
то е на възраст над 65 
години. Това се казва 
в  изследване на Све-
товната банка.

По този показател 
- броя на младите хо-
ра, Албания се нареж-
да на второ място с 23 

на сто и 5 на сто над 
65 г., Черна гора - с 19 
на сто, и 13 на сто над 
65 г. е на трето място.

В региона най-мал-
ко млади хора има в 
Словения - 14 на сто. 
Там възрастните над 
65 години са 17 на сто.

В Република Маке-
дония 18 на сто от на-
селението са на въз-
раст до 15 години, а 
12 на сто - над 65 го-
дини. В Хърватия то-
ва съотношение е 15 
срещу 17 на сто.

В Босна и Херцего-
вина 15 на сто са до 
15 години и 14 на сто 
над 65 години.

В страните от ЕС 
най-малко млади хора 
има в Германия и Мо-
нако -13 на сто. В Бъл-
гария, Италия, Украй-

на и Литва младите до 
15 г. представляват 14 
на сто. В Австрия този 
процент е 15 на сто.

Най-много хора над 
65 години има в Мо-
нако - 24 на сто, след-
ват Германия - 21 на 
сто, Италия - 20 на сто, 
Гърция - 19 на сто, 
България и Австрия - 
18 на сто. 

Резултатите от из-
следването показват, 
че 20 от общо 45-те 
европейски държави 
имат проблеми със 
застаряването.

На световно ниво 
най-много млади хо-
ра - до 15 години, има 
в Нигерия - 49 на сто, 
Уганда и Мали - 48 
на сто, Ангола - 47 на 
сто, Бурунди, Замбия 
и Конго - 46 на сто. 

Историята ми е дос-
та дълга, но ще гледам 
да не изпадам в под-
робности. С мъжа ми 
сме заедно от 30 го-
дини, аз съм млада 
пенсионерка, а той 
все още работи. Има-
ме и прекрасна дъще-
ря. Бракът ни като ця-
ло беше на възходи 
и падения, но не сме 
имали сериозни про-
блеми. Сега обаче не-
що се случи и от поло-

вин година не живеем 
заедно. Той се изнесе 
от общия ни дом, връ-
ща се и се прибира ня-
колко пъти, но наско-
ро ми каза, че реше-
нието му е окончател-
но и иска да се разде-
лим. Бил  осъзнал, че не 
ме обича както преди 
и не искал да пропиля-
ва остатъка от живота 
си.  Когато се опитам 
да поговоря с него, той 
ми дава уклончиви от-
говори и твърди, че не 
е бил щастлив с мен, 

много е премълчавал 
през годините в инте-
рес на дъщеря ни. Спо-
ред мен обаче ние сме 
били едно добро семей-
ство с нормални взаи-
моотношения. 

Започнах да го по-
дозирам, че има друга 
жена покрай него. Той 
твърди, че такава няма! 

Не открих нищо, тай-
но прегледах телефона 
му за непознати номе-
ра, влязох във фейсбук 

страницата му.
Веднъж даже го про-

следих след работа на-
къде ще отиде. Беше 
сам, влезе в супера, на-
пазарува храна и се за-
пъти в един блок, къде-
то си е взел квартира 
под наем. 

Много съм обърка-
на, не зная какво да на-
правя. Все пак не сме 
в първа младост, за да 
постъпва така. Искам да 
спася брака си!

и. а., Сливен
 

Кирила ПаНаЙотоВа, айтос 

ВиЕ ПиТАТЕ, ниЕ ОТГОВАРяМЕ
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Честита Първа пролет!
От стр. 1
Пролетта носи промяна, 

нови надежди, нови стреме-
жи и нови успехи.

От днес нататък светли-
ната ще надвива тъмнина-
та и денят ще започне да на-
раства. Това е началото на 
пролетта, на обновлението и 
растежа в природата.

В духовно отношение 
пролет та е символ на прехо-
да от покоя, неподвижност-
та, тъмнината, студенината и 
вглъбеността на ин-енергия-
та към 
актив-
н о с т -
т а , 
д в и -
жени-
е т о , 
с в е т -
л и н а -
та, то-
плина-
та и от-
в о р е -
ността 
на ян-
е н е р -
гията. 
Това е времето, в което се 
отваряме и обръщаме навън, 
за да подновим връзката и 
контакта ни с природата.

Изумително е усещане-
то как цялата земя вибрира, 
жадна за първите семена, 
първите топли пролетни лъ-

чи, за първия пролетен дъжд, 
нежния цветен аромат и чуд-
ната песен на птиците.

Почистете домовете си. 
Отворете прозорците, за да 
приемете свежия въздух. 
Украсете с ароматни цветя и 
цветни картини. Хранете се в 
цветни съдове и пийте вода 
във весели цветни чаши. Из-
бирайте свежи и топли тоно-
ве на дрехите, които облича-
те. Нека цветовете ви зареж-
дат постоянно.

Почистете ума и душите 

си от страхове, болки, гняв,  
обиди, разочарования…  
Освободете ненужните тъм-
ни мисли и преживявания от 
почвата на вашия ум и поса-
дете там нови семена на на-
деждата, любовта, радостта, 
вярата,  силата,  добрината, 

търпението, прошката, бла-
годарността.  Усещайте пул-
са и шепота на земята и енер-
гията, с която вибрира всич-
ко. Наблюдавайте сътворе-
нието.

Бъдете повече сред при-
родата и се наслаждавайте 
на чудните песни на птици-
те. Вдишвайте ароматите на 
цветя и свежо цъфнали дър-
вета, които витаят във въз-
духа.  

Сътворявайте прекрас-
ни мисли, цветни емоции и 

позитив-
ни чув-
ства. Це-
нете се-
бе си, па-
зете при-
р о д а т а , 
обичай-
те хората 
и всичко 
о к о л о 
вас!

Имай-
те най-
красива-
та, спо-
к о й н а , 

чаровна, вдъхновяваща и 
усмихната пролет! Позволе-
те на душата ви да разцъф-
не с цялата си красота, жаж-
да и величие.

Честита и прекрасна но-
ва пролет!

марияна СтРаКоВа

От стр. 1
Българите наричат празника 

още Благовец или половин Ве-
л и к -
д е н . 
В я р -
ват, че 
на то-
зи ден 
долита 
к у к у -
в и ц а -
та, за 
да из-
вести, 
че зи-
мата си 
е оти-
ш л а 
и на-
стъпва 
лятото, мечката се събужда от 
зимния си сън, змиите и гуще-
рите излизат от леговищата си, 
самодивите - господарки на го-
рите, поляните и изворите, се за-
връщат във владенията си.

Сутринта рано жените пре-
митат дома и двора си, събират 
смет та на куп и я запалват. Вяр-
вайки, че ако на този ден човек 
опуши краката си, прескачайки 
огъня, няма да пострада от змий-
ско ухапване през лятото, те ка-
рат децата да прескачат над пла-
мъка.

Срещу празника иманярите 
търсят заровени пари. Пчела-
рите отварят кошерите и пускат 
пчелите да събират мед. Вярва 
се, че на този ден и най-силната 

отрова губи своята сила.
Независимо че е по време на 

Великия пост, тържествената 
п р а з -
н и ч -
на тра-
п е з а 
включ-
ва за-
д ъ л -
жител-
на кон-
с у м а -
ция на 
р и б а . 
На об-
редна-
та тра-
п е з а 
трябва 
да при-

състват риба, шарена пита, лу-
чник.

Момите ще разберат дали ще 
се задомят, като поставят във во-
да лалета и изчакат три дни. Ако 
се разпъпят, ще се омъжат до 
края на годината.

На този ден не е хубаво да се 
спи до късно, за да не те закука 
кукувица в леглото и да се раз-
болееш.

Смята се, че всяка рана за-
раства на този ден много бър-
зо, затова именно на Благовец 
се пробиват ушите на момиче-
тата за обеци.

На този ден имен ден праз-
нуват: Благовест, Благовеста, 
Благой, Блага, Благо, евелина, 
евангелина.

Благовещение -Благовец

дОБърсКО - ВЕЛиЧиЕ и ПаМЕт 
Изкачиш ли планината, 

погледнеш ли от Добърско 
околовръст, откриваш най-
красивата гледка към Пи-
рина. Изправяш поглед към 
блестящите му върхове  или 
към подножието на Рила, къ-
дето двете планини са в ед-
но, и само ние, човеците, им 
слагаме някаква нереална 
граница. Отляво са Родопи-
те, от това място, накъдето 
и да погледнеш, разбираш, 
че Добърско е средоточие 
на природни красоти, рай-
ско кътче и присъствие на 
човечност, която можеш да 
видиш в лицата на хората, 
живеещи тук, в напевния им 
говор, в отношението към 
всеки гост. 

Отстоящо на 15-ина км 
от Разлог и Банско, селище-
то привлича със своята уни-
калност, сакралност и древ-
ност. Преди почти пет десе-
тилетия прекрасната местна 
църква „Св. Теодор Тирон и 
Св. Теодор Стратилат” се 
прочува чрез филма на Ерих 

фон Деникен „Спомен от бъ-
дещето”. Показани са кадри 
на изографисани две сцени 
– Преображение и Възкре-
сение, на които Исус Хрис-
тос е изобразен на нещо като 
к о с м и -
ч е с к и 
к о р а б .  
Д н е с 
църква-
та ши-
роко е 
отвори-
ла вра-
ти да по-
срещне 
в с е к и 
л ю б о -
питен да се докосне до тази 
мистерия или библейска тай-

на или 
д р у г о 
някак-
во чу-
до и да 
се по-
клони 
п р е д 
т в о р -
ческия 
г е н и й 
на зог-
р а ф а . 
Д о -
б ъ р -

ският храм е безценен па-
метник в този край, не слу-
чайно обявен за паметник 
на културата с особено зна-
чение, защитен от ЮНЕСКО. 
Влезеш ли в него, непремен-
но се навеждаш като в по-
клон за почит и уважение, 
минавайки през малкия от-

вор към самата църква. И 
попадаш в друг, нереален 
свят. От стените се разказ-
ват библейски истории, гле-
дат ни над 400 лица на све-
тци, изписани сякаш вчера 

със същата истинност и си-
ла на въздействието, как-
то когато са били нарису-
вани. Не ти се вярва, че то-
ва е станало през далечния 
17 век, всичко наоколо е жи-
во и сякаш спрял кадър на 
древен филм с нескончаеми 
библейски истории, разка-
зани с невероятно майстор-
ство от ръката на зографа. 
Цветовете са ярки, сюжети-
те живи, сякаш взети от жи-
вота на местните хора, вне-
сени в това малко простран-
ство на църквата, построена 
през 1614 г., изписвана 50 го-
дини след строежа от талан-
та на зографа с божия искра 
в ръката си, изучен на май-
сторство в Дебърската ху-
дожествена школа. Олтарът 
е дело на дебърски майсто-
ри. Историята прошепва, че 
тук се е венчал последният 
ни цар Иван Шишман. И като 

благодар-
ност се-
лото било 
записано 
в Рилска-
та грамо-
та, изда-
дена от 
него през 
1378 г. 

Д н е ш -
ните хора на Добърско са 
дарени с цялата доброта и 
смирение на света. Легенда 
разказва, че след Беласишка-
та битка между византийски-
те войски на император Ва-
силий ІІ и армията на българ-
ския цар Самуил през 1014 
г., в която Василий ослепил 
пленените ни войници, оттук 
минали голяма част от 14-хи-
лядната българска армия, а 
малка част от тези осакатени 
бойци поемат към Рилската 
света обител. Зимата ги за-
стигнала тук и според пре-
данието тези слепци остават 
завинаги в селото. Оттогава 
е и преданието, че от аязмо-
то в двора на църквата блика 
лековита вода. С нея умили 
очите си слепците и много 
от тях прогледнали или по-
лучили облекчение. Много 
от ослепените войници ос-
танали тук, започнали да се 
занимават с ръчни занаяти, 
за да осигуряват прехраната 
си. Или станали слепи музи-
канти, трубадури по неволя. 
През пролетта те тръгвали 
на просия по други земи, но 
зиме се връщали пак в До-
бърско, намерили своя прис-

тан в нелеката си съдба. Ос-
таналите в Добърско осле-
пени войници събирали не-
дъгави и хроми момчета от 
поклонниците, които мина-
вали през селото, и ги обу-
чавали на занаята си. Така 
с годините се появила уни-
калната за България Добър-
ска певческа школа на сле-
пите гуслари, която просъ-
ществувала чак до начало-
то на 20 век. Гусларите го-
ворели и общували на свой 
таен език. Баладите на до-
бърските гуслари са ценна 
част от родния ни фолклор, 
който днес може да се чуе и 
види в изпълненията на До-
бърските баби, възрастните 
жени в селото, събрали в ре-
пертоара си специфичните 
добърски песни от близко и 
по-далечно минало. Те про-
славят и днес страната ни 
наблизо и надалече, съхра-
нили уникалната специфич-
ност на добърския фолклор. 
Имате ли късмет да дойдете 
тук, в Добърско, непремен-
но чуйте Добърските баби. 
И днес те са приемници на 
слепите гуслари. 

Дарина НеНоВа

църквата "Св. Теодор Тирон 
и Теодор Стратилат"

Възкресение Христово
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Отново у дома сватбарската 
музика 

С песен в сърцето

От стр. 1
- Кога започна ва-

шият професиона-
лен творчески път?

- С народна музика 
се занимавам вече 45 
години. През 1972 г. 
постъпих в Ансамбъ-
ла за народни песни  
на Българското наци-
онално радио и теле-
визия под ръковод-
ството на Красимир 
Кюркчийски и коре-
петитор Дора Христо-
ва. В ансамбъла участ-
ваха певци от цяла 
България - за време-
то си това беше ака-
демия за певци. За да 
станеш добър певец, 
не е достатъчно само 
да имаш добър глас. 
В изпълненията си аз 
влагам чувствата си, 
пресъздавам карти-
ната, която носи пе-
сента. Само така тя 
може да достигне до 

сърцето на слушате-
ля и да го развълнува.

- Как попаднахте 
в ансамбъла „мис-
терията на българ-
ските гласове”? Кои 
са най-ярките ви 
спомени от този пе-
риод?

- Пеенето на народ-
ни песни за мен е ми-
сия. Винаги съм иска-
ла да предам цялата 
си любов, цялата кра-
сота, която носи тази 
музика и която опре-
деля идентичността 
на народа ни - така е 
на концертите в Бъл-
гария, така е и пред 
публиката в чужбина. 

Щастието да попад-
на в групата на най-
добрите е върховно 
изживяване. Когато за 
първи път чух заедно 
да пеят такива певици 
като Надежда Хвойне-
ва, Надка Караджова, 

Кремена Станчева, Олга 
Борисова, Калинка Въл-
чева, Калинка Згурова, 
аз се изплаших. И ре-
ших, че трябва да стана 
добра като тях. Винаги 
съм си поставяла висо-
ки цели и съм влагала 
цялата си енергия, за да 
ги постигна. Така ме е 
учила майка ми. Когато 
тръгвахме на турне, тя 
ми пожелаваше: „Хайде, 
и да бъдете най-добри-
те!” Все едно  че отива-
хме на състезание.

Важното за таланта е 
да се надгражда, да не 
спираш на едно място, 
да слушаш другите, да 
се учиш от най-добри-
те. „Мистерията на бъл-
гарските гласове” беше 
страхотна школа за нас. 

Ансамбълът беше оби-
чан и у нас, и в чужбина. 
В репертоара ни имаше 
песни от цяла България. 
Това беше най-добрият  
хор за онова време. И 
у нас, и в чужбина пуб-
ликата ни посрещаше с 
еднакъв възторг. За нас 
всеки концерт беше го-
ляма отговорност. Неза-
бравим за мен ще оста-
не концертът ни в Тори-
но. Бяхме се наредили 
на три етажа. Всеки от 
нас пееше на микрофон, 

бяхме отделени една от 
друга, диригентката бе-
ше далеч от нас – беше 
много труден концерт, 
но ние както винаги бя-
хме съвършени. Апло-
дираха ни бурно.

- Коя песен от бо-

гатия ви репертоар е 
„вашата песен”?

- Аз усещам себе си 
като мисионерка, миси-
ята ми е да предавам 
българската народна 
песен и това ме пра-
ви щастлива. Обичам 
всичките си песни, но 
има някои, които пуб-
ликата винаги иска да 
чуе – „Море Дуда е бо-
лна легнала”, „Елено, 
чедо”, „Ой, Смиляно”. 
Първата ми песен, ко-
ято и до днес обичам, 

е „На лево 
оро лечко 
стапей”.

- Раз-
кажете за 
педагоги-
ч е с к а т а 
си работа.

- 27 го-
дини во-
дя състав 
„ Ч у ч у л и -
гите” в кв. 
Враждеб-
на към НЧ 
”Св. св. Ки-

рил и Методий” . В НЧ 
„Добри Чинтулов” ве-
че няколко години ръ-
ководя детски състав 
„Чубричанче”. Не спи-
рам и своята концер-
тна дейност – направи-
хме дует с Полина Пау-

нова, скоро ще издадем 
диск.

- явно имате талант 
и на писател. Кои кни-
ги сте издали?

- Член съм на Конфе-
дерацията на българ-
ските писатели. Изда-
дох книгата „Обич”, на 
майка ми посветих кни-
гата „Майки”, „С пул-
са на „Мистерията на 
българските гласове”, 
„Между бога и огъня”, 
„Дивата музика на Шоп-
лука”, „Лютика”. Послед-
ната ми книга е „Наръч-
ник за дълголетието на 
певческия глас”.

Винаги съм обичала 
да пиша, да изразявам 
чувствата си, да раз-
казвам за преживява-
нията си. Младото по-
коление трябва да че-
те. Има какво да научи 
от нас.

- Какво ще пожела-
ете на нашите читате-
ли?

- На всички почитате-
ли на българския фолк-
лор желая в кръвта им 
непрекъснато да бу-
шува народната песен 
и този импулс да не ги 
оставя никога!

Въпросите зададе 
маргарита 
лоЗаНоВа

След последния си фолклорен 
албум „Пирински цветя“, който из-
лезе през ноември 2017 година, пе-
вецът Димитър аргиров зарадва 
феновете си с нова продукция в два-
та му любими певчески жанра. Еди-
ният сингъл е народната песен „Ко-
га си тръгнах“, а другият рок парче-
то „Не мога да се спра“. Двете песни 
излязоха заедно, показвайки още 
веднъж, че Митко продължава да 
работи едновременно в два стила, 
много различни като звучене – ав-
тентичен фолклор и тежък рок.

Песента „Кога си тръгнах“ е бавна 
македонска песен от репертоара на 
бащата му – Илия Аргиров. Ще бъде 
включена в предстоящия четвърти 
поред албум с народни песни „Ле-
ле шо е убава“, върху който певецът 
работи в момента. „Новото, както 
може да се види от новия рок син-
гъл, е, че се завръщам към българ-
ските текстове. Подгот-
вяният нов рок ал-
бум „Път към 
дома“ ще 
съдържа 
изцяло 
п е с -
ни на 
б ъ л -
г а р -
с к и 
език. 

„ 2 0 1 8 
г. ще изо-
билства от още 
нови мои песни и в 
двата стила“, споделя пе-
вецът и разкри, че вече има готови 
още две композиции в стил фолк-ме-
тъл. Едната е албумна рокверсия на 

„Девойко мари хубава“, а другата е 
рок интерпретация на македонската 
песен „Павле ми пие вино ем ракия“. 

 Димитър Аргиров е певец, про-
дуцент и композитор. Син е на из-
вестния български народен певец 

Илия Аргиров и от дете се зани-
мава с музика и пеене, 

като успешно съ-
четава изпъл-

ненията на 
б ъ л г а р -

ски на-
р о д н и 
п е с н и 
и рок 
музика. 

П р е з 
с е п т е м -

ври 1990 
г. емигрира в 

Холандия, а по-
сле в Италия. В края 

на 2013 г. се завръща за по-
стоянно в България след 23 години 
емиграция.

 меги ДимЧеВа

и талантливите соли-
сти  разкриха пъстра-
та палитра от емоции 
и традиции в българ-
ската сватбарска му-
зика.

Сватбарската музи-
ка се заражда в Бъл-
гария още преди Ос-

вобождението, но из-
живява истински раз-
цвет през 80-те годи-
ни на XX век. Тогава 
към сватбарската му-
зика се насочват уни-
кални музикални фор-
мации, от които из-
растват едни от най-
впечатляващите бъл-
гарски изпълните-
ли като Иво Папазов 

- Ибряма, Петър Рал-
чев, Иван Милев, Ор-
лин Памуков и много 
други.

В новия концерт от 
проекта "Класиците 
на българската сват-
барска музика" акор-
деонистът Нешко Не-

шев, кларинетистът 
Божидар Стрехин, 
китаристът Димитър 
Славов - Лоло и неве-
роятната Илка Алек-
сандрова  разкриха  
магията на българска-
та сватбарска музика. 
Акцент в програмата 
бяха емблематичните 
образци на тракий-
ския фолклор.

Му з и к а л е н 
празник с 
много на-

строение поднесе 
Оркестърът за на-
родна музика на Бъл-
гарското национал-
но радио с големия 
си концерт в месеца 
на любовта. В Първо 
студио на БНР музи-
кантите  представи-
ха новото издание 
на един от най-ус-
пешните си проекти 
"Класиците на бъл-

гарската сватбарска 
музика". 

Солисти в концер-
та бяха обичаните 
Нешко Нешев, Божи-
дар Стрехин, Дими-
тър Славов - Лоло и 
Илка Александрова. 
Под диригентството 
на Димитър Христов 
виртуозните изпъл-
нители от оркестъра 

Оркестърът за народна музика към БнР с диригент Димитър Христов
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Спомени за продан
За сияйна кожа 
с ледени кубчета

кРАСиВи нА ВСякА ВъЗРАСТ

Днес се прибирах от магази-
на, стандартната ми разход-
ка след работа. Купих си всич-
ки нужни неща и няколко ненуж-
ни, без които можех и да мина.  

Излязох от големия супер-
маркет и се запътих към кола-
та. Както казах, нищо необи-
чайно. Но по пътя си видях една 
маса, отрупана с книги. Стари 
книги с дебели корици - таки-
ва, каквито баба и дядо имат 
в своята библиотека и са съ-
бирали с години. 

Реших да  отида до масичка-
та и да разгледам, защото съм 
на мнение, че старите книги - 
и миризмата им, и историята 
им, са едно от най-очаровател-
ните неща на света. Почти ви-
наги, ако си намеря нещо из куп-
чината подредени било то в ка-
шони или директно на масата 
книги, си взимам. 

Спирам се до масата и започ-
вам да се оглеждам - Йовков, Ва-
зов, Дикенс, История на българ-
ската литература... Много съ-
кровища, които се продават по 
2 и 3 лева. Приближава ме една 
жена колкото баба ми и започ-
ва да ми разказва за тези кни-
ги. Коя би ми харесала. Коя би 
ме запленила. 

Започва да ми предлага раз-

кази на Ди-
кенс и аз й 
казвам, че 
съм ги че-
ла, но съм 
т о л к о -
ва силно 
з а п л е н е -
на от  те-
зи книги, 
че се от-
п л е с в а м 
по всички 
други. 

И тя 
продължа-

ва да ми разказва за книгите, 
които ми предлага. А аз се усе-
щам, че тя е чела всичките, по-
не по един път всяка. Докосва 
ги като реликви, каквито са за 
мен, защото носят история и 
ми напомнят за детството на 
село. А за нея те са олицетворе-
ние на нейната история. Лич-
ната и най-съкровена.

Тези книги са я видели мла-
да и забързана, как тича след 
всяко едно от децата си. Били 
са свидетел на всички целувки 
от съпруга й и всички спорове. 
Те са били в ръцете им, дока-
то са чели на внуците си или 
вечер, след като мине прогно-
зата за времето. Те са виде-
ли как животът разцъфва... и 
как угасва. 

Окото ми хваща една книга, 
на която пише само името на 
автора - Рембранд. С почти бе-
ли твърди корици, с пожълте-
ли крехки листове. Разлиствам 
я като експонат. Прелиствам 
и за миг ми се струва, че виж-
дам нещо написано на ръка. От-
варям на първата страница и 
виждам мастилото, което ве-
че е попило в хартията и ед-
ва се вижда какво е било напи-
сано. Но се чете част от него: 

"На другаря Здравко..."
И в един миг се усещам. Тази 

жена е сама вече. Тази книга е 
един от спомените, които тя 
свързва със съпруга си, който 
вече не е тук. А тя стои на този 
пек и продава последните спо-
мени, които са присъствали на 
техните общи вечери и дни. 

Книгата е оставена по-на-
зад, сякаш не иска  да привлича 
внимание. Защото е запазена 
много, а и е невероятно старо 
издание. Ценна за обикновения 
минувач, който си пада малко 
книжен червей. 

След като си взимам книга 
и се отдалечавам от масичка-
та, се замислям, че тази жена 
не се различава от всички ба-
би и дядовци, които предлагат 
на произволни места зеленчу-
ците от своята градина. Може-
те да ги познаете по това, че 
количеството никога не е мно-
го, но винаги са хубави проду-
кти. И са невероятно евтини. 

Тези хора - баба ми, баба ти, 
бабата на съседа, те прода-
ват труда си, спомените си. 
Те продават, за да живеят. И 
са готови да дадат цял жи-
вот преживявания или цял се-
зон грижа за градината, за да 
могат да имат за поне поло-
вината от глупостите, кои-
то аз купих от магазина. 

Така че, моля те, следващия 
път, като минаваш оттам, 
вземи и си купи домат от гра-
дината на баба или книга със 
спомени от нейния живот, ко-
ито, ако си достатъчно щаст-
лив, можеш и да разбереш. 

Не за да си хипи, което под-
крепя биото, и всички стари не-
ща за теб са супер модерни, а 
защото си дъщеря, внук или съ-
сед на една от тези баби. 

Росица КоСтаДиНоВа

Кубчетата лед далеч надхвърлят основното си предназ-
начение - да охлаждат нашите питиета. Те може да се из-
ползват много успешно както за красотата, така и за здра-
вето на кожата.

Ето кои са 5-те най-полезни употреби на ледените куб-
чета:
 За ексфолиране.  За да почистите кожата в дълбо-

чина и да я освободите от мъртвите клетки, натрупания 
себум и бактериите, загнездени в порите, е нужно редов-
но да я ексфолирате. Това става успешно с помощта на 
кубчета лед.

Във всяко гнездо на форма за лед поставете намачкани 
портокалови корички, малко мляко и малко мед. Покрийте 
с вода и зам-
разете. Екс-
ф о л и р а й т е 
кожата, ка-
то нежно я 
масажирате 
с кубче лед 
всяка вечер. 
П о л е з н и -
те вещества 
в кубчетата 
ще помогнат 
за почистването и ексфолирането на порите в дълбочина.
 Срещу тъмни кръгове.  Умората личи най-много по 

очите. След напрегнат ден, а още повече на сутринта след 
него тъмните кръгове и торбички под и около очите изда-
ват натрупаното напрежение и стрес.  За да ги премахне-
те бързо и да освежите очите и погледа си, масажирайте 
с кубче лед. Не прекалявайте с охлаждането, за да не на-
раните нежната тънка кожа около клепача! Масажирай-
те 4-5 минути.
 Срещу кожни възпаления.  Те се характеризират с 

обриви, зачервявания, сърбеж, поява на плюски и пъпчи-
ци. Третирайте засегнатото място с кубче лед. То ще успо-
кои възпалението и ще облекчи сърбежа.
 За тонизиране на кожата.  Ниската температура на 

леда помага за освежаване, енергизиране и тонизиране 
на кожата, а водата хидратира в дълбочина. Резултатът е 
сияеща, здрава и опъната кожа – мечтата на всяка жена.
 При слънчеви изгаряния.  Лекият масаж с кубчета 

лед помага на изгорялата кожа да се възстанови по-бър-
зо. Той хидратира увредената кожа, отнема топлината от 
нея и помага за намаляване на зачервяването.

Красавица с български корен
От стр. 1
Дъщеря е на гръцкия 

революционер от бъл-
гарски произход Мар-
ко Бочаров, или Маркос 
Боцарис (на портре-
та), роден през 1788 г.

Големите родолюбци 
- възрожденците Геор-
ги Стойков Раковски и 
д-р Иван Селимински, 
твърдят в своите съчи-
нения, че Марко е бъл-
гарин и е родом от Во-
ден. Градът е наш до 
Междусъюзническата 
война през 1913 г.

Много жители на Во-
ден и околните села 
участват в борбата за 
политическо освобож-
дение на другите наро-
ди: гърци, сърби и ру-
мънци, срещу техния 
общ поробител – тур-
ците. Начело на фалан-
гата юнаци е и Марко 
Бочар. Той е участник 
в гръцкото въстание от 
1821 г. По-късно е убит 
в боя при Месолонги.

Байрон се възхищава 
от героизма на Марко и 
написва поема за него. 
Бочаров е погребан в 

същата черква, където 
е положен и трупът на 
британския поет.

Виктор Юго също пи-
ше дълга поема за ге-
роя.  Пред подвига на 
храбреца от Воден се 
прекланя и Жул Верн, а 
името на Марко се спо-
менава и в много попу-
лярни гръцки балади.

За дъщерята на 
Марко – Катерина Ро-
за Боцарис, съществу-
ват много легенди и 
исторически разкази. 
Тя е придворна дама 
на немската принцеса 
Амалия Гръцка. Двете 
си приличат много и 
са изключително кра-
сиви. Гъркините се въз-
хищават от тях и започ-
ват да им подражават 
в облеклото. Немецът 
става крал при едно-
единствено изискване 
от страна на великите 
сили – изобщо да не се 
занимава с гръцките те-
ритории, останали под 
турска власт. На него му 
е забранено да използ-
ва оръжие срещу тур-
ците. Тогава Катерина 

Роза, в чиито вени те-
че кръвта на Марко Бо-
царис, взема нещата в 
свои ръце. Тя убеждава 
Амалия, че царуването 
им ще бъде запомне-
но с добро от гърци-
те, ако с Отон I вземат 
присърце национални-
те проблеми на пода-
ниците си.

И Катерина, и Ама-

лия не остават безу-
частни, когато кралят 
на Гърция заминава 
на минерални бани. В 
този момент дъщеря-
та на Марко запозна-
ва кралицата с храб-
рия българин хаджи 
Христо. Амалия е тол-
кова запленена от иде-
ите му за прогонване-
то на турците от гръц-

ките територии, че се 
влюбва в него. А ко-
гато и красивият ха-
джи Христо й казва, 
че я обича, тя пада в 
обятията му. Кралица-
та кани българина в 
двореца и го моли да 
й бъде верен. Тогава 
хаджи Христо й при-
знава, че ще е винаги 
до нея, ако тя успее да 
накара съпруга си да 
купи оръжие. Юначни-
ят нашенец заявява, 
че ще застане начело 
на недоволните гър-
ци, а като разгроми 
турците, ще се върне 
при своята кралица.

В този момент обаче 
Отон трябва да напус-
не Гърция заедно със 
съпругата си, тъй като 
е принуден да абдики-
ра. След завръщането 
си в Бавария по нас-
тояване на Амалия той 
изпраща пари и оръ-
жие на гръцките рево-
люционери.

Катерина има влия-
ние и в известния ари-
стократичен род в Ос-
манската империя Ка-
раджа. През 1845-а, на 
24 години, тя получава 

предложение за брак 
от генерал Георге Ка-
раджа. През същата го-
дина, когато младото 
семейство е на раз-
ходка в Италия, извест-
ният художник Пиетро 
Лучини (1800-1883) мо-
ли генерала да напра-
ви портрет на съпруга-
та му. Георге Караджа 
дава съгласието си. На 
платното Катерина Ро-
за е на фона на тигро-
ви кожи, в бял тоалет, 
с ветрило от пауно-
ви пера. През 2008 г. 
картината е продаде-
на от наследниците на 
семейство Караджа на 
„Сотбис“ на фантастич-
на цена.

Катерина има щаст-
лив живот с генера-
ла. Тя продължава не-
говата фамилия с три 
деца - Марк (1845-
1885), Александър 
(1847-1909) и Ефроси-
на (1856-1874).

Дъщерята на Марко 
Бочаров умира 56-го-
дишна през 1875 г. 
Нейният съпруг Геор-
ге Караджа (1802-1882) 
я надживява с осем го-
дини.
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БълГаРСКи10 Вкуснотии в чинии

Ябълков 
щрудел

арабски кекс

Ябълков сладкиш

Кокосов кекс с какао 
и сладко от малини

дЕсЕрти  За  ВЕЛиКдЕНсКитЕ  ПОсти
Шоколадова торта

сладкиш с моркови

домашни  бисквити  арменски сладки

сладкиш с локум
 Продукти за блата: 1,5 ч. ч. 

брашно, 1/3 ч. ч. олио, 1 ч. ч. за-
хар, 1 ч. ч. кафе еспресо, ¼ ч. ч. 
какао, 1 ч. л. сода бикарбонат, 
1 ч. л. ябълков оцет, ванилия, 
   1 щипка сол

 За крема: 1 л соево мляко с 
ванилия, 2 пакета пудинг (шоко-
лад), 8 с. л. захар, 50 г шоколад 
за готвене

 Захарта се обърква с топлото 
кафе и се бърка, докато се раз-
топи. Прибавя се олиото. След 
него се слагат разтворената в 
оцета сода, брашното, какаото, 
ванилията и щипката сол. Сме-
ста се изсипва в тавата, която е 
към фурната. Пече се на 180о. 
Блатът се изпича бързо, защото 

е тънък. Наблюдавайте го и про-
верете с клечка. Готовият блат 
се реже на три еднакви части.  

В ъ р -
ху първия 
блат се ма-
же крем, 
п о с т а в я 
се втори-
ят блат, пак 
крем и по-
с л е д н и я т 
блат, който 
също се ма-
же с крем. 
Тортата се 
измазва с крем и отстрани. 

 Приготвяне на крема: Сое-
вата напитка се слага на котло-

на да заври заедно със захарта. 
От млякото се отделя 1 ч. ч., 

в която се разтваря пудингът. 
След ка-
то со-
е в о т о 
м л я к о 
з а в р и , 
п у д и н -
гът се 
изсипва 
в него и 
се бър-
ка, до-
като се 
сгъсти. 

Преди да се махне, се слага и 
шоколадът. Бърка се до разто-
пяването му.

Продукти: 2 
ч. ч. брашно, 0,5 
ч. ч. пшеничен 
грис, 1,5 ч. ч. за-
хар, 1,5 ч. л. со-
да бикарбонат, 
3 с. л. ябълков 
оцет, 1 ч. ч. то-
пла вода, 1 ва-
нилия, 0,5 ч. ч. 
олио, 1 кутия 
цветен локум

 Нарежете локума на тън-
ки филийки. В купа смесете 
пресятото брашно, гриса и за-
харта. Отделно загасете со-
дата в оцета и ги смесете с 
водата, олиото и ванилията. 
Прибавете течните състав-

 Продукти: 300 г моркови, 150 г захар, 
50 мл олио, 200 г обикновени бисквити, 
1 ч. л. канела, лимонова кора, ва-
нилия, 100 г орехи, 30 г коко-
сови стърготини

 Почистете моркови-
те и ги настържете на 
едро ренде. Загрей-
те олиото, добавете 
морковите и ги заду-
шете до омекване. До-
бавете захарта и гот-
вете още около минута 
при непрекъснато бърка-
не. Свалете сместа от огъня 
и охладете.  Натрошете бискви-
тите. Прибавете морковената смес, 
ванилията, канелата, нарязаните на ситно 
орехови ядки и лимоновата кора. Разбър-

 Продукти: 1 кг ябълки, 1 ч. ч. захар, 1 ч. 
ч. олио, 3 ч. ч. брашно, 1 пакетче бакпулвер, 
½ к. л. канела, 1 пакетче ванилия, 50 г орехи

 Ябълките се обелват и се настъргват. 
Посипват се със захарта и се оставят да 
престоят 1 час. След това се прибавят и 
останалите продукти и сместа се разбърк-
ва добре. Пече се във фурна на 180о око-
ло 30 минути.

 Отгоре по желание може да се поръси 
с пудра захар.

 Продукти: 500 г кори за 
баница, 500 г ябълки, 1 к. ч. 
олио, 100 г захар, 1 ч. ч. оре-
хи, 5 с. л. галета, 1 ч. л. кане-
ла, 2 с. л. пудра захар за по-
ръсване

Първо пригответе плън-
ката, като настържете на 
ренде ябълките, смесете 
ги със счуканите орехи, га-
летата, канелата и захарта. 

Разбъркайте добре сместа. 
Всяка кора намажете с олио, 
сгънете на две през среда-
та и отново намажете с ол-
ио. Върху нея сложете част 
от плънката, като трябва да 
се внимава да е на 3 см от 
краищата на кората, които 
се завиват навътре. След то-
ва навийте кората на руло.  
Оформените рула подреде-
те в намазнена тавичка и пе-
чете в загрята на 180о фурна 
до зачервяване. Поръсете с 
пудра захар.

 Продукти: 1 ч. л. олио, 1 и 1/3 
ч. ч. захар, 1 ч. ч. портокалов 
сок (прясно изцеден), 2 пор-
токалови кори, 1 ч. ч. ко-
косови стърготини, 3,5 ч. 
ч. брашно, 1 лимонада, 2 
бакпулвера, щипка сол 

 В купа смесете оли-
ото със захарта, разбър-
кайте със сладкарска тел 
няколко минути. Добаве-
те портокаловия сок и от-
ново разбъркайте. Прибавете 
към сместа настърганите кори на 
портокалите, кокосовите стърготини, лимо-

надата, щипката сол и разбъркайте.  
Пресейте брашното и смесете с 2 

бакпулвера, от него прибавяй-
те на части до получаване на 

гладка смес. Намажете фор-
мата за кекс с масло и поръ-
сете леко с брашно, изсипе-
те сместа в нея и поставе-
те формата в предварител-

но загрята на 180о фурна, пе-
чете до готовност за около 50 

минути.   Оставете готовия кекс 
във формата около 10 минути и 

обърнете в подходяща чиния. Поръ-
сете с пудра захар.

 Продукти: 300 г сладко от малини, 
1 ч. ч. топла вода, 1 с. л. сода за хляб, 4 с. 
л. оцет, канела, 6 с. л. олио, 1 ч. ч. захар, 
2,5 ч. ч. брашно 

В купа сладкото се размива с водата, 
след което се добавят содата и оцетът, 
за да я угаси. Следват канелата, олиото 
и захарта и накрая се прибавя брашното 
при непрекъснато бъркане до получа-

ване на хомогенна смес. 
 Тя се изсипва в на-

мазнена и набрашнена 
форма и се пече на око-
ло 170о. Добре е първо 
да се пече само с вклю-
чен долен реотан, за да не остане недо-
опечен отвътре, а след като се надигне 
и се поопече отвътре, да се включи и 

горният реотан, за да се запече кексът 
и отгоре.  Когато е готов и изстине, мо-
же да се поръси с пудра захар.

 Продукти: 100 мл олио, 250 мл вода, 100 г 
кокосови стърготини, 300 г брашно, 3 с. л. какао, 
70 г кафява захар, 1 пакетче ванилова захар, 1 
бакпулвер, половин бурканче сладко от малини 

В дълбока купа се смесват олиото, водата и 

сладкото. В брашното се слагат бакпулверът, 
захарта, ванилията и кокосовите стърготини, 
като всичко се разбърква и се изсипва в купа-
та с олиото и водата и отново се разбърква с 
вилица много добре. 1/3 от сместа се отделя 
в друга купа и към нея се добавя какаото. Във 
форма за кекс се сипва малко от бялата смес, 
малко от кафявата и кексът се пече 35 минути. 
По желание може да се поръси с пудра захар.

 Продукти: 100 мл олио, 200 мл 
вода, 240 г смлени орехи, со-
кът и кората на 1 лимон, 100 
г брашно или колкото по-
еме, 1 ч. л. сода бикар-
бонат

 За овалване: 180 г 
пудра захар и 50 г наря-
зани орехи

В подходящ съд сме-
сете олиото, водата, смле-
ните орехи, сока от лимона 
и кората му, настъргана на сит-

но. Добавете содата бикарбонат 
и малко брашно. Трябва да 

се получи меко тесто, от 
което с намазнени пръ-

сти се оформят топче-
та. Те се подреждат 
върху хартия за пече-
не и се пекат до готов-
ност в предварително 

загрята на 180о фурна 
10-15 минути. Топлите 

бисквитки се овалват в 
пудра захар и орехи. 

 Продукти: 1 ч. 
ч. олио, 1 ч. ч. во-
да, 1 малка щипка 
сол, 3 ч. ч. брашно, 
1 ч. л. сода, 200 г 
орехови ядки, 150 
г локум

 За овалване: 
150 г пудра захар, 
ванилия

 Водата и олиото се 
слагат да заврят. След то-
ва се прибавят содата и 
солта и сместа се отмест-

ва от котлона. Прибавя се 
брашното наведнъж и се 
бърка с дървена лъжица. 
Получава се топка тесто, 

която се оставя да се ох-
лади. 

Топчетата тесто се раз-
стилат леко на дланта. В 
средата се поставя пар-
ченце локум и орехче и 
се оформя топче. Слад-
ките се подреждат в тава, 
застлана с хартия за пече-
не, и се пекат на 180о, до-
като се зачервят. Изваж-
дат се от фурната и още 
горещи се овалват в пуд-
рата захар.

Пухкав кекс

кайте до еднородна смес.
 Разстелете правоъгълно пар-

че найлоново фолио. Поръ-
сете с кокосови стър-

готини обилно, след 
което разстелете 

морковеното тес-
то равномерно 
върху кокосо-
вите стърготини 
и с помощта на 

фолиото свийте 
на руло. Ако е не-

обходимо, поръсете 
още кокосови стърго-

тини. 
Оставете за около час на 

хладно, за да се стегне. Преди да поднесете, 
нарежете сладкиша.

Следва

ки към сухите и разбъркай-
те добре.  Намаслете и поръ-
сете с брашно тавичка 20/20 
см, изсипете готовата смес и 
отгоре наредете нарязания 
локум.  Печете  в предвари-
телно загрята на 180о фурна.

Страницата подготви Наталия ГеНАДиеВА
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Предстои пръскане на овошките

Игликата – предвестник на пролетта

Дружка теменужка

Страницата подготви Уляна ПеТКОВА

През март вече се 
създават условия за 
провеждане на  необ-
ходимите третирания 
на овощните дървета 
с химически средства 
срещу болести и непри-
ятели. У нас тази дей-
ност започва с ранното 
пролетно пръскане на 
овощните насаждения, 

главно ябълки и круши, 
в които е установена за-
раза от калифорнийска-
та щитоносна въшка. 
Ранното пролетно пръ-
скане е основно меро-
приятие в системата за 
борба срещу този опа-
сен неприятел. 

Основното правило, 
което трябва да се спаз-

ва, е да се пръска пре-
ди набъбване на пъп-
ките и в никакъв слу-
чай, когато те са запо-
чнали да се развиват. 
Някои препоръчват 
рано напролет, преди 
набъбване на пъпки-
те, при костилковите 
овощни видове – прас-
кова, кайсия, череша, 
вишна, слива, да се на-
прави пръскане с 1% 
бордолезов разтвор 
срещу болестите къд-
равост по прасковата, 
ранно кафяво гниене и 
сачмянка.

Къдравост по прас-
ковата. Пръска се в на-
чалото на разпукване 
на пъпките, фаза „зелен 
конус”.

Сачмянка по кос-
тилковите. Третира-
нето започва във фа-
за „цветен бутон” (по-
казване на цветовете). 
След цъфтежа се пра-
вят още 2-3 пръскания 
в интервал 7-8 дни. 

Ранно кафяво гни-
ене по кайсия, прас-

кова, слива, череша, 
вишна и др.  Провеж-
дат се няколко пръс-
кания: преди цъфтежа 
във фаза „цветен бу-
тон” и след прецъф-
тяването. По-нататък, 
докато има условия за 
зараза и за развитие 
на болестта се пръска 
през 8-10 дни.

У нас в годините с 
нормални условия кос-
тилковите видове раз-
цъфтяват през послед-
ната десетдневка на 
март. 

През този месец 
обаче времето е мно-
го променливо. Рязко 
застудяване или сил-
но затопляне могат да 
доведат до засилване 
или забавяне развити-
ето на овощните дър-
вета и до по-ранен или 
по-късен цъфтеж. 

За да бъдат ефектив-
ни предстоящите пръс-
кания, те трябва да се 
направят в препоръча-
ните фази на развитие 
на дърветата.

Игликата е красиво цве-
те, което може да отглежда-
те както вкъщи на закрито, 

така и в градина-
та. Тя изпраща зи-
мата и приветства 
пролетта. Смята 
се, че растението 
посреща хубавото 
време - името на 
игликата (primula) 
идва от prime - 
първи. Съществу-
ват над 500 вида, 
голяма част от ко-
ито са хибриди, но 
със също толкова 
красиви цветове, 
колкото „ориги-
налните“. Иглика-
та цъфти от фев-
руари до май, след 
това, ако сте я под-
кастрили и сте по-

ложили повече грижи, есен-
та може още веднъж да ви се 
отплати с цвят. Цветето е из-

вестно с пъстрите си цвето-
ве – среща се в бяло, жълто, 
виолетово, розово. Зарежда с 
настроение и гони депресия-
та, затова понякога е използ-
вана и от медицината при те-
рапии за психични заболява-
ния. Според езика на цветята 
примулата се асоциира с пър-
вите любовни трепети, които 
човек изпитва.

Грижи за цветето
За предпочитане е иглика-

та да се отглежда на откри-
то, в сандъчета по балкона 
или в цветни лехи. Позволе-
ни са и закритите помеще-
ния, но първо трябва да съз-
дадете подходящи условия, 
иначе игликата може да умре.

Почва. 
Примулата харесва почва, 

богата на хумус. За да дава по-
вече цвят, може 1-2 пъти в ме-
сеца да я подхранвате с ми-
нерални торове. Ако я гледа-
те на открито, задължително 
я покрийте с торфен мъх, за 
да я предпазите през зимата.

Поливане 
Игликата обича да има вла-

га, затова не оставяйте поч-
вата да изсъхне. Внимавайте 
да не намокрите листата или 
цветовете, защото могат да 
загният. Не сипвайте вода в 
паничката и не позволявай-
те да се задържа там, защото 
има опасност и корените да 
загният. По време на растеж 
поливайте по-често.

Светлина 
Игликата харесва места с 

повече слънчева светлина 

през пролетта, но през лято-
то  преките лъчи могат да я 
убият. Ако я отглеждате на от-
крито, изберете място с ша-
рена сянка.

Пресаждане 
Може да пресадите приму-

лата, след като приключи пе-
риодът на активен цъфтеж, 
като първите 24 часа след 
присаждане е желателно да 
осигурите на растението по-
сенчесто място, докато свик-
не с новия си дом. 

У нас в природата се сре-
щат и осем вида дива иглика, 
четири от които са защитен 
вид. В некултивиран вид иг-
ликата расте по ливади или в 
подножието на планини. На-
пролет билкарите я берат, 
тъй като растението има и 
лечебни свойства.

Опитвали ли сте да си 
отгледате салатно 
цвекло? ако не сте, 

опитайте. много е лесно. 
Подходящият момент за 
засяване на семената на-
стъпва през втората по-
ловина на март и продъл-
жава до началото на ап-
рил. Във всеки случай то 
е по-топлолюбиво от мор-
ковите и лука и се засява 
след тях.

В условията на дворната 
градина семената се зася-
ва в редове на около 40 см 
един от друг. ако искате да 
го отгледате на по-голяма 
площ, тогава за предпочи-
тане ще е двуредовата или 
триредовата лента - 20-25 
см между редовете и 50 см 
между лентите.

Семената на салатното цвекло никнат бавно и 
за да ускорите поникването, може да ги кисне-
те във вода 5-6 часа при температура 23-250С. 
През това време сменяте водата на 2-3 пъти. 

Киснатите семе-
на се засяват вед-
нага след като ле-
ко се просушат, и 
то задължително 
във влажна поч-
ва. Когато рас-
тенията образу-
ват 1-2 същински 
листа, се прореж-
дат така, че меж-
ду тях да има 
2-3 см разстоя-
ние. изскубнати-
те растения мо-
же да се използ-
ват за засаждане 
там, където редо-
вете са по-редки. 
След около 2-3 
седмици се про-
режда втори път 
при окончателно 

разстояние 6-8 сантиметра. Повече не бива, за-
щото кореноплодите, заради които е отглежда 
това растение, стават едри и груби. 

Да си отгледаме 
салатно цвекло

Oбичaнaтa тeмeнyж-
кa (Viola) e цeлoгoдиш-
нo цъфтящo pacтeниe 
oт ceмeйcтвo Violaceae. 
Днec ca нaлични oкoлo 
400-500 paзнoвид-
нocти, yкpacявaщи 
пapкoвe и гpaдинки 
и oтглeждaни c мнoгo 
любoв в пoчти вceки 
бългapcки двop. Po-
динa нa тeмeнyжкaтa 
e yмepeният пoяc нa 
Ceвepнoтo пoлyкълбo. 
Toвa дeликaтнo дpeб-
нo цвeтe пpeдпoчи-
тa влaжни и пoлyceн-
чecти мecтa и пpeдлaгa 
oгpoмнo paзнooбpaзиe 
oт paзцвeтки и фopми 
нa цвeтoвeтe. Пoвeчeтo 
видoвe ca мнoгoгoдиш-
ни, нo имa и eднoгo-
дишни copтoвe.

Eтo oщe ня-
кои фaкти зa 
o б и ч a н и т e 
тeмeнyжки:

Д p e в -
н и т e 
г ъ p ц и 
ca ги 
к y л т и -
виpaли 
o щ e 
o к o л o 
500 гoди-
ни пpeди 
нoвaтa epa, 
кaтo и гъpци-
тe, и pимлянитe 
ca ги изпoлзвaли пo 
мнoгo и paзлични нa-
чини – кaтo пoдпpaвкa, 
винo (Vinum Violatum), 
зa пoдcлaждaнe нa 
xpaнa и пo вpeмe нa 
вcички фecтивaли. C 
кpъcтocвaнe e cъз-
дaдeнa тeмeнyжкaтa 
copт ‘’4 ceзoнa’’. 3aeд-
нo c тaкa нapeчeнaтa 
‘’Pycкa тeмeнyжкa’’, 
пpeдcтaвeнa в кpaя 
нa 19 вeк, двeтe дaвaт 
нaчaлoтo нa paзнoвид-
нocтитe, кoитo oтглeж-
дaмe днec. 

 Дpeвнитe гъpци 
cмятaли тeмeнyжкитe 
зa cимвoл нa плoдo-
витocттa и любoвтa, 

кaтo ca я изпoлзвaли 
зa пpигoтвянe нa paз-
лични любoвни oтвapи. 
Teмeнyжкитe ca гoдни 
зa кoнcyмaция, нo нe 
бивa дa ce пpиeмaт в 
гoлeми дoзи. Te ca из-
пoлзвaни кaтo cypo-
винa зa мнoгo cлaби-
тeлни мeдикaмeнти.

    Отглeждaнe
 Bиoлeткитe виpeят 

нaй-дoбpe нa шapeнa 
cянкa пoд шиpoкoлиcт-
ни дъpвeтa. Taкa cи 
ocигypявaт зaщитa oт 
cтyдa пpeз зимaтa и 
cянкa пpeз гopeщoтo 
лятo.

 Oбичaт дoбpe дpe-
ниpaнa и дocтa бoгaтa 
пoчвa. Дoбaвянeтo нa 
1-2 лoпaти кoмпocт 

пpи зacaж-
д a н e т o 

e 

м н o г o 
в и c o к a 

гapaнция зa oтлични 
peзyлтaти.

3 a c a ж д a й т e 
тeмeнyжкитe в paн-
нa пpoлeт, 4 - 6 ceдми-
ци пpeди пocлeднитe 
мpaзoвити дни зa pe-
гиoнa нa paзcтoяниe 10 
– 20 cм eднo oт дpyгo 
и мyлчиpaйтe, зa дa 
пpeдпaзитe кopeнитe 
oт пpeгpявaнe.

 Пoливaйтe yмepeнo. 
Bъпpeки чe oбичa 
пpoxлaдaтa, тeмeнyж-
кaтa ce нyждae oт мaл-
кo вoдa. Пpeмaxвaйтe 
пpeцъфтeлитe цвeтoвe, 
зa дa cтимyлиpaтe пpo-
дължитeлeн цъфтeж. 
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Колко струват  жертвите от Освободителната война?

Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

Представете си как би се 
почувствал патриарх Нео-
фит, ако отиде в Израел и 
Нетаняху му каже, че в спа-
сяването на българските ев-
реи са участвали македонци, 
бошнаци, българи, шиптъри, 
сърби и други. Ако забрави да 
спомене великото дело на Бъл-
гарската православна църква 
и вместо това говори за роля-
та на българските вярващи – 
мохамедани, християни, буди-
сти, адвентисти и др. Ако ка-
же как се обадил на премиери-
те на Косово, Албания, Босна 
и Сърбия и им благодарил за 
участието на техни хора в 
спасяването на българските 
евреи. А? Това би било прово-
кация? Ще го приемете ли ка-
то обида, оскърбление, неза-
читане, пренебрегване на Бъл-
гария и на българския народ?

Да, неприятно е, че пред 
президента Радев бяха казани 
думи, които очевидно са били 
предназначени за друг. Сто 
пъти по-неприятно е, че те 
бяха използвани за развихря-
нето на истерия, която по-
мрачи честването на 140-го-
дишнината от Освобождени-
ето. Но това не беше прово-
кация. Ако беше замислил про-
вокация, патриарх Кирил ни-
кога не би направил велико-
то признание, с което запо-
чна посещението му в Бълга-
рия. Никога не би казал, че без 
българското православие ня-
маше да има руско правосла-
вие, т.е. руска духовност и ци-
вилизация. Никога не би изра-
зил чувствата, връхлетели го 
при вида на български и руски 
знамена на Шипка.

Ако е имало провокация, то 
тя не е от Всерусийския па-
триарх. Провокация срещу Ру-
сия от наша страна имаше. 
Имаше и от тяхна срещу Бъл-
гария, но те бяха след това, 
и то от руски медии и персо-
ни – духовни братя на наши-
те русофоби.

Да ги забравим, но да не им 
простим.

Васил ВаСилеВ

Провокацията
От стр. 1
Внушенията на една и съща група от-

рицатели през всички години на прехо-
да са, че руският имперски двор въобще 
не е мислил да освобождава братята си 
православни християни от турския ярем, 
а целта му е била да завладее Цариград, 
Босфора и Дарданелите и да 
превърне България в Заду-
найска губерния. Един краен 
русофоб даже изнамери сбор-
ник документи със съставител 
Димитър Петков, когото импе-
ратор Александър ІІ лично е 
наградил с орден за участие-
то му в боевете, в които е за-
губил едната си ръка. В сбор-
ника били публикувани доку-
менти, че никакви братушки не 
са интересували руснаците, те 
си искали столицата на света 
и проливите. Жалко, че не са 
го постигнали, сега нямаше да 
имаме проблеми с радикален 
ислям, строителство на джа-
мии, бурки, фереджета и яшма-
ци, нито с арабски бежанци. 

Другото внушение е, че за освобож-
дението сме си заплатили  на Русия: 24 
или 32.5 тона злато, 10 5000 000 рубли 
или 53 милиона златни франка плюс 11 
млн. златни франка на Турция за „про-
пуснати ползи” след освобождението ни. 
Всеки автор посочва свои угодни нему 
цифри. А един лидер на националисти-
ческа партия, изявяващ се повече  като  
„ястреб”, отколкото като политик, даже 
заяви, че един месец след 3 март бъл-
гарският народ вече съжалявал, че Ру-
сия ни е освободила. Тоест  под турско-
то „присъствие”  и „управление” на бъл-
гарите им било много хубаво. 

Но кажете, г-да „изследователи” – от-
къде България е имала 24 или 32 тона 
злато, или 63 милиона златни франка 
само 6 години след Освобождението 
си? Откъде е извадила такава огромна 
за времето сума, след като 500 годи-
ни българите не са имали своя парич-
на единица, нито собствена икономика, 
без износ на стоки и добив на злато, 
даже са нямали право да притежават 
коне? С такива разсъждения господа-
та неолиберали, русофоби и туркофи-
ли  не отежняват ума си, важното е ма-
нипулацията да заработи и да заслужат 
грантовете си от Сорос и „Америка за 
България”. Може ли да се измери  кол-
ко струва животът на жертвите в Осво-
бодителната война в пари, какво може 
да компенсира тежкия бит на  вдови-

ците  и сираците на над 80 000 офице-
ри и войници, на семейства  без бащи 
и синове? Неолибералите и пазарните 
прокламатори постоянно тръбят, че без-
платен обед няма. Следователно и без-
платно освобождение не може да има, 
напротив – то е най-скъпото, защото 

се погубват човешки животи. Но защо  
„търсачите на истината” не публикуват  
документа, с който Русия си иска зла-
тото,  рублите или франковете? Защото 
няма такова искане, а това е решение 
на Берлинския конгрес. Европейски-
те екзекутори са ни наложили да пла-
тим не без гаден умисъл, а ние хулим 
Русия.  Ако имаше дори най-малко къ-
сче хартия от руска страна, щяха да го 
размахват  като черно знаме всеки ден. 

Истина е, че княз Александър Батен-
берг, фаворит на император Александър 
ІІ,  подписва Указ 1144 от 23 декември 
1883 г.: „Княжеското Българско прави-
телство припознава да дължи на Руско-
то имперско Правителство за разходите 
по окупацията от Имперските Руски вой-
ски, съгласно определенията на Берлин-
ския договор, сумата 10 618 250 книжни 
рубли.” Но не се посочва, че има  иска-
не от руска страна, значи  това е по ре-
шение на Берлинския конгрес. При това 
този налог е за издръжка на руската ад-
министрация, останала след Освобожде-
нието за изграждане на държавността на 
възстановената България, а не  за вой-
ната.   Разходите  по време на войната 
са десет пъти повече -  100 млн. рубли, 
според изказването на канцлера на Русия 
княз Ал. Горчаков на Берлинския конгрес. 

Защо не са ни освободили Германия, 
Франция, Англия след шокиращите раз-
крития на техни журналисти за жестоко-

стите по време на Априлското въстание? 
Те даже са изпращали военни съветници 
в турската редовна армия, а британски-
ят премиер лорд Бенджамен Бикънсфилд 
Дизраели е насърчавал избиването на 
българските бунтовници. Английски во-
енни съветници е имало при потушава-

нето на Априлското въстание, 
а по време на Освободителна-
та война английският полко-
вник Сен Клер, известен като 
Хидает паша, на турска служ-
ба е вдигал помаците и тур-
ците от Родопите на въстание 
против българската власт. Със 
знанието на британското пра-
вителство. Дружината на ка-
питан Петко войвода потуша-
ва бунта и разпръсва размир-
ниците. А ордите на Сюлейман 
паша, опожарил Стара Загора, 
са превозени от Черна гора до 
Дедеагач с английски кораби. 
По пътя си до Шипка полски-
ят евреин Соломон Явиш, пре-
минал на турска служба с име 
Сюлейман паша, избива над 30 

хил. мъже, жени и деца, унищожава над 
50% от къщите и над 80% от училища-
та и черквите. Туркофилите у нас иска-
ха да му издигнат паметник като на ве-
лик пълководец! Едва се преборихме с 
нагаждачите.  

Радетелите на правдата за турското 
"благородно присъствие" на българска 
земя стигат до още по-подла злоуми-
съл: „съветското робство” от 1944 г. е 
било по-жестоко от византийското (1018-
1187, 169 години) и турското (1396-1878, 
пет века). 

С невероятни и чудовищни измисли-
ци се наредиха на опашка пред новите 
западни господари българските хамеле-
они. Няма да се учудим, ако издигнат 
паметник на Дизраели, както направи-
ха на Роналд Рейгън; упорито се вну-
шава, че Мидхат паша е направил мно-
го за българската инфраструктура и за 
образованието и той заслужава мону-
мент. Те даже и на турските султани ще 
намерят добродетели, ще покажат как-
ви грижи са полагали за българите под 
тяхното управление, особено на Селим 
І, започнал насилственото ислямизира-
не. Ако беше жив Алеко Константинов, 
отново би написал разказа си  „Пази, 
Боже, сляпо да прогледа” (който не се 
изучава в училище). А Йордан Йовков 
би добавил: „Боже, колко простотия има 
в тази държава, Боже!” 

Доцент д-р Стоян ВлаЙКоВ

Реакцията

От стр. 1
Иначе нямаше да се опита да набере точки, об-

винявайки Путин без доказателства, че е съпри-
частен с неуспешното отравяне на бивш съветски 
разузнавач, лежал в затвора за двойно агентство и 
разменен с Лондон. Тезата на Тереза, че щом бой-
ното отровно вещество е „единствено” руско, от-
там е и „вероломният акт”, е смехотворна! Първо, 
заводът в Узбекистан е под контрола на америка-
нците от 1991 г. Химикът Вил Мирзаянов, създател 
на добилия популярност препарат „Новичок” (из-
ползван за интрига в два игрални екшъна – холи-
вудски и английски), от четвърт век живее в САЩ. 
През 2017 г. приключи пълното унищожаване на 
химическите оръжия в бившия СССР по между-
народно споразумение, неизпълнено от Англия и 
САЩ… Второ, светкавичното определяне на при-
чините за тежкото състояние на Сергей Скрипал 
и дъщеря му е невъзможно, ако Скотланд Ярд не 
притежава образец от отровата за сравнение. Тре-
то, без разследване, следствие и съд не може да 
се обвини който и за каквото и да е. Най-малко-
то заради презумпцията за невинност, основа на 
демократичното общество. 

Какво постигна Западът с медийната зловредна 
кампания? Обединяване на руснаците и съкруши-
телна победа на Владимир Владимирович. Над 56 
млн. го възприемат за лидер, водещ страната по 

верния път, върнал заслуженото величие на ос-
вободителите на Европа от фашизма. Братушките 
така реагират на всяка несправедливост, насочена 
срещу тях. Набедиха ги, че силово са анексирали 
Крим. Присъединилата се след законен референ-
дум република показа, че не е така. Близо 92 на 
сто от жителите на полуострова в неделя гласу-

ваха за Путин Спасителя! Обвиниха руснаците за 
намеса в Украйна и нарушаване на гражданските 
права. Превратаджиите в Киев забраниха гласу-
ването в руското посолство и консулствата, с ко-
ето показаха кой има навика да върши подобни 
нарушения. Не допуснаха олимпийци златни ме-
далисти да участват в състезанията в Корея след 
спечелено съдебно дело за неприемане на до-
пинг… Сега явно се опитват да опорочат светов-
ното първенство по футбол с провокации от типа 
„Новичок”… За налаганите перманентно безумни 
санкции, вредящи и на тези, които ги измислиха, 
просто не ни се говори. 

„До 2024 г. Русия да се нареди сред първите пет 
икономически най-развити страни на планетата“ - 
е записано в програмата на новия-стар президент 
и ще бъде изпълнено както всички, поемани от 

Путин ангажименти пред избирателите през три-
те предходни успешни мандата. Нацията е обеди-
нена, сплотена и има кауза – запазване на мира и 
ръст на благосъстоянието. 

Злобните нападки за манипулации при гласу-
ването се опровергават от 146 хил. наблюдатели, 
представители на различните партии, и 1500 кон-
трольори от над 80 държави, присъствали на во-
леизлиянието. По две камери за непосредствено 
следене на процеса бяха монтирани в повече от 
97-те хиляди секции и всеки желаещ можеше в ре-
ално време да проследява работата на комисиите.

Изводът от поредната победа на Путин е ясен: 
Русия върви по самостоятелен и независим път 
на развитие, който се възприема положително 
от огромната част от населението й във вътре-
шен и във външен план. Ако на някого в затъна-
лия с проблеми Европейски съюз или набъбналия 
от скандали Вашингтон това не се харесва, то си 
е за негова сметка.

Истината, потвърждавана многократно от собст-
вената ни история, е, че през каквито и преврат-
ности да преминава България, в каквито и съюзи 
да участва, тя никога не бива да е срещу Русия! 
Защото за грешките на политиците плащаме ние, 
обикновените хора. Петьо ДаФиНКиЧеВ
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БНТ свяТ

БНТ 2

ПетъК, 23 маРт  
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Мо-

менти от Ишикава
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
14:00 Константин Философ
15:10 Сагуа - сиамската котка
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Денят, който промени 

живота на Мис Петигрю

19:50 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 SS Британия
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на джаз форма-

ция “Джабе” /Унгария/
0:35 Денят започва с Култура
2:15 Колекцията
3:10 Семеен бизнес
3:35 Как се прави?
4:20 Зелената линейка
5:00 Още от деня
5:45 Панорама с Бойко Васи-

лев
СъБота, 24 маРт

6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Милион и две усмивки 
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Световно първенство 

по фигурно пързаляне: 

Волна програма /мъже и 
жени/

15:25 Малки истории
16:25 Ганьо Балкански се 

завърна от Европа  /155 
години от рождението 
на Алеко Константинов/

17:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

18:00 Животът е вкусен
19:00 Дискавъри: Когато робо-

тите ни нападнат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Мародери
23:35 По света и у нас
23:50 Съкровището на Да Вин-

чи
1:25 SS Британия
2:20 Дискавъри: Когато робо-

тите ни нападнат
Смяна на часовото време. Ча-

совникът се мести с 1 час 
напред.

4:15 Отблизо с Мира Добрева
5:15 Бразди 
5:45 Иде нашенската музика

НеДеля, 25 маРт   
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Неделно евангелие
7:10 Внимание, роботика
7:35 Пиксел Пинки
8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Балетен спектакъл на 

Ансамбъл “Лезгинка” /
Дагестан/  

14:15 Следваща спирка - кино 
“Одеон”

15:30 Световно първенство по 
фигурно пързаляне - га-

ла вечер
18:00 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО 
19:05 Дискавъри: Египет - как-

во се крие под повърх-
ността

19:50 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Виктория
22:25 По света и у нас
22:40 Нощни птици
23:40 Дискавъри: Египет - как-

во се крие под повърх-
ността

0:25 Мародери
2:10 SS Британия
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Съкровището на Да Вин-

чи
4:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ПоНеДелНиК, 26 маРт
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Константин Философ
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сагуа - сиамската котка
15:30 Сламено сираче
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3 
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Букет

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 37 дни
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Другата страна на тро-

фея
1:05 Бързо, лесно, вкусно
1:15 Денят започва с Култура
2:55 Едно голямо семейство 3 
4:00 Изкуството на 21 век
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ВтоРНиК, 27 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 История.bg
13:55 Константин Философ
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сагуа - сиамската котка
15:30 Сламено сираче
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Букет
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Национални награди 

“Икар” за постижения в 
областта на сценичните 

изкуства
23:30 По света и у нас
23:45 2010: Моби Дик
1:15 Бързо, лесно, вкусно
1:25 Денят започва с Култура
3:05 Едно голямо семейство 3
4:10 Дойче веле: Шифт
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

СРяДа, 28 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Референдум
13:55 Константин Философ
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сагуа - сиамската котка
15:30 Сламено сираче
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Алън Куотърмейн и Хра-

мът на черепите
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Несретникът от Койот 

Каунти
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Немислимо
1:15 Бързо, лесно, вкусно
1:25 Денят започва с Култура
3:05 Едно голямо семейство 3

4:10 Дойче веле: Шифт
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ЧетВъРтъК, 29 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Вокален концерт - песни 

от Рихард Щраус
13:45 Константин Философ
14:45 Япония днес
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сагуа - сиамската котка
15:30 Сламено сираче
0:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 По-сладката страна на 

живота
22:25 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътят към Хуарес
0:55 Бързо, лесно, вкусно
1:05 Денят започва с Култура
2:45 Едно голямо семейство 3
3:45 Япония днес
4:55 Изкуството на 21 век
4:20 Здравето отблизо
5:00 Още от деня

ПетъК, 23 маРт 
06:45 Европейски маршрути
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
10:00 Днес и утре
10:20 Семеен бизнес
10:45 Сагуа - сиамската котка
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кратки новини
14:15 Земята е само една
14:30 Авиокомпания “Бед-

ствие”
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Пиренеите
18:30 Световно наследство
18:50 “Сливница: Капитаните пе-

челят срещу Генералите”
19:30 България новини 
20:00 Сцени от модерния жи-

вот в Китай
20:10 Семейство Даръл 2
21:00 Регионални новини 
21:45 Туристически маршрути
22:15 Деветият етаж - в търсе-

не на древната реликва
23:45 Шифт
00:00 България новини  
00:30 Семейство Даръл 2
01:20 Регионални новини 
02:05 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
03:05 Концерт на Георги Въл-

чев /цигулка/ и Лора 
Чекоратова /пиано/

04:10 Китай на фокус 
04:45 Местно време
05:15 България днес 

СъБота, 24 маРт 
06:45 Пътешествия
07:15 Местно време: Без бари-

ери
07:45 Сагуа - сиамската котка
08:10 Внимание, роботика
08:35 Семеен бизнес
09:00 Децата.com
09:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене 
12:00 №1 Туризмът 
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Деветият етаж - в търсе-

не на древната реликва
15:30 Светът на Япония
15:45 Международен конкурс 

“Млади виртуози” /2017 
г./

17:10 Как се прави
17:35 Изкуството на 21 век
18:05 Съвременници: “Про-

хождането”
18:35 Културни адреси: София, 

Европа
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Посолството
21:15 Вечните хитове от люби-

ми български филми 
22:10 Виното на лятото
23:40 Добър ден с БНТ 2
00:40 България новини
01:10 Посолството
02:25 Пътувай с БНТ 2
02:55 Местно време: Без бари-

ери
Смяна на часовото време. Ча-

совникът се мести с 1 час 
напред.

НеДеля, 25 маРт 
06:30 Вкусни изкушения
07:00 Пиренеите
07:25 №1 Туризмът 
07:55 Животни по пижами
08:20 Битките за Европа: “Сли-

вница: Капитаните пече-
лят срещу Генералите”

09:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Изкуството на 21 век
11:30 Брой до десет
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Виното на лятото
15:30 Пътешествия
16:00 Летище “Санта Мария”
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Рецепта за култура
18:30 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Посолството
21:15 Международен фестивал 

за поп и рок музика  Со-
фия 2017

22:20 Колумбийска връзка
23:55 Добър ден с БНТ 2
00:55 България новини
01:25 Афиш
01:40 Посолството
02:55 Колумбийска връзка
04:30 Пътувай с БНТ 2
05:00 Абсурдите с БНТ 2
05:30 Местно време: Без бари-

ери

ПоНеДелНиК, 26 маРт
6:00 Вкусни изкушения
6:30 Време за губене 
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пиренеите

10:30 Летище “Санта Мария”
11:25 Европа днес
11:35 Световно наследство
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време 
12:30 България 12.30 
12:45 Очарователни погледи 

от Китай
12:55 Информация за времето 

- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Китай на фокус
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 5 минути София
18:35 Днес и утре
19:05 Културни адреси: София, 

Европа
19:30 България новини 
20:00 Телетуризъм
20:10 Семейство Даръл 2
21:00 Регионални новини 
21:45 Европа без граници: „Да-

рители и филантропи“
22:15 Америка днес
23:15 Концерт на Румънския 

национален камерен 
оркестър, солист Вим 
Вам Хаселт /тромпет/

0:10 България новини 
0:40 Семейство Даръл 2
1:30 Регионални новини 
2:15 Добро утро с БНТ 2
3:15 Рецепта за култура 
4:15 Афиш
4:30 Земята е само една
4:45 Местно време
5:15 България днес 

ВтоРНиК, 27 маРт 
6:45 Екология
7:00 Добро утро с БНТ2 
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Време за губене 
11:00 Културни адреси: София, 

Европа
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:40 Япония на фокус
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Информация за времето
12:50 Добро утро с БНТ2 
14:25 Днес и утре
14:55 Часът на зрителите
15:25 №1 Туризмът 
15:55 Информация за времето
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Очарователни погледи 

към Китай
18:40 Как се прави
19:05 Пиренеите
19:30 България новини 
20:00 Япония днес
20:10 Шпиони във Варшава
21:00 Регионални новини 
21:45 На опера с БНТ 2: “Моята 

прекрасна лейди”
22:15 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
22:45 С усмивка за Ела
23:50 Очарователни погледи 

към Китай
0:00 България новини 
0:30 Шпиони във Варшава
1:20 Регионални новини 
2:05 Добро утро с БНТ 2
3:05 Концерт на Ваня Милано-

ва /цигулка/ с оркестър 
„Студио концертанте“

3:55 Вкусни изкушения

СРяДа, 28 маРт 
6:55 Япония днес
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Абсурдите с БНТ 2
10:30 Децата.com
11:00 Как се прави
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:40 Земята е само една
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 5 минути София
12:50 Информация за времето 

- по градове
12:55 Добро утро с БНТ2 
14:30 Културни адреси: София, 

Европа
14:55 Америка днес
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Евроновини
20:15 Шпиони във Варшава
21:00 Регионални новини 
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Битките за Европа: “Сли-

вница: Капитаните пече-
лят срещу Генералите“

22:55 Полифония
0:00 България новини 
0:30 Шпиони във Варшава
1:15 Регионални новини 
2:00 Добро утро с БНТ 2
3:00 Летище “Санта Мария”
3:55 Вкусни изкушения
4:20 Пътувай с БНТ 2
4:50 Местно време 
5:20 България днес 

ЧетВъРтъК, 29 маРт 
6:50 Знаете ли, че...
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Вкусни изкушения
10:30 Часът на зрителите
11:00 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:40 Скъпо килограмче
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Информация за времето 

- по градове
12:50 Добро утро с БНТ2 
14:25 Време за губене 
14:55 Днес и утре
15:25 Европа без граници: „Да-

рители и филантропи“
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Пътешествия
18:30 На опера с БНТ 2: “Моята 

прекрасна лейди”
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:15 Шпиони във Варшава
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Кербала
0:10 България новини
0:40 Шпиони във Варшава
1:25 Регионални новини 
2:10 Добро утро с БНТ 2
3:10 Америка днес
4:10 Часът на зрителите
4:40 Знаете ли, че...
4:50 Местно време
5:20 България днес 

ПетъК, 23 маРт 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка 
11:40 Седмица с филмите на 

Радка Бъчварова: “Инди-
говият пират”

11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Открито с Валя Ахчиева
14:05 Денят започва с Култура
15:50 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Международен турнир 

по борба “Дан Колов - 
Никола Петров”

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 “The Teachers” 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Открито с Валя Ахчиева
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес 
03:15 Бързо, лесно, вкусно
03:25 Бразди 
03:55 Панорама с Бойко Васи-

лев
04:55 Пролетни дневници
05:05 Зелената линейка 
05:45 Малки истории

СъБота, 24 маРт 
06:00 Време за губене 
06:30 Пътувай с БНТ 2
07:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Непозната земя
11:30 В кадър
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 ТВ Фонд: “Рози за д-р 

Шомов”
14:30 Абсурдите с БНТ 2
15:00 Добър ден с БНТ 2
16:00 Баскетбол /мъже/: Рил-

ски спортист - Академик 
Бултекс 99

18:00 Международен турнир 
по борба “Дан Колов - 
Никола Петров”

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 След края на света
22:35 Панайот Панайотов - 40 

години на сцената
00:15 По света и у нас
00:30 Шоуто на Канала
01:30 Рецепта за култура 
02:30 Плюс това
Смяна на часовото време. Ча-

совникът се мести с 1 час 
напред.

04:30 Часът на зрителите
05:00 Абсурдите с БНТ 2
05:30 Непозната земя

НеДеля, 25 маРт 
06:00 Бертолдо
06:30 На мястото на татко
06:45 Бърколино
07:00 Малки истории
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 Бразди 
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Знаете ли...
15:00 Международен турнир 

по борба “Дан Колов - 
Никола Петров”

17:00 Съвременници: “Очите 
на пчелата”

17:30 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Бунтът на L
22:30 Концерт на Кичка Боду-

рова
00:10 По света и у нас
00:25 Афиш
00:40 Спортна треска
01:10 Отблизо с Мира Добрева
02:10 Иде нашенската музика
03:10 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
04:10 Извън играта
04:45 Малки истории
05:45 Пролетни дневници

ПоНеДелНиК, 26 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Зелена светлина
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Рецепта за култура 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до 

край 
19:30 Афиш
19:45 Ангел
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 София в един снимачен 

век: Филмови коловози
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Награди за Инфраструк-

турни проекти 2018
0:40 Още от деня
1:25 Местно време
1:55 България днес 
3:25 България от край до 

край 
3:55 Вяра и общество 
4:55 Пролетна песен
5:10 Здравето отблизо 

ВтоРНиК, 27 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Гугулиада
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 „Музикални следи“
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Извън играта
19:35 Малки истории
19:45 Зъбът ми Стахливецът
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Национални награди 

“Икар” за постижения в 
областта на сценичните 
изкуства

23:30 По света и у нас
23:45 Зелена светлина
23:50 Пътувай с БНТ 2
0:20 Време за губене 
0:50 Още от деня
1:35 Местно време
2:05 България днес 
3:35 Бързо, лесно, вкусно
3:45 “Очите на пчелата”
4:10 Шоуто на Канала
5:10 Здравето отблизо 
5:50 Малки истории

СРяДа, 28 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Гугулиада: Бабина при-

казка
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Време за губене 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Съвременници: “Зетьово 

вино”
19:30 Малки истории
19:45 Оливър и планината
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Летете с Росинант 
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:15 Местно време
1:45 България днес 
3:15 Бързо, лесно, вкусно
3:25 Време за губене 
3:55 Изкачване към Маричи-

ните езера
4:10 Нощни птици
5:10 Здравето отблизо 
5:50 Малки истории

ЧетВъРтъК, 29 маРт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Гугулиада: Звездна при-

казка
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Фонд БНТ: „Знаци по 

пътя“ 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Разговор с птици 
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
0:00 Иван Радоев: Поетът 

стреля в сърцето си 
1:00 Още от деня
2:00 Местно време
2:30 България днес 
4:00 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Библиотеката
5:10 Здравето отблизо 
5:50 Малки истории
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БълГаРСКи14 Най-гледаните тв програми

bTV сиНема

БТв комеди

ПетъК, 23 маРт
06:00 „Легендата за Кора” - анима-

ция
06:30 „Тази сутрин” - информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави”  - вечерно 

ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под на-

ем”  с. 1, еп. 88
15:00 Премиера: „Шест сестри”   

еп.41
16:00 Премиера: „Лекар в плани-

ната”  с.10, еп. 1
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публици-

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследни-

ци”   еп. 50
19:00 bTV Новините - централна 

емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”  

с. 2, еп. 81
21:00 Премиера: „Столичани в 

повече“  с.12, еп.4
22:00 „Комиците и приятели” - ко-

медийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно 

ток шоу
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Кости”  с.9, еп. 17
 01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
 04:30 „Стъклен дом”   еп.26 
05:30 „Легендата за Кора” 

СъБота, 24 маРт
06:00 „Чудовища срещу извънзем-

ни” - анимация
07:00 „Теория на глупостта” - раз-

влекателна поредица, еп. 12
07:30 „Двама мъже и половина”  

с.4, еп.3
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T” 
12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ“ - документал-

на поредица
13:00 „Феята на зъбките 2” 
15:00 „Истински истории“ 
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ - 

документална поредица 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Китайски зодиак“ - екшън, 

приключенски (Chinese 
Zodiac, Хонг Конг, Ки-
тай,2012), режисьор - Джеки 
Чан, актьори - Джеки Чан, 
Оливър Плат, Стивън Чанг, 
Катлин Дешел и др.

22:00 „Умирай трудно 3” - екшън, 
криминален (САЩ, 1995), 
режисьор - Джон Мактиър-
нън

00:30 „Дневниците на вампира“  
с.6, еп.13

01:30 „Теория на глупостта“   еп.3,4
02:30 „Феята на зъбките 2” - ко-

медия, семеен (САЩ, 2012), 
режисьор - Алекс Зам, 
актьори - Лари Кейбъл Гай, 
Дейвид Маккей, Ерин Бот, 
Брейди Рейтър, Джон Ко-
мън, Боб Липка и др.

04:00 „Cool…T” /п./
05:00 „Двама мъже и половина” 
05:30 „Чудовища срещу извънзем-

ни” - /п./

НеДеля, 25 маРт
06:00 „Чудовища срещу извънзем-

ни” - анимация
07:00 „Като на кино“ - предаване 

за кино с водещ Михаил 
Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…” 
12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ“
13:00 „Сержант Билко“ - комедия
15:00 „Българи на три морета“ 
16:00 bTV Документите 
17:00 „120 минути” - публицистич-

но пр
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините - централна 

емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Гласът на България“ - музи-

кално шоу
21:30 „Папараци”
22:30 „Хищникът” - ужаси, трилър, 

екшън,фантастика (САЩ, 
1987), режисьор - Джон Мак-
тиърнън, актьори - Арнолд 
Шварценегер, Карл Уедърс, 
Бил Дюк, Джеси Вентура, 
Елпида Карило, Кевин Питър 
Хол и др.

00:30 „Дневниците на вампира“  
с.6, еп.14

01:30 „Теория на глупостта“   еп.5,6
02:30 „Сержант Билко“ - комедия 

(САЩ, 1996), режисьор 
- Джонатан Лин, актьори - 
Стив Мартин, Дан Акройд, 
Крис Рок, Фил Хартман, Глен 
Хедли и др.

04:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:00 „Чудовища срещу извънзем-

ни” /п./ - анимация
05:30 „Лице в лице” /п./ едаване

ПоНеДелНиК, 26 маРт
06:00  „Легендата за Кора” – ани-

мация
06:30  „Тази сутрин” – информаци-

онно предаване 
09:30  „Преди обед” – токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00  bTV Новините – обедна 
емисия

12:30  „Шоуто на Слави” /п/– ве-
черно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов под 
наем” – сериал, с. 1, еп. 89

15:00  Премиера: „Шест сестри” – 
сериал,  еп.42

16:00  Премиера: „Лекар в плани-
ната” – сериал, с.10, еп. 2

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публици-

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Скъпи наслед-

ници” – сериал,  еп. 51
19:00  bTV Новините – централна 

емисия
 20:00  Премиера: „Сега и завинаги” 

– сериал, с. 2, еп. 82
 21:00  MasterChef България – кули-

нарно шоу
22:30  „Шоуто на Слави” – вечерно 

ток шоу
 23:30  bTV Новините – късна еми-

сия
 00:00  „Кости”– сериал, с.9, еп. 18
 01:00  „Шест сестри” /п./– сериал
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – токшоу
 04:30  „Стъклен дом”– сериал,  

еп.27
 05:30  „Лице в лице” /п./– публици-

стично предаване 

ВтоРНиК, 27 маРт
06:00  „Легендата за Кора” – ани-

мация
06:30  „Тази сутрин” – информаци-

онно предаване 
09:30  „Преди обед” – токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00  bTV Новините – обедна 
емисия

12:30  „Шоуто на Слави” /п/– ве-
черно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов под 
наем” – сериал, с. 1, еп. 90

15:00  Премиера: „Шест сестри” – 
сериал,  еп.43

16:00  Премиера: „Лекар в плани-
ната” – сериал, с.10, еп. 3

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публици-

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи наслед-
ници” – сериал,  еп. 52

19:00  bTV Новините – централна 
емисия

 20:00  Премиера: „Сега и завинаги” 
– сериал, с. 2, еп. 83

 21:00  MasterChef България – кули-
нарно шоу

22:30  „Шоуто на Слави” – вечерно 
ток шоу

 23:30  bTV Новините – късна еми-
сия

 00:00  „Кости”– сериал, с.9, еп. 19
01:00  „Шест сестри” /п./– сериал
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – токшоу
 04:30  „Стъклен дом”– сериал,  

еп.28
05:30  „Лице в лице” /п./– публици-

стично предаване 

СРяДа, 28 маРт
06:00  „Легендата за Кора” – ани-

мация
06:30  „Тази сутрин” – информаци-

онно предаване 
09:30  „Преди обед” – токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00  bTV Новините – обедна 
емисия

12:30  „Шоуто на Слави” /п/– ве-
черно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов под 
наем” – сериал, с. 1, еп. 91

15:00  Премиера: „Шест сестри” – 
сериал,  еп.44

16:00  Премиера: „Лекар в плани-
ната” – сериал, с.10, еп. 4

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публици-

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи наслед-
ници” – сериал,  еп. 53

19:00  bTV Новините – централна 
емисия

 20:00  Премиера: „Сега и завинаги” 
– сериал, с. 2, еп. 84

 21:00  „Смени жената“ – семейно 
риалити

22:00  „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30  „Шоуто на Слави” – вечерно 
ток шоу

 23:30  bTV Новините – късна еми-
сия

 00:00  „Кости”– сериал, с.9, еп. 20
01:00  „Шест сестри” /п./– сериал
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – токшоу
 04:30  „Стъклен дом”– сериал,  

еп.29
05:30  „Лице в лице” /п./– публици-

стично предаване 

ЧетВъРтъК, 29 маРт
06:00  „Легендата за Кора” – ани-

мация
06:30  „Тази сутрин” – информаци-

онно предаване 
09:30  „Преди обед” – токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00  bTV Новините – обедна 
емисия

12:30  „Шоуто на Слави” /п/– ве-
черно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов под 
наем” – сериал, с. 1, еп. 92

15:00  Премиера: „Шест сестри” – 
сериал,  еп.45

16:00  Премиера: „Лекар в плани-
ната” – сериал, с.10, еп. 5

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публици-

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Скъпи наслед-

ници” – сериал,  еп. 54
19:00  bTV Новините – централна 

емисия
 20:00  Премиера: „Сега и завинаги” 

– сериал, с. 2, еп. 85
 21:00  „Бригада Нов дом“ – социа-

лен проект с водещ Мария 
Силвестър

22:00  „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30  „Шоуто на Слави” – вечерно 
ток шоу

23:30  bTV Новините – късна еми-
сия

00:00  „Кости”– сериал, с.9, еп. 21
01:00  „Шест сестри” /п./– сериал
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – токшоу
 04:30  „Стъклен дом”– сериал,  

еп.30

ПетъК, 23 маРт
06:00 „Вътрешна сигурност” еп.9
07:15 „Вътрешна сигурност” еп.10
08:15 „Отново и отново”  еп.3
09:30 „Това не си ти” - драма (САЩ, 

2014), режисьор - Джордж К. 
Улф, актьори - Хилари Суонк, 
Ейми Росъм, Джош Дюамел

12:00 „Вътрешна сигурност ” еп.11
13:15 „Вътрешна сигурност ” еп.12
14:20 „Отново и отново”  еп.4
15:30 „Затворници” - криминален, 

драма, трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Денис Вилньов, 
актьори - Хю Джакман, Пол 
Дано, Джейк Джиленхол, 
Мария Бело, Вайола Дейвис, 
Мелиса Лео и др.

18:30 „Номер 42 - ри“ - драма, 
биографичен, спортен (САЩ, 
2013), режисьор - Брайън 
Хелгеланд, актьори - Чадуик 
Босман, Харисън Форд, 
Кристофър Мелони, Джуд 
Тейлър и др.

21:00 „Бандата на Оушън 3“ - коме-
дия, трилър, драма, крими-
нален (САЩ, 2007), режисьор 
- Стивън Содърбърг, актьори 
- Джордж Клуни, Брад Пит, 
Мат Деймън, Ал Пачино, Еди 
Джеймисън, Скот Каан, Кей-
си Афлек, Бърни Мак и др.

23:30 „Мръсни пари“ - кримина-
лен, драма (САЩ, 2014), ре-
жисьор - Майкъл Р. Роскам, 
актьори - Том Харди, Нуми 
Рапас, Джеймс Гандолфини, 
Матиас Шьонертс, Джон 
Ортиз, Елизабет Родригез, 
Джеймс Фречвил и др.

01:45 „Убиец на пътя 3” - ужас, 
трилър(САЩ, 2004), режи-
сьор - Деклан Обрин, актьо-
ри - Кен Кирзингър, Джеси 
Хъч, Бен Холингсуърт, Джи-
анаполо Венута, Кирстен 
Праут и др.

03:45 „Отново и отново”  еп.4

СъБота, 24 маРт
06:00 „Дъщерята на проповедни-

ка” - драма 
08:30 „Робинзон Крузо”
10:30 „Двете лица на януари” 

- трилър (САЩ, 2014), режи-
сьор - Хосеин Амини

12:30 „Като на кино” - предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

13:30 „Номер 42 - ри“ - драма
16:15 „Бандата на Оушън 3“ - коме-

дия, трилър, драма, крими-
нален 

18:45 „Мордекай” - екшън, 
комедия (САЩ, 2015), 
режисьор - Дейвид Коп, 
актьори - Оливия Мън, 
Майкъл Бирни, Оливър Плат, 
Джеф Голдблум, Пол Бетани, 
Гуинет Полтроу, Обри Плаза, 
Юън Макгрегър, Джони Деп, 
Джейми Бърнадети др.

21:00 „Шерлок Холмс” - екшън, 
драма, криминален, три-
лър, приключенски (САЩ, 
Великобритания, 2009), 
режисьор - Гай Ричи, ак-
тьори - Робърт Дауни - мл., 
Джуд Лоу, Рейчъл Макадамс, 
Марк Стронг, Кели Райли, 
Еди Марсан, Уилям Хюстън и 
др.

23:30 Премиера: Cinema X: „Ана-
бел” - ужас (САЩ, 2014), 
режисьор - Джон Р. Леонети, 
актьори - Уорд Хортон, 
Брайън Хауи, Ерик Ладин, 
Анабел Уолис, Алфре Удърт, 
Тони Амендола, Мишел 
Романо, Габриел Бейтман, 
Шайло Нелсън, Тереза Лин 
О’Тул и др.

01:30 „Като на кино” - предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

02:30 „Нощи в Роданте” - драма, 
романтичен, САЩ, 2008 г., 
режисьор - Джордж С. Улф, 
актьорите - Скот Глен, Крис-
тофър Мелони, Ричард Гиър

НеДеля, 25 маРт
06:00 „Несправедливо обвинена” - 

трилър
08:00 „Фийби в страната на чу-

десата” - драма, фентъзи, 
семеен (САЩ, 2008)

10:00 „Аз, проклетникът“ - анима-
ция

12:00 „Победителят“ - семеен
13:30 „Номер 42 - ри“ - драма, 

биографичен, спортен
14:15 „Това не си ти” - драма 
16:30 „Шерлок Холмс” - екшън, 

драма, криминален, три-
лър, приключенски (САЩ, 
Великобритания, 2009), 
режисьор - Гай Ричи, ак-
тьори - Робърт Дауни - мл., 
Джуд Лоу, Рейчъл Макадамс, 
Марк Стронг, Кели Райли, 
Еди Марсан, Уилям Хюстън и 
др.

19:00 „Нощи в Роданте” - драма, 
романтичен, САЩ, 2008 г., 
режисьор - Джордж С. Улф, 
актьорите - Скот Глен, Крис-
тофър Мелони, Ричард Гиър, 
Даян Лейн, Джеймс Франко, 
Вайола Дейвис

21:00 „Транс” - драма, криминален, 
трилър (Великобритания, 
САЩ, Франция, 2013), режи-
сьор - Дани Бойл, актьори 
- Джеймс Макавой, Росарио 
Доусън, Венсан Касел, Дани 
Сапани, Мат Крос, Тъпанс 
Мидълтън и др.

23:00 „Изчезването на Кейли 
Антъни” - криминален, 
драма (Канада, САЩ, 2013), 
режисьор - Питър Вернер, 
актьори - Роб Лоу, Елизабет 
Мичел, Оскар Нунез, Мариса 
Рамирез, Кевин Дън и др.

00:45 „Дъщерята на проповед-
ника” - драма (САЩ, 2010 ), 
режисьор - Стан Фостър, ак-
тьори - Латоя Лъкет, Даръл 
Бабс, Тами Тоусенд, Карлос 
Дейвис, Андре Бътлър и др.

03:00 Cinema X: „Анабел” - ужас

ПоНеДелНиК, 26 маРт
06:00  „Вътрешна сигурност” – 

сериал,еп.11, 12 
08:30  „Отново и отново” еп.4
09:45  „Нощи в Роданте” – драма, 

романтичен (САЩ, 2008), 
режисьор - Джордж С. Улф, 
актьори - Скот Глен, Кристо-
фър Мелони, Ричард Гиър, 
Даян Лейн, Джеймс Франко, 
Вайола Дейвис и др.

12:00  „Вътрешна сигурност ” – се-
риал, с.4, еп.1, 2

14:00  „Отново и отново” еп.5
15:00  „Дъщерята на проповед-

ника” – драма (САЩ, 2010), 
режисьор - Стан Фостър, ак-
тьори - Латоя Лъкет, Даръл 
Бабс, Тами Тоусенд, Карлос 
Дейвис, Андре Бътлър и др.

17:15  „Баща ми трябва да умре“ 
– криминален, мистерия, 
трилър (Канада, 2014), режи-
сьор – Елизабет Джилс

19:15  „Изчезването на Кейли 
Антъни” - криминален, 
драма (Канада, САЩ, 2013), 
режисьор – Питър Вернер, 
актьори – Роб Лоу, Елизабет 
Мичел, Оскар Нунез, Мариса 
Рамирез, Кевин Дън и др.

21:00  Премиера: „Заедно по при-
нуда” – комедия, (САЩ, 2014), 
режисьор – Франк Корачи, 
актьори - Ана Колуел, Уенди 
МакЛендон-Кови, Тери 
Крюз, Ема Фурман, Кевин 
Нийлън, Джоел Макхейл, 
Дрю Баримор

23:30  „Приземяване: Добре до-
шли в Източна Европа” - ек-
шън, комедия (Литва, Вели-
кобритания, 2014), режисьор 
- Емилис Веливис,актьори 
- Вини Джоунс, Скот Уилямс, 
Джил Дарнел, Оливър 
Джаксън, Антъни Стречън, 
Андрюс Жюраускас, Моника 
Вайчулите и др.

01:30  „Вътрешна сигурност” – се-
риал, с.4, еп.1, 2

ВтоРНиК, 27 маРт
06:00  „Вътрешна сигурност” еп.1,2
08:00  „Отново и отново” – сериал, 

еп.5
09:45  Премиера: „Заедно по при-

нуда” – комедия, (САЩ, 2014), 
режисьор – Франк Корачи, 
актьори - Ана Колуел, Уенди 
МакЛендон-Кови, Тери 
Крюз, Ема Фурман, Кевин 
Нийлън, Джоел Макхейл, 
Дрю Баримор, Бела Торн, 
Адам Сандлър и др.

12:00  „Вътрешна сигурност ” – се-
риал, с.4, еп.3,4

14:15  „Отново и отново” – сериал, 
еп.6

15:15  „Дивачета” – документален, 
(САЩ, 2011), режисьор - Дей-
вид Ликли

16:15  „Победителят“ – семеен, 
(САЩ 2007), режисьор - Май-
къл Бей, актьори -Кей Пана-
бейкър, Дон Джонсън, Лори 
Лоуглин,Джеймс Бест, Саша 
Кохен, Мими Гианопулос, 
Лондон Либоирон и др.

18:30  „Бандата на Оушън 3“ - 
комедия, трилър, драма, 
криминален (САЩ, 2007), ре-
жисьор - Стивън Содърбърг, 
актьори - Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, Ал 
Пачино, Еди Джеймисън, 
Скот Каан, Кейси Афлек, 
Бърни Мак и др.

21:00 „Пазители на наследството” 
- драма, екшън, биографи-
чен (САЩ, Германия, 2014), 
режисьор - Джордж Клуни, 
актьори - Джордж Клуни, 
Мат Деймън, Бил Мъри, Кейт 
Бланшет, Джон Гудман, Жан 
Дюжарден, Хю Боневил, За-
хари Бахаров, Боб Балабан и 
др.

23:30  „Фийби в страната на чу-
десата” – драма, фентъзи, 
семеен (САЩ, 2008)

01:30  „Вътрешна сигурност” – се-
риал, с.4, еп.3,4

СРяДа, 28 маРт
06:00  „Вътрешна сигурност” еп.3,4
08:15  „Отново и отново” – сериал, 

еп.6
09:30  „Бебе в наследство“ – 

драма, мистерия, трилър 
(Канада, 2014), режисьор – 
Джон Л`Екюр, актьори - Каси 
Стийл, Мими Кузък, Крис 
Бруно и др.

11:30  „Вътрешна сигурност ” – се-
риал, с.4, еп.5,6

13:30  „Отново и отново” – сериал, 
еп.7

14:30  „Изчезването на Кейли 
Антъни” - криминален, 
драма (Канада, САЩ, 2013), 
режисьор – Питър Вернер, 
актьори – Роб Лоу, Елизабет 
Мичел, Оскар Нунез, Мариса 
Рамирез, Кевин Дън и др.

16:15  „Коледни бъркотии“ – дра-
ма, семеен, фентъзи (Канада, 
2006), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Амбър 
Бенсън, Брит МакКилип, 
Кейти Кийтинг, Гуинет Уолш, 
Тай Ръниан и др.

18:30  „Шерлок Холмс” – екшън, 
драма, криминален, три-
лър, приключенски (САЩ, 
Великобритания, 2009), 
режисьор - Гай Ричи, актьо-
ри - Робърт Дауни-мл., Джуд 
Лоу, Рейчъл Макадамс, Марк 
Стронг, Кели Райли, Еди 
Марсан, Уилям Хюстън и др.

21:00  „Аз, проклетникът 2“ – 
комедия, анимация (САЩ, 
2013), режисьори – Пиер 
Кофин, Крис Рено 

23:00  „Младата Виктория“ – исто-
рически, драма (Великобри-
тания, САЩ, 2009), режисьор 
– Жан-Марк Вале, актьори – 
Емили Блънт, Миранда Ри-
чардсън, Джим Броудбент, 
Пол Бетани, Марк Стронг, 
Рупърт Френд и др.

01:15  „Вътрешна сигурност” – се-
риал, с.4, еп.5,6

ЧетВъРтъК, 29 маРт
06:00  „Вътрешна сигурност” – се-

риал, с.4, еп.5,6
08:00  „Отново и отново” – сериал, 

еп.7
09:30  „Пазители на наследството” 

- драма, екшън, биографи-
чен (САЩ, Германия, 2014), 
режисьор - Джордж Клуни, 
актьори - Джордж Клуни, 
Мат Деймън, Бил Мъри, Кейт 
Бланшет, Джон Гудман, Жан 
Дюжарден, Хю Боневил, За-
хари Бахаров, Боб Балабан 

12:15  „Вътрешна сигурност ”еп.7,8
14:15  „Отново и отново” еп.8
15:15  Премиера: „Заедно по при-

нуда” – комедия, (САЩ, 2014), 
режисьор – Франк Корачи, 
актьори - Ана Колуел, Уенди 
МакЛендон-Кови, Тери 
Крюз, Ема Фурман, Кевин 
Нийлън, Джоел Макхейл, 
Дрю Баримор, Бела Торн, 
Адам Сандлър и др.

17:45  „Аз, проклетникът 2“ – 
комедия, анимация (САЩ, 
2013), режисьори – Пиер 
Кофин, Крис Рено 

21:00  „Зараза” - екшън, драма, 
трилър (САЩ, 1995), режи-
сьор - Волфганг Петерсен, 
актьори – Дъстин Хофман, 
Рене Русо, Морган Фрийман, 
Кевин Спейси, Куба Гудинг-
младши, Доналд Съдърланд, 
Патрик Демпси и др.

23:30  „Sucker Punch: Из-
мислен свят” – екшън, 
трилър, фентъзи, (САЩ 
, 2011г.),режисьор- Зак 
Снайдър, актьори - Емили 
Браунинг, Карла Гуджино, 
Джейми Чънг, Ванеса 
Хъджинс, Джена Малоун, 
Аби Корниш,Скот Глен, Джон 
Хам, Оскар Айзък и др.

01:45  „Вътрешна сигурност” – се-
риал, с.4, еп.7,8

03:45  „Отново и отново”  еп.8

ПетъК, 23 маРт
06:00 „Кое е това момиче“ с.3 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „По средата“ с.5
09:00 „Столичани в повече“
10:00 „Принцесите на Родеото” 

- семеен (Бразилия, 2012), 
режисьор - Тимъти Арм-
стронг, актьори - Байли 
Медисън, Дъста Кимзи, 
Ричард Леви и др.

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал 
14:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече” с.10
18:00 „Щурите съседи“ с.3
19:00 „Загадките на Лора“ с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” с.1
22:30 „Мутра по заместване” с.3
21:00 „Приятели“ с.3
22:00 „Двама мъже и половина” 

с.11
23:00 „Бруклин 99” еп. 3,4
00:00 „Принцесите на Родеото” 

- семеен;
02:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Бруклин 99” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал
СъБота, 24 маРт

06:00 „Кое е това момиче“ с.3 
07:00 „Двама мъже и половина“ 

с.2
08:00 „Модерно семейство“ с.5
09:00 „Клуб Веселие” с.5
10:00 „Безкрайният годеж“ - ко-

медия, романтичен (САЩ, 

Япония, 2012), режисьор - 
Никълъс Столър, актьори 
- Джейсън Сийгъл, Емили 
Блънт, Алисън Бри, Крис 
Прат, Дакота Джонсън и 
др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./ 
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“ - сери-
ал

14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече“ с.10
18:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал 
20:30 „Мисис Даутфайър” - ко-

медия (САЩ, 1993), ре-
жисьор - Крис Кълъмбъс, 
актьори - Робин Уилямс, 
Пиърс Броснан, Сали 
Филд, Робърт Проски и 
др.

22:30 „Мутра по заместване” с.3
00:00 „Столичани в повече“ - 

сериал
03:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
04:00 „Клуб Веселие” - сериал
05:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал
НеДеля, 25 маРт

06:00 „Кое е това момиче“ с.3 
06:30 „Да отгледаш Хоуп” с.4
07:00 „Двама мъже и половина“ 

с.3
08:00 „Модерно семейство“ с.5
09:00 „Клуб Веселие” с.5
10:00 „Мисис Даутфайър” - ко-

медия (САЩ, 1993), ре-
жисьор - Крис Кълъмбъс, 
актьори - Робин Уилямс, 
Пиърс Броснан, Сали 
Филд, Робърт Проски и 
др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./ 
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“ - сери-
ал

14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече“ с.10
18:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал 
20:30 „Безкрайният годеж“ - ко-

медия, романтичен (САЩ, 
Япония, 2012), режисьор - 
Никълъс Столър, актьори 
- Джейсън Сийгъл, Емили 
Блънт, Алисън Бри, Крис 
Прат, Дакота Джонсън и 
др.

22:30 „Мутра по заместване” с.4
23:30 „Столичани в повече“ - 

сериал
02:30 „Мутра по заместване” - 

сериал
03:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
04:00 „Клуб Веселие” - сериал
05:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал
ПоНеДелНиК, 26 маРт 

06:00  „Да отгледаш Хоуп” – се-
риал, с.4

07:00  „Загадките на Лора“ – се-
риал

08:00  „Модерно семейство“ – 
сериал, с.5

09:00  „Столичани в повече“ – 
сериал

10:00  „Аз, те и Лара” – комедия 
(Италия, 2009), режисьор 
– Карло Вердоне, актьори 
– Карло Вердоне, Лаура 
Чиати, Анна Бонаиуто и 
др.

12:00  „Бруклин 99“ – сериал
13:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
14:00  „Двама мъже и половина“ 

– сериал
15:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
16:00  „Приятели” – сериал
17:00  „Столичани в повече”– се-

риал, с.10
18:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал
19:00  „Загадките на Лора“ – се-

риал, с.2
20:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.2
21:00  „Приятели“ – сериал, с.4
22:00  „Двама мъже и половина” 

– сериал, с.11
23:00  „Бруклин 99” – сериал
00:00  „Аз, те и Лара” – комедия 

(Италия, 2009), режисьор 
– Карло Вердоне, актьори 
– Карло Вердоне, Лаура 
Чиати, Анна Бонаиуто и 
др.

02:00  „Да отгледаш Хоуп“ – се-
риал

03:00  „Модерно семейство“ – 
сериал

04:00  „Бруклин 99” – сериал
05:00  „Загадките на Лора“ /п./ – 

сериал
ВтоРНиК, 27 маРт

06:00  „Да отгледаш Хоуп” – се-
риал, с.4

07:00  „Загадките на Лора“ – се-
риал

08:00  „Модерно семейство“ – 
сериал, с.5

09:00  „Столичани в повече“ – 
сериал

10:00  „Котки и кучета: Отмъще-
нието на Кити“ - комедия 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Брад Пейтън, актьори 
- Крис О’Донъл, Джак 
Макбрайър, Пол Родри-
гез, Малкълм Гудуин, 
Малкълм Стюарт и др.

12:00  „Бруклин 99“ – сериал
13:00  „Щурите съседи“  

14:00  „Двама мъже и половина“ 
– сериал

15:00  „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

16:00  „Приятели” – сериал
17:00  „Столичани в повече”– се-

риал, с.10
18:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал
19:30  „Моето семейство“ – се-

риал 
20:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.2
21:00  „Приятели“ – сериал, с.4
22:00  „Двама мъже и половина” 

– сериал, с.11
23:00  „Бруклин 99” – сериал
00:00  „Паранормален филм” – 

комедия, пародия, САЩ, 
2013 г., режисьор и сцена-
рист - Крейг Мос, актьори 
- Катрин Фиоре, Флип 
Шулц, Оливия Алексан-
дър, Артуро дел Пуерто, 
Дани Удбърн, Френч Стю-
арт, Питър Гилрой, Тайлър 
Филипс, Стефан Крамер 
Гликман и др.

02:00  „Да отгледаш Хоуп“ – се-
риал

03:00  „Модерно семейство“ – 
сериал

04:00  „Бруклин 99” – сериал
05:00  „Моето семейство“ /п./ – 

сериал
СРяДа, 28 маРт

06:00  „Да отгледаш Хоуп” – се-
риал, с.4

07:00  „Моето семейство“ – се-
риал

08:00  „Модерно семейство“ – 
сериал, с.5

09:00  „Столичани в повече“ – 
сериал

10:00  „Любов в багажа” – ко-
медия (САЩ, 2013), режи-

сьор – Дейвид Е. Талберт, 
актьори – Пола Патън, 
Дерек Люк, Тай Дигс, Бо-
рис Коджоу, Трей Сонгс, 
Джил Скот, Адам Броуди, 
Дженифър Луис, Джимон 
Хонсу, Лорън Лондон, Тия 
Мори, Кристина Милиан и 
др.

12:00  „Бруклин 99“ – сериал
12:30  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
14:00  „Двама мъже и половина“ 

– сериал
15:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
16:00  „Приятели” – сериал
17:00  „Столичани в повече”– се-

риал, с.10
18:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
19:30  „Моето семейство“ – се-

риал 
20:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.2
21:00  „Приятели“ – сериал, с.4
22:00  „Двама мъже и половина” 

– сериал, с.11
23:00  „Бруклин 99” – сериал
00:00  „Любов в багажа” – коме-

дия
02:00  „Да отгледаш Хоуп“ – се-

риал
03:00  „Модерно семейство“ – 

сериал
04:00  „Бруклин 99” – сериал
05:00  „Моето семейство“ /п./ – 

сериал

ЧетВъРтъК, 29 маРт
06:00  „Да отгледаш Хоуп” – се-

риал, с.4
07:00  „Загадките на Лора“ – се-

риал
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал, с.5
09:00  „Столичани в повече“ – 

сериал
10:00  „Весели крачета 2” - ани-

мация, комедия, семеен 
(Австралия, 2011) ,сцена-
ристи - Джордж Милър, 
Уорън Колман, Гари Ек, 
Пол Ливингстън, режи-
сьор - Джордж Милър

12:00  „Бруклин 99“ – сериал
12:30  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
14:00  „Двама мъже и половина“ 

– сериал
15:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
16:00  „Приятели” – сериал
17:00  „Столичани в повече”– се-

риал, с.10
18:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
19:30  „Моето семейство“ – се-

риал 
20:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.2
21:00  „Приятели“ – сериал, с.4
22:00  „Теория за големия 

взрив” – сериал, с.4
23:00  „Бруклин 99” – сериал
00:00  „Весели крачета 2” - ани-

мация, комедия, семеен 
(Австралия, 2011) ,сцена-
ристи - Джордж Милър, 
Уорън Колман, Гари Ек, 
Пол Ливингстън, режи-
сьор - Джордж Милър

02:00  „Да отгледаш Хоуп“ – се-
риал

03:00  „Модерно семейство“ 
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ПетъК, 23 маРт
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
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: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Полицаите от края на 
града” (премиера) – ко-
медиен сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 1 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

СъБота, 24 маРт  
07.00 „Непорочната Джейн” – 

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
12.50 „Плажен тийн филм” – с 

уч. на Рос Линч, Мая 
Мичъл, Грейс Фипс, Гарет 
Клейтън и др.

14.50 „Шест дни, седем нощи“ 
–  с уч. на Харисън Форд, 
Ан Хечи, Дейвид Шуи-
мър, Жаклин Обрадорс, 
Клиф Къртис 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 „Бързи и яростни: Токио 

Дрифт” –  с уч. на Лукас 
Блек, Закъри Тай Брайън, 
Линда Бойд, Браян Гуд-
ман, Натали Кели, Ники 
Грифин и др.

22.10 „Игрите на глада: Сойка–
присмехулка – Част 2“ 
–  с уч. на Дженифър Ло-
рънс, Джош Хътчерсън, 
Лиам Хемсуърт, Джулиан 
Мур, Елизабет Банкс, Уди 
Харелсън, Стенли Тучи, 
Филип Сиймур Хофман и 
др.

01.00 „Шест дни, седем нощи“ 
–  с уч. на Харисън Форд, 
Ан Хечи, Дейвид Шуи-
мър, Жаклин Обрадорс, 
Клиф Къртис и др. /п/ 

04.30 „Плажен тийн филм” – с 
уч. на Рос Линч, Мая Ми-
чъл, Грейс Фипс 

НеДеля, 25 маРт
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 1
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Да обичаш по рецепта” 

(премиера) – с уч. на Мая 
Стоян, Райън Ротман, Бес 
Армстронг, Таня Чишолм 
и др.

14.15 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Убийства” 
(премиера) –  с уч. на 
Кандис Камерън Бър, 
Лекса Доинг, Марилу 
Хенър, Брус Доусън, Ан-
на ван Хуфт и др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Господарка на злото” 

(премиера) – с уч. на 
Анджелина Джоли, Ел 
Фанинг, Шарлто Копли, 
Имелда Стаунтън, Лесли 
Манвил и др.

22.00 „Орелът” (премиера) – с 
уч. на Чанинг Тейтъм, 
Джейми Бел, Доналд 
Съдърланд, Марк Стронг 
и др.

00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.50 „Бързи и яростни: Токио 
Дрифт” –  с уч. на Лукас 
Блек, Закъри Тай Брайън, 
Линда Бойд, Браян Гуд-
ман, Натали Кели, Ники 
Грифин и др. /п/

ПоНеДелНиК, 26 маРт 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 

– „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода“ 
– забавно предаване, 6 
сезон

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” 
02.00 „Непростимо“ 
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

ВтоРНиК, 27 маРт
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 

– „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 1 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

СРяДа, 28 маРт
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” 
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 

– „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 1 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

ЧетВъРтъК, 29 маРт 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 

– „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 1 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

ПетъК, 23 маРт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -09:00 – Повторения

СъБота, 24 маРт
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 - 09:00 – Повторения

НеДеля, 25 маРт
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ 
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 -07:00 – Повторения

ПоНеДелНиК, 26 маРт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ВтоРНиК, 27 маРт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

СРяДа, 28 маРт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/

01:30 -07:00 – Повторения

ЧетВъРтъК,  29 маРт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ПетъК, 23 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.40  „Бъдете здрави”
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 

20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

СъБота, 24 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно”
16.00  Новини
17.00  Новини
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера

21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НеДеля, 25 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Прогноза за време-

то
10.15  Телестар
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45  Спорт
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  „Интервю на деня”
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство”
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНеДелНиК, 26 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  прогноза за време-

то и спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок

ВтоРНиК, 27 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

СРяДа, 28 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини

14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ЧетВъРтъК, 29 маРт
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини

11.10 „Свободна зона с 
Георги Коритаров 3” 

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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евРоком

ПетъК, 23 маРт
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное 

время
11:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное 

время
13:55 Пятое измерение
14:25 Каменская-3
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное 

время
17:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное 

время
20:00 Петросян-шоу
22:05 Чужое лицо. Х/ф
23:40 Белая студия. Иван 

Колесников
00:25 С любимыми не 

расставайтесь. Х/ф
01:35 Следователь Тихо-

нов

03:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

04:00 Пятое измерение
04:30 Пряничный домик

СъБота, 24 маРт
05:00 Служба доверия
07:00 Вести. Местное 

время
07:20 Служба доверия. 

Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное 

время
10:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

11:05 “Измайловский 
парк”. Большой 
юмористический 
концерт

13:10 Моя любовь - 
Россия!

13:35 Искатели
14:20 Линия жизни. Дарья 

Мороз
15:15 Живет такой паре-

нь. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Родные пенаты. Х/ф
23:10 Романтика ро-

манса
00:05 Клуб женщин. Х/ф
02:30 На всю жизнь. Х/ф
04:00 Искатели
04:45 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

НеДеля, 25 маРт
05:10 Родные пенаты. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разреша-

ется
12:00 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
12:50 Больше, чем любо-

вь
13:30 Пешком... Москва 

обновленная
13:55 Женщины. Х/ф
17:30 “Синяя птица - По-

следний богатырь”. 
Сказочный сезон

19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер 
23:25 Мама выходит за-

муж. Х/ф
01:05 Полет фантазии. 

ПетъК, 23 маРт
08:00  Новости
08:15  Телеканал «Доброе утро»
08:30  «Контрольная закупка»
09:00  «Жить здорово!» (16+)
10:00  «Модный приговор»
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «На самом деле» (16+)
18:55  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «ДОстояние РЕспублики»
22:10  «Вечерний Ургант» (16+)
23:00  Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зелёная в 
многосерийном фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

01:40  Владимир Басов, Валентина 
Титова, Евгений Весник, 
Римма Маркова в фильме 
«Нейлон 100%» (12+)

03:05  Алла Демидова, Георгий 
Жжёнов, Владимир Этуш в 

фильме «Стюардесса» (12+)
03:40  «Модный приговор»
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Сергей Бондарчук, Ирина 

Скобцева в фильме «Серёжа»

СъБота, 24 маРт
06:55  «Играй, гармонь любимая!»
07:35  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря»
09:00  Новости (с субтитрами)
09:20  К юбилею актёра. Премьера. 

«Алексей Петренко. „Кто из 
вас без греха?“» (12+)

10:20  «Смак» (12+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт»
12:10  Премьера. «Грипп. Вторже-

ние» (12+)
13:10  Людмила Артемьева, Татьяна 

Рудина, Александр Чер-
нявский в многосерийном 
фильме «Таксистка» (12+)

17:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

17:15  Кино в цвете. «Берегись авто-
мобиля»

18:55  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Премьера. Сергей Гармаш, 

Андрей Назимов, Елизавета 
Арзамасова, Ксения Лавро-
ва-Глинка, Ян Цапник в коме-
дии «Напарник» (16+)

23:30  Ксения Раппопорт, Фёдор 
Бондарчук в фильме Авдотьи 
Смирновой «Два дня» (16+)

01:05  Лидия Смирнова, Александр 
Вокач, Людмила Шагалова, 
Евгений Евстигнеев, Людми-
ла Гурченко в фильме «Дача» 
(12+)

02:30  Евгений Киндинов, Любовь 
Нефёдова в фильме «Мо-
лодые» (12+)

05:00  «Модный приговор»
06:00  Новости
06:10  Пётр Вельяминов в остросю-

жетном фильме «Командир 
счастливой „Щуки“» (12+)

НеДеля, 25 маРт
07:45  «Смешарики. ПИН-код»
08:10  «Часовой» (12+)
08:40  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. «Нонна Мордюко-

ва. „Прости меня за любовь“» 
(12+)

11:15  «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

12:00  Новости (с субтитрами)

12:15  «Теория заговора» (16+)
13:35  Алексей Баталов, Инна Мака-

рова в фильме «Дорогой мой 
человек»

15:35  Ирина Печерникова, Вя-
чеслав Тихонов в фильме 
«Доживём до понедельника»

17:30  Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «Верные 
друзья»

19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

22:30  «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр

23:40  Премьера. Василий Бутке-
вич, Иван Янковский, Павел 
Чинарёв, Александр Паль, 
Анастасия Пронина в фильме 
«Тряпичный союз» (18+)

01:20  Ежи Штур, Галина Петрова, 
Николай Караченцов в фи-
льме «Дежа вю» (12+)

03:15  Марина Яковлева, Анатолий 
Ромашин, Валентина Талы-
зина в фильме «Сцены из 
семейной жизни» (12+)

04:40  Галина Логинова, Константин 
Райкин, Татьяна Веденеева 
в фильме «Много шума из 
ничего» (12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПетъК, 23 маРт
07.00 “Българите живеят под 

храма на небето“ - доку-
ментален филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край  
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”  
16.30 Нови хоризонти  
17.30 Новини 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
18.30 Документален филм 

СКАТ
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов на 
запис

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога 
23.45 Поп музика - Цвете за 

Гошо 2010 Ватикана и 
Блус трафик

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 “Дълбочината на цве-
товете“ - документален 
филм

06.15 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

СъБота, 24 маРт
07.00 “На ползу роду“ - Доку-

ментален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева  

14.00 Актуален репортаж 
15.00 Кратки Новини
15.10 „През планини и морета“ 

- док.поредица
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” 
- Патриотична мисия в 
Армения - 2 част 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето  
23.00 Класическа музика - Кон-

церт за цигулка и оркес-
тър N2 - П.Христосков 
- изп. проф.Елисавета 
Казакова 

23.30 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков 

01.30 Новини. Прогноза за 
времето  + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката 

04.00 “Изгнаници клети“ - 
04.30 Класическа музика - Кон-

церт за цигулка и оркес-
тър N2 - П.Христосков 
- изп. проф.Елисавета 
Казакова

05.00 “На ползу роду“ - доку-
ментален филм 

05.30 “От българско, по - бъл-
гарско” с Галя Асенова 
НеДеля, 25 маРт 

08.00 Ранни вести  - 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  

16.00 „Първото благо“ -  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Джон Лоутън представя 

Община Смолян“ 1част - 
док.поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
-  

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Алтернативи”  
21.30 „Има нещо гнило в Да-

ния“ - игрален филм Скат 
- 2 част 

22.35 Новини. Прогноза за 
времето  

23.00 „Час по България“  
00.00 “Фронтално” 
02.00 Новини.Прогноза за вре-

мето
02.30 “Паралакс“ - 
04.00 Прокудени от бащин 

край - 
05.00 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева

ПоНеДелНиК, 26 маРт
07.00 „ Да опитомиш света“ - 

док. филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия

10.30 Концерт с българска 
народна музика

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/

12.45 Алтернативи - повторе-
ние 

14.15 Паралакс 1 - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 - повторение
16.00 Първото благо - повто-

рение
16.30 Златната църква на цар 

Симеон“ док. филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/ 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” /
на живо/

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев /на живо/

22.00 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

22.30 Класически концерт - 
В.А.Моцарт - Концерт 
за пиано и орк., солист 
Георги Мишленков; Бето-
вен Симфония 5,оп.67

23.30 „Прокудени ...“ с водещ 
Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-
рение 

06.00 „Неизвървените пътеки 
на Пирин“ - документа-
лен филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт /
повторение/

ВтоРНиК, 27 маРт
07.00 „Котел“ - документален 

филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 

/на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение/
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт /на 
живо/

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” /
на живо/

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров / Й. Апостолов /
на живо/

22.00 Новини. Прогноза за 
времето / повторение /

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.00 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние 
06.00 „Отблясъци“ - докумен-

тален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт

СРяДа, 28 маРт
07.00 „Доброта и надежда“ 

документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот / 

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”/

повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско - повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение /на 
живо/  

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - /на живо/

21.00 „Паралакс“ - /на живо/ 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети - Па-

триотична мисия в Арме-
ния - 2 част док.филм 

23.00 „Има нещо гнило в Да-
ния“ - игрален филм 2 
част /повторение/

00.05 Класическа музика - 
изпълнения на Антоли 
Кръстев - виолончело и 
Йовчо Крушев - пиано

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов / повторение /

03.00 “Нови хоризонти“ - пов-
торение 

04.00 Алтернативи - повторе-
ние

05.30 “Час по България” - с 
водещ Пламен Павлов / 
повторение/

06.30 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
- повторение

ЧетВъРтъК, 29 маРт
07.00 „Есен по родопски“ - до-

кументален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот /

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио /

повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 „Храмове на българската 

памет“ 
15.30 Облаче ле, бяло - /повто-

рение/
16.30 Паралакс - /повторение/
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков /на живо /

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не /на живо/ 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/

03.00 “Първото благо“ 
04.00 „Дневниците на уфолога“ 

ПетъК, 23 маРт
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 6 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 6 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 35 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 36 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 29 

еп. - Сериал 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
03:30 Ключът към успеха 
04:00 Военна прокуратура - 29 

еп. - Сериал 
05:00 Страници от живота - 6 

еп. - Сериал 
06:00 Преследвачът - 16 еп.  

СъБота, 24 маРт
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 51 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Момичетата от площад 

Испания - 6 еп. - Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 17 еп. - 
Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Момичетата от площад 

Испания - 6 еп. - Сериал 

НеДеля, 25 маРт
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Обучението на феите - 

Драма 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 52 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Убийства в Мидсъмър - 

Криминална поредица 
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 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 36 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПоНеДелНиК, 26 маРт
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 

11:00 Седмицата на #Иво - с 
Иво Божков 

12:00 При Жорж - музика, из-
куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 7 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 36 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 37 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 29 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 29 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 7 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 37 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВтоРНиК, 27 маРт
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 8 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 37 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 38 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
16 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

16 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 8 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 38 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

СРяДа, 28 маРт
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Ченгета под прикритие - 
16 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 9 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 39 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 9 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 39 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧетВъРтъК, 29 маРт
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 10 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 39 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 40 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 7 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 1,2,3 - 7 еп. - Сериал 

Продължава на стр. 25
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За вашетоЗа вашето

За консултация с лекар можете да се обърнете 
към клиника БОРОлА, София, 1202, 

ул. „цар Симеон“ 52, тел. 02/ 983 62 03, 
e-mail office@borola.com. За по-богата информация 

посетете www.ocolut.com. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

С ОкОлут кОмби
очите са по-млади 
от годините ни

Както тялото, така и 
зрението се променят с 
течение на времето. Най-
често срещаните пробле-
ми, свързани с напред-
ването на годините, са: 
нуждата от повече свет-
лина, затруднения при 
четене и работа в близ-
ка дистанция, фокусира-
нето на близките пред-
мети, защото очните ле-
щи губят гъвкавостта си. 
С напредване на възрас-
тта зрението е уязвимо и 
от навлизането на по-го-
лям процент светлина в 
окото, вследствие на ко-
ето се появява чувстви-
телност към отблясъците 
от уличното осветление, 
отражения на светлина-
та от гладка повърхност 
– стъкло, вода.

Променя се и цвето-
вото възприятие, наблю-
дават се затруднения в 
разграничаването на оп-
ределени цветове и ню-
анси. Слъзните жлези за-
почват да произвеждат 
по-малко сълзи. А нали-
чието на адекватно ко-
личество сълзи е важен 
елемент за запазване на 
очното здраве и ясния 
образ. Като резултат се 
усеща дразнение и сухо-
та в очите.

При достигане на 50 и 
повече години пресбио-
пията (старческо далеко-
гледство) се развива и то-
зи период от живота е ха-
рактерен с увеличаване 
на риска от развитие на 
значителен брой очни и 
зрителни проблеми. Мо-
же да се появи промяна 
в това колко ясно виж-
дате образите, особено 
ако сте предразположе-
ни към диабет или хи-
пертония. Тези хронични 
състояния могат да увре-
дят фините кръвоносни 
съдове на ретината, ко-
ето причинява загуба на 
зрението, което поняко-
га може да е трайно. Мо-
же да наблюдавате петна 
и мътнини, които всъщ-
ност са сенки на плаващи 
частици в течността, ко-
ято запълва вътрешната 
част на окото. Загубата на 

перифер-
но зре-
ние може 
да сигна-
лизира за 
глаукома. 
Ако пра-
вите ли-
нии из-
г л е ж д а т 
изкриве-
ни, въл-
нообраз-
ни или 
имат липс-
ващи сег-
менти в цен-
тралната част 
на зрението, то-
ва може да са симптоми 
за свързаната с възрас-
тта макулна дегенерация.

Явно е, че след опре-
делена възраст очите ни 
искат подкрепа и специ-
ални грижи, за да про-
дължат да ни служат до 
дълбока старост.

Приемът на околут 
Комби действа преван-
тивно срещу основните 
нарушения на зрението, 
които се появяват с на-
предване на възрастта. 
околут Комби осигуря-
ва цялостна протекция на 
очите, подпомага зрение-
то и функцията на рети-
ната, макулата и лещата 
на окото. околут Ком-
би е първият офталмоло-
гичен продукт, който съ-
държа екстракти от чети-
рите най-мощни протек-
тори на зрението – лу-
теин, зеаксантин, астак-
сантин и проантоциани-
дин. Специално подбра-
ните съставки в околут 
Комби са с доказан ефект 
върху очното здраве и 
осигуряват ефективна за-
щита на ретината сре-
щу въздействието на сво-
бодните радикали, спо-
магат за тяхното неут-
рализиране и последва-
що елиминиране от ор-
ганизма. Природните ан-

тиоксиданти подобряват 
микроциркулацията и на-
маляват пропускливостта 
на капилярите и пери-
венозната тъкан, което 
ги прави изключително 
подходящи при съдови 
увреждания на ретината.

околут комби 
За здрава ретина  
и добро зрение

околут Комби осигу-
рява оптимална грижа за 
очите, като спомага за 
поддържане на зрител-
ната острота и улесня-
ва адаптацията на очите 
към тъмнината. Оказва 
благоприятно въздейст-
вие върху зрителния ана-
лизатор при умора и ста-
реене.

околут Комби се до-
зира по 1 растителна кап-
сула на ден след хранене.

околут Комби не 
причинява нежелани 
ефекти. Предлага се в 
единствената по рода 
си фармацевтична фор-
ма – растителни капсули 
(VGcaps) – 100% естест-
вени, без съдържание на 
консерванти, не предиз-
викват алергии, подхо-
дящи за вегетарианци. 
Процесът на стандарти-
зация гарантира чисто-
тата и ефективността на 
всяка капсула.

ЗДРАВИ СТАВИ 
С ХИАЛУРОНОВА 

КИСЕЛИНА И ОМЕГА-3
Ставиен е натура-

лен френски продукт 
за подкрепа на стави-
те при различни про-
блеми и възпаления. 
Всички активни със-
тавки, вложени в него, 
са с доказани противо-
възпалителни свойства 
и положителен ефект.

Хиалуроновата кисе-
лина в Ставиен е важен 
компонент на ставния 
хрущял и синовиалната 
течност. Тъкмо 
тя предпазва 
ставите от по-
ражения.

Ставиен съ-
държа и Оме-
га-3 мастни 
киселини под 
формата на ри-
бено масло. Те 
са незаменими 
за организма и 
са необходими 
за нормалното 
функционира-
не на клетката.

Екстрактът 
от куркума има 
мощно проти-
вовъзпалител-
но действие.  

А с т а к с а н -
тинът е едно 
от вещества-
та в природа-
та с най-мощ-
но антиокси-
дантно дейст-
вие – 10 пъ-
ти по-силно от 
това на вита-
мин A и до 500 

Търсете в аптеките без рецепта!

Произведено от CAPSUGEL – франция, 
ексклузивно за Вита Херб. 

За контакти: Вита Херб, тел.: 02 / 944 60 06, 
www.vitaherb.bg

пъти по-силно от това 
на витамин Е. Действа 
противовъзпалително, 
особено на ставно-мус-
кулната система.

Ставиен е под фор-
мата на капсули с теч-
но съдържание, което 
е предварително раз-
творено. По този на-
чин се запазват свой-
ствата на веществата 
в него и се осигурява 
бързо усвояване от ор-

ганизма.
  СтаВиеН е висо-

кокачествен френски 
продукт, който се про-
извежда по Licaps® тех-
нология за бързо усво-
яване от организма.
  Съдържа хиалу-

ронова киселина, ри-
бено масло, екстракт 
от куркума, астаксан-
тин.
  Дневен прием от 

2 капсули.

Лимонът е един 
от най-добри-
те очистители на 

отровите. Наскоро от-
криха неговата възста-
новителна сила спря-
мо най-важните органи 
в организма - кожата, 
черния дроб, панкре-
аса, ретината на очите. 
В много случаи той из-
вежда от черния дроб 
отрови, които иначе не 
може да бъдат отстра-
нени. И е много важно, 
че към него практичес-

Лимоните са чудесно слабително средство
ки няма непоносимост. 
Прясната леко горчива 
кожа на плода потиска 
образуването на газо-
ве в червата. Освен то-
ва лимонът е чудесен 
антисептик. Бактериите 
на коремния тиф уми-
рат за 15 минути в ли-
монов сок.

СлаБителНо СРеД-
СтВо. През ден вземай-

те слабително от ли-
мон. 

Разбийте сока от 
средно голям лимон в 
жълтък от сурово яйце. 
Сложете го във водна 
чаша и добавете дого-
ре портокалов сок. Раз-
слабва и едновременно 
успокоява червата. 

Два големи резена 
лимон, 4 зрели сливи и 

4 сушени зарзали сло-
жете в дълбока чиния. 
Залейте ги с топла вода. 

Когато плодовете се 
размекнат достатъчно, 
ги изяжте преди сън. 

За оЧиСтВаНе На 
ЧеРВата. Смесете со-
ка от половин лимон с 
1 водна чаша топла во-
да, добавете и чаена лъ-
жичка мед. Пийте тази 

смес три пъти дневно 
половин час пре-
ди хранене. А 
между хране-
нията изпи-
вайте по 1 
водна ча-
ша мине-
рална во-
да, общо 
о к о л о 
1,5 л.
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СОфия, ул. “Св. св. кирил и Методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОВДиВ, ул. “Св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
ВиДин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПоВяДаЙте В Нашите СлуХоПРотеЗНи ЦеНтРоВе:

КОГАТО 
ШиПОВеТе  

СКОВАТ 
ГРЪБНАЧНиЯ  

Ни СТЪЛБ

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

Все още не е напълно изя-
снена причината за появата 
на т. нар. шипове (осте-
офити), но едно е ясно: 
всяка травма от удар, 
падане и др., както и 
нарушената обмяна на 
веществата, тежък физи-
чески труд, възрастови из-
менения, фамилната обреме-
неност и др. оказват влияние 
върху образуването на шипо-
вете. Самият шип представля-
ва непълноценно самонад-

строяване на костта от организма под формата на 
израстък. Такива израстъци се образуват по про-
тежение на целия гръбначен стълб, тазобедрени-
те, коленните стави и др. Много често болките в 
главата се дължат на шипове във врата. Ишиасът, 
изтръпванията на горните крайници, частичните 
парези на долните крайници могат да се дължат 
на шипове в гръбнака. Шиповете в гръбначния 
стълб предизвикват намаляване на двигателна-
та активност на същия, забелязва се все по-чес-
то сутрешна скованост, болки при определени 
движения, както и при промяна на времето. По-
някога остеофитите могат да прораснат така, че 
да се съединят и да образуват костни мостове. 
Погрешно е да се смята, че шиповете не се леку-
ват, естествено, изключва се фактът, ако се тър-
си помощ в крайния стадий на заболяването. Ус-
тановено е, че много добър ефект имат мануал-
ните и кинезитерапевтичните методи. Такива се 
прилагат в ЦеНтъР За маСаЖи “Био еНеРГо 
СПеКтъР”. Над 100 вида манипулативни техни-
ки на специалния японски масаж са в състояние 
да отпуснат пренапрегнатите и заякчат отслабе-
ните мускули в шийно-раменния и гръбначния 
отдел, след което се пристъпва към отблокира-
щи тракции. Целта е да се възстанови мускула-
турата, да се подобри статиката и динамиката на 
гръбнака. Паралелно се прилагат аурикулотера-
пия, акупресура, подходяща физиотерапия и кла-
сически масаж с етерично-терапевтични масла. 
Целият този комплекс засилва кръвообращени-
ето и лимфотока в целия организъм, премахва 
болките,  ставните блокажи и раздвижва всички 
стави и ставни връзки. Нещо повече – във ВъЗ-
СтаНоВителНия СПа ЦеНтъР на фирмата то-
зи комплекс се допълва с топлинни (инфраруж 
термокабина) и водни (хидромасажни) процеду-
ри, с използването на болкоуспокояващи, тони-
зиращи и релаксиращи продукти от Мъртво мо-
ре. В домашни условия се препоръчва специал-
на възстановителна японска гимнастика, с която 
се цели допълнително да се поддържа нормален 
мускулен тонус и ставна подвижност.

Нека не се забравя, че гръбначният стълб е 
опората на цялото тяло и именно профилакти-
ката и навременното лечение ще бъдат гаран-
ция за неговата добра функция.
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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.

3 години „Гювен” 
в България
Българското представителство на болница 

„Гювен“ отбеляза 3-ата си годишнина с изис-
кан коктейл в София. Домакин на събитието 
бе регионалният мениджър на болницата в 
България г-жа Мерилин Хасанова.

Рождения ден уважиха лично заместник-
посланикът на Република Турция г-н Барба-
дос Диджле, директорът „Международни от-
ношения“ и заместник главен лекар на бол-
ница „Гювен“ доц. д-р Генджо Четинканат, ди-
пломати, бизнесмени, журналисти, както и па-
циенти на болницата.

Специален гост на събитието беше екс-
пертът по присаждане на коса г-жа Нермин 
Юкселенер, която нагледно показа най-ино-
вативния метод в областта, с който болница 
„Гювен“ - Анкара работи. 

С почетна награда бе удостоен проф. д-р 
Гьокхан Яджъ, завеждащ отделението по ба-
риатрична и метаболитна хирургия в болни-
цата. Той бе обявен за „любимия доктор на 
българските пациенти“.

Сред гостите беше и Георги Колев от Варна 
– пациент на болница „Гювен“, който, макар и 
трудно подвижен, беше дошъл лично да зас-
видетелства благодарността си.

За празничното настроение на гостите се 
погрижи гласовитата финалистка от послед-
ния сезон на X-Factor Мирослава Тодорова. 
16-годишната певица очарова присъстващи-
те с невероятни джаз изпълнения.

 Водещ на събитието бе неотразимата Ма-
ги Желязкова.

Болница „Гювен“ е сред най-реномираните 
здравни заведения, с пациенти от цял свят. 
Макар представителството в България да е 
само на три години, „Гювен” - Анкара е един-
ствената частна болница в Турция, която ра-
боти 45 години без прекъсване.

евелина НиКолоВа

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./

Цена: 

Продукта Вю Протект можете да поръчате 
директно на телефон: 0877 72 10 40

Както и на интернет страницата: http://tonik.info/
viewprotect/ или в повечето аптеки в страната.

Ново откритие връща 
зрението  само за месец

Хората са изумени от бързината на действие 
на иновативната формула

Всички знаем, че с напредва-
не на възрастта зрението се 
влошава. Особено забележим 

е този процес, когато навършим 
40-годишна възраст. Досега лека-
рите мълчаха и вдигаха рамене, 
безсилни пред влиянието на вре-
мето върху здравето на очите ни.

Миналата година на здравния 
форум във Варшава беше пред-

ставена първата по рода 
си формула, разработена 
съвместно от лекари оф-
талмолози и биотехноло-
зи, които откриват каква 
е причината да се разва-
ля зрението с напредва-
нето на възрастта. Оказва 
се, че основният виновник 
за това е системната липса 
на някои микроелементи 
в тялото ни. Учените извличат 
тези елементи от концентрира-
ни извлеци на няколко расте-
ния: очанка, резене и рутин, и ги 
комбинират с достатъчно коли-
чество витамин С. Оказва се, че 
така създадената формула наси-
ща тялото с необходимите ве-
щества и възстановява липсите, 
с което започва възстановяване 
на зрението. 

Продуктът е наречен Вю Про-
тект и е лицензиран за патент за 
цяла Европа. След тримесечен при-
ем хората споделят за подобрява-
не на зрението, намаляване умо-
рата в очите, забавяне прогреси-
ята на катарактата. Вю Протект се 
препоръчва на хора с високосте-
пенно късогледство като профи-
лактика от развитие на катаракта 

и макулна дегенерация, свързани 
с възрастта. Изключително подхо-
дящ е за хора, работещи на компю-
тър, и такива, които прекарват дъл-
го време в шофиране. Вю Протект 
представлява прекрасно средство 
за профилактика на очни болести 
с различен произход, а също така 
за повишаване остротата на зрени-

ето. Широко се прилага в офтал-
мологията при лечение на деге-
неративно-дистрофични процеси 
на очната мембрана. Подобрява 
зрението при хора над 70 години. 
Продуктът има адстрингентно и 
противовъзпалително въздейст-
вие. Прилага се при: конюнкти-
вити, блефарити, възпаление на 
слъзните канали, повишена умо-
ряемост на очите, петна по ро-

говицата, катаракти и хордеолум 
(ечемик на миглите).

Препоръчителен е приемът в 
продължение на 3 месеца 2 пъти 
в годината. Вю Протект има дъл-
готрайно действие, като запазва 
своята ефективност в тялото дори 
след периода на употреба. Без ле-
карско предписание.
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При подагра
 Обикновена лу-

чена супа, но пригот-
вена по специален на-
чин, може да помогне 
при подагра.

 Вземете две или три 
средни глави лук, без да 
ги белите, ги сложете в  
един литър вода. Оста-
вете водата да заври и 
след това, като се раз-
бърква от време на вре-
ме, се чака лукът да се 
свари. Охладете и след 
това прецедете през си-
то или тензух. Бульонът  
е прекрасно средство 
за лечение на подагра. 
Вземайте по една чаша 
три пъти на ден преди 
ядене в продължение 
на 10-14 дни.  

След почивка от 10 
дни повторете.
 Оказва се, че свин-

ската мас е не само лю-
бим деликатес за много 
хора, но и добър наро-
ден лек за болки в ста-
вите при подагра. Взе-
мете малко парче до-
машна сланина и я на-
режете на тънки филий-
ки. И след това търкай-
те тези малки парчета в 
кожата на всеки пръст, 
докато мазнината не 
намалее. После ги из-
хвърлете.  

При по-силни бол-
ки в ставите наряза-
ните парчета сланина 
се слагат като компрес 
цялата нощ. За целта ги 
прикрепете с парче па-
мучен плат до сутринта. 

За подобряване дей-
ствието на този метод 
по време на първата 
седмица от лечение-
то се препоръчва да се 
ядат зърнени култури, 
пшеница с масло.
 Активният въглен 

има способността да те-
гли токсините от тяло-
то. Вземете 1/2 чаша ак-
тивен въглен на прах и 
смесете с една супена 
лъжица смляно ленено 
семе, добавете малко 
вода. Става като паста. 
Вечерта направете ла-
пи на проблемните ста-
ви. Сложете отгоре хар-
тия за печене, найлон и 
превръзка. До сутрин-
та болката изчезва. Така 
се маха пикочната кисе-
лина в кръвта.
 Вземете 2 пресни 

сурови яйца, поставе-
те в чаша и напълне-
те догоре винен оцет 
или кисело силно до-
машно вино. Оставете 
сместа на тъмно мяс-
то за пет дни. След то-
ва внимателно с лъ-
жица махнете жълтъ-
ка, разбийте до бяло, 
добавете една супе-
на лъжица терпентин 
и бъркайте. Всяка ве-
чер първо с физиоло-
гичен разтвор (един 
литър топла преваре-

на вода, три супени лъ-
жици обикновена гот-
варска сол) се измиват 
ставите. После маже-
те с готовата смес, от-
горе увийте с найлон, 
и сложете топъл шал 
или топли чорапи. На 
сутринта измийте. 
 маСаЖ ПРи ПоДаГРа 

С маСло от ела
Разтривайте възпа-

леното място с масло 
от ела. Болката преми-
нава веднага. Непоноси-
мата болка е основната 
характеристика на пода-
грата. Заболяването не е 
смъртоносно, но значи-
телно усложнява живо-
та. Важно е да се „зам-
рази“ за години напред, 
като се избягват пери-
одите на болка.

Лекарства за подагра 
трябва да предписват 
само от ревматолог, но 
може да правите и на-
родни рецепти.

За да се облекчи бол-
ката, се пият нестероид-
ни противовъзпалител-
ни средства. Само имай-
те предвид – тези лекар-
ства не са много добри 
за бъбреците! Паралел-
но с лечението задължи-
телно се спазва диета:

– Употребявайте по-
малко сол или направо 
я спрете.

– Избягвайте живо-
тинските мазнини и на-
малете продуктите, съ-
държащи протеини – 
соя, бобови растения, 
мазни пържени меса и 
риба.

– Яжте много плодо-
ве и зеленчуци, млечни 
продукти, пийте поне 2 
литра всяка течности на 
ден.

При навяхване
100 грама брезови 

пъпки и по 50 грама ши-
шарки от хмел и коре-
ни от ружа нарежете на 
дребно. Смесете ги, по-
ставете ги в шише и ги 
залейте с половин литър 
водка. След като пресе-
дят 4 дни, излейте, пре-
цедете и с извлека пра-
вете 2 седмици компре-
си на болното място. 

При натъртено 
Вземете 50 г ситно на-

рязани кори от бъз, за-
лейте ги с половин ли-
тър вода, в която е раз-
творена 1 супена лъ-
жица сода бикарбонат. 
Сложете да заври. След 
като изстине малко, още 
докато отварата е горе-
ща, правете с нея ком-
преси на натъртеното 
място. 

При натъртване 
на става

Средината на 2 голе-
ми филии хляб се нато-
пява в ябълков оцет. С 
накиснатите филии се 
превързва натъртена-
та става, върху нея се 
поставя памучен плат 
и найлонов лист. Така 
трябва да се пренощува. 

При натъртване 
и навяхване 

Натъртеното място се 
налага с начукани листа 
от зеле и се превързва. 
По същия начин се ле-
кува навяхване на глезе-
на, като ставата се нала-
га с начукани зелеви лис-
та и се превързва добре. 
Тази превръзка със зе-
леви листа се държи не-
престанно, като се сме-
ня вечер. 

Против
 подсичане 

Смесват се равни ко-
личества свинска мас и 
нишесте. Със сместа се 
мажат подсечените мес-
та, след като се почистят 
с топла влажна кърпа. 

При  гнойни 
рани 

Няколко дървени въ-
глена (най-добре от вър-
ба или липа) се счукват 
на прах и се пресяват. 

Гнойната рана се посип-
ва с този прах. Той бър-
зо спира гнойния секрет. 
Но ако секретът е в по-
вече, леко се почиства с 
влажно памуче, натопе-
но в преварена вода. 

При незаздра-
вяващи рани 

Прави се извлек от 
цветове жълт кантарион 
или цветове бял равнец, 
като по 50 г от цветовете 

се накисват в 200 мл зех-
тин и се държат 20 дни на 
слънце. Прецежда се. С 
извлека се мажат раните.

За лечение на 
гноясал нокът 
В 100 мл ракия се раз-

тваря 1 супена лъжица 
дървесна пепел. Възва-
рява се. Болният пръст 
се топи в горещия раз-
твор. Прави се 4-5 пъти 
дневно до облекчаване. 

При упорити рани 
Раните се мажат с мех-

лем от мед. Той се при-
готвя, като се разбъркат 
1 супена лъжица мед и 
1 пресен жълтък. Сместа 
се слага в чист съд на тих 
огън и се бърка, докато 
се сгъсти, но без да зави-
ра. Мехлемът се прилага 
поне 2 пъти дневно, до-
като раната се изчисти и 
заздравее. 
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Повечето хора си 
мислят, че цисти-
тът си е чисто 

женски проблем. Но в 
нашето семейство се 
оказа, че той е засегнал 
и „силния“ пол. Силният 
в кавички, защото няма 
нищо по-безпомощно 
от мъж с болежки. Ка-
то прибавим и това, че 
моят е с десетина годи-
ни по-възрастен – на-
право се чувствам ка-
то детегледачка.

Затова, като почна да 
се оплаква от парене и 
болки по време на ури-
ниране, в началото не 
му обърнах много вни-
мание и даже се ядосах. 
Това си бяха „моите“ 
симптоми – всяка про-
лет циститът ми създа-
ва проблеми. Започна  
след менопаузата и ми 
обясниха, че се дължи 
на дефицит на хормо-
на естроген.

Когато съпругът ми 
взе да вдига темпера-
тура и да се оплаква и 
от болки в кръста, раз-
брах, че този път не се 
глези, а действително 
го мъчи някакъв здра-
вословен проблем. Из-
ненадах се, когато джи-
пито му постави и на не-
го диагноза цистит, да-
же с вероятност да се 
стигне до едно от не-

ИМуноБор уро Акут 
спасява от женски и мъжки цистит

говите усложнения – пи-
елонефрит. А след това 
допълни, че с един 
нов продукт ще ни 
оправи и двамата.

Каза още, че тази 
година лошото вре-
ме и драстичните 
промени в темпера-
турите довели, заед-
но с пролетното про-
явление на цистита, 
и до увеличен брой 
уретрити и други ин-
фекции на пикочни-
те пътища сред паци-
ентите му. За щастие 
имало и нов продукт, 
изключително ефекти-
вен именно за тяхното 
предотвратяване и пре-
одоляване. Той е създа-
ден на базата на екстракт 
от Американска черве-
на боровинка, за която 
множество съвременни 
проучвания доказват, 
че подпомага здравето 
на пикочните пътища и 
има благоприятен ефект 
при инфекции.

Все пак важно е да се 
знае, че този ефект е въз-

м о -
жен при условие, 
че в продукта има висо-
ко съдържание на екс-
тракт от Американска 
червена боровинка с по-
ефективна стандартиза-
ция към PAC. А силата 
на Имунобор Уро Акут 
е точно в това.

Позна докторът, че 
успешно ще ни оправи и 
двамата. Имунобор Уро 
Акут започна да дейст-
ва още от първия ден 

Таня Андонова, 57-годишна, Пловдив

Благодарение на уни-
калното си действие 
имунобор уро акут 
не позволява бакте-
риите да се прилепват 
към лигавицата на пи-
кочните пътища, като 
потиска бактериалния 
растеж в урината, както 
и възпалението и бол-
ката. имунобор уро 
акут не предизвиква 
нежеланите ефекти на 
антибиотиците.

Имунобор® 
Уро Акут
Активно

 подпомага
 пикочните 

пътища

Високо съдържа-
ние на екстракт от Аме-
риканска червена бо-
ровинка с по-ефектив-
на стандартизация към 
PAC.
Пръв избор за ак-

тивно подпомагане 
функцията на пикочни-
те пътища.
Допринася за под-

държане на здрава и 
устойчива лигавица и 
нормално алкално-ки-
селинно равновесие на 
урината.
Действа благопри-

ятно още от първия ден 
на приема.

Възрастни: по 1 рас-
тителна капсула 2 пъти 
дневно.

Деца над 1 г.: по 1 рас-
тителна капсула днев-
но.

и само за десети-
на дни забра-
вихме за оп-
л а к в а н и я т а . 
От години ми 
п р е д п и с в а т 
разни проду-
кти за цисти-
та, но никога 
не съм има-
ла по-бързо и 
пълно избав-
ление. Затова 
ви препоръч-
вам  имуно-
бор уро акут 
– и за женски, и 

за мъжки цистит.
имунобор уро 

акут е напълно естест-
вен продукт, съдържащ 
много високо количе-
ство пречистен екстракт 
от Американска червена 
боровинка, който актив-
но подпомага пикочни-
те пътища и изчистване-
то на бактерии от отде-
лителната система. иму-
нобор уро акут се пре-
поръчва и при катетери-
зация или други мани-
пулации и бременност. 

За консултация с лекар специалист 
се обърнете към Клиника БОРОЛА, София 1202, 

ул. "Цар Симеон" 52, тел. 02/983 62 03, 
е-mail: office@borola.com. За по-богата инфор-

мация посетете www.imunobor.com.
 Можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

С настъпване на пролетта ста-
вите, които носят тежестта на тя-
лото, започват да напомнят, че е 
добре да се погрижим и за тях. 
Дегенерацията на ставите се на-
рича остеоартроза.

Остеоартрозата е най-често 
срещаното заболяване сред на-
селението в напреднала възраст, 
което води до влошаване качест-
вото на живот поради съпътства-
щата болка и ограничаване на 
движенията в за-
сегнатите стави.

За симптоми-
те и възможност-
ите за повлиява-
не разговаряме 
с доц. д-р Влади-
мир Русимов, на-
чалник клиника 
по артроскопска 
травматология 
към Вма - София.

Кои СтаВи НаЙ-ЧеСто 
 Са ЗаСеГНати  

от оСтеоаРтРоЗа?
Остеоартрозата може да за-

сегне всяка става в тялото на чо-
век, но най-често това са стави-
те, които са подложени на голя-
мо натоварване - тазобедрена, 
колянна, ставите на гръбначния 
стълб и малките стави на ръце-
те. Заболяването се характери-
зира с настъпващи дегенератив-
ни промени в ставния хрущял 
и последващо разрастване на 
костната тъкан. С годините при 
повишено натоварване на ста-
вата и механичния стрес, който 
тя получава, се стига до увреж-
дане на ставния хрущял.

 Кои Са ВоДещите 
СимПтоми? 

При всеки пациент симпто-
матиката на заболяването се 
проявява по различен начин. 
Най-честият симптом обаче е 
болка в ставите,  която се про-
вокира при движение и най-чес-
то се проявява вечерно време 
след натоварването през деня.
При тежка остеоартроза се сти-
га до пълна загуба на хрущяла, 

което причинява триене 
между самите кости. То-
ва състояние се характе-
ризира със силна болка, 
дори и при покой, как-
то и с ограничаване спо-
собността за движение в 
засегнатата става. Други 
симптоми са скованост, 
оток на ставата и дефор-
мирането й.

КаК моЖе Да 
Се ПоВлияе, За Да Се 
ЗаБаВи ПРоГРеСията  

На БолеСтта?
Ставните заболявания не са 

лечими дефинитивно. Не могат 
да бъдат изкоренени и премах-
нати завинаги. Затова целта на 
терапията е да се подбере до-
бра комбинация от лекарства, 
хранителни добавки и терапев-
тични методи, които да овладе-
ят болката в ставите, да забавят 
прогресията на болестта и де-
генерацията на ставния хрущял 
за възможно най-дълъг период. 
При остеоартрозата няма изле-
куване, но е много важно да се 
забави по-нататъшното разви-

тие на болестта, защото в обра-
тния случай се стига или до  опе-
ративно лечение, или до инва-
лидизиране. Когато се потърси 
навреме специалист и се запо-
чне лечение, има модерни пре-
парати, наречени хондропотек-
тори, които подпомагат поддър-
жането на нормалната структу-
ра и функция на ставния хрущял 
и са в състояние да осигурят по-
добро качество на живота на па-
циента. Такъв препарат е Ста-
бил форте, чиито компоненти, 
приложени в конкретната ком-
бинация, взаимно усилват и до-
пълват резултатността си.

Стабил форте съдържа глю-
козамин сулфат и екстракт от 
хрущял на акула, стандартизи-
ран към хондроитин сулфат. 
Глюкозаминът влияе благопри-
ятно на процесите на възстано-
вяване на хрущялите. Съдър-
жащият се натурален хондро-
итин в хрущяла на акула защи-
тава срещу дегенерация на хру-
щяла и дава устойчивост при 
деформация при физически 
усилия. Компонентите на Ста-
бил форте подобряват възста-
новяването на ставния хрущял 
и имат пряко 
въздейст-
вие вър-
ху въз-
палител-
ните ме-
диатори, 
отговор-
ни за раз-
р у ш а в а -
нето му.

КаКВо ДРуГо е 
НеоБХоДимо Да ЗНаем и 
ПРаВим, За Да оБлеКЧим 
БолКата и СКоВаНоСтта 

На СтаВите?
 Умерената двигателна ак-

тивност е жизненоважна за хру-
щялната тъкан – така се осигу-
рява по-доброто подхранване 
на хрущяла с хранителни веще-
ства и се осигуряват свойствата 
му. Препоръчва се и постепен-
но намаляване на наднормено-
то телесно тегло, както и облек-
чаване на сковаността чрез ло-
кално приложение на крем като 
Стабил крем например. Кремът 
Стабил крем подпомага кръво-
снабдяване-
то и бла-
г о д а р е -
ние на ви-
сококон -
центрира-
ните екс-
тракти от 
бозвелия 
и джин-
д ж и ф и л 
доприна-
ся за об-
лекчаване 

на възпалението, сковаността и 
ставната подвижност. 

Вашите ПРеПоРъКи?
Като подходяща комбинация 

за дългосрочно третиране и под-
държане на ставния хрущял аз 
препоръчвам използването на 
крем Стабил крем заедно с при-
ема на таблетките Стабил фор-
те, защото се убедих в добрия 
клиничен резултат от комбини-
раното им действие. Пациенти-
те се чувстват добре и отново 
извършват обичайните си еже-
дневни дейности.

Как ставите да ни служат по-дълго време и 
има ли начин да повлияем състоянието им?

За въпроси тел. 0897860116, 
АкТАМЕД фАРМА ООД 

тъРСете В 
аПтеКите! 
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1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./

3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./

Цена: 

Камъните в жлъчката са 
като бомба със закъснител

к р и з и 
и пред-
п а з в а 
тялото 
от пос-
л е д в а -
що об-
р а з у -
в а н е 
на ка-
мъни в 
ж л ъ ч -
к а т а . 

Заедно с това се наблюдава 
очистващо действие върху 
черния дроб, с което фор-
мулата се препоръчва при 
пациенти с омазнен черен 
дроб (стеатоза), хепатит, 
цироза и др. откритието 
е регистрирано под името 
ХеПа КлиЙНъР и е достъп-
но в България в реномира-
ните аптеки.

Д-р ангеров (интернист) 
за ХеПа КлиЙНъР: „Пре-
поръчвам горещо проду-
кта. аз самият провеждам 
всяка година тримесечен 
курс, за да поддържам 
черния си дроб и да съм си-
гурен, че няма да страдам 
от камъни в жлъчката.“

ХеПа КлиЙНъР има дъл-
готрайно действие, като 
запазва своята ефектив-
ност в тялото дори след пе-
риода на употреба. Без ле-
карско предписание.

 Възрастният човек дневно има нужда от около 
2,5 литра вода. От тях 1,5 литра се набавят чрез пи-
ене на течности, около 0,7 литра постъпват с твър-
дите храни и около 0,3 лита се образуват при об-
менните процеси в организма. Водата се отделя 
главно с урината. 

Известно количество се изпарява през кожата. 
Но при усилени физически усилия и изпотяване 
това може да е много - до 2 литра на час. Част от 
водата излетява и с издишания въздух, губи се и с 
изпражненията. Обезводняване може да се получи 
при повръщане и диария, диуретици и разхлаби-
телни лекарства, висока температура, тежки кръво-
изливи. Има психични състояния и нарушения на 
гълтането, при които може да не се приема доста-
тъчно вода. Естествените диуретици като кафето и 
алкохола също обезводняват, защото увеличават 
отделянето на урина.

 Проявите при обезводняване отначало не са за-
страшаващи, но може да се развият и твърде бър-
зо. Намалява теглото, изсъхват лигавиците на уста-
та и очите, кожата става пергаментова, ускорява се 
дишането, а кръвното налягане се понижава, поя-
вяват се замаяност, слабост, виене на свят. Рядко 
все пак е при задълбочаващо се обезводняване да 
настъпят апатия и смърт.

 Лечението е: спиране на разслабващите и диуре-
тичните лекарства, намаляване на физическите уси-

лия и поема-
не на доста-
тъчно течно-
сти. Добре е, 
когато се из-
пиват голе-
ми количе-
ства вода, тя 
да бъде ле-
ко минера-
л и з и р а н а . 
У дома то-
ва може да 
се направи 
с малка до-
бавка от по-
ловин чаена 
лъжичка на-
триев бикар-
бонат в кана-
та с вода.

Обезводняването води 
до психични нарушения  

Камъните, които се обра-
зуват в жлъчката, може да 
са твърди и меки като гли-
на, с размера на песъчинка 
или до няколко сантиметра 
в диаметър. Броят им вари-
ра от един до десетки и до-
ри стотици!

До опасни последствия би 
могла да доведе дори и песъ-
чинка в жлъчния мехур, убе-
дили са се специалистите. 

По тази причина те често 
препоръчват оперативно 
отстраняване на жлъчката. 
Народната медицина обаче 
има своя теория за заболя-
ването. Наскоро немски ме-
дик и изследовател открива 
комбинация от екстрактите 
на няколко растения (бял 
трън, глухарче, артишок и 
шизандра), която размеква 
камъните и песъчинките и 
спомага за безболезненото 
им извеждане от тялото. По 
думите на лекарите проце-
сът е по-бавен и по тази при-
чина се препоръчва триме-
сечен прием за пълни ре-
зултати, но не предизвиква 

Хепа клийнър можете да 
поръчате директно на теле-

фон: 0877 72 10 40
както и на интернет стра-
ницата: http://tonik.info/

hepacleaner/ или в повечето 
аптеки в страната.
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За да се предпазите 
от остеопороза, не би-
ва да прекалявате с ня-
кои групи храни. 

Избягвайте: 1. Го-
леми количества маз-
нини, особено живо-
тинските, тлъсто ме-
со, маргарин, свинско, 
бекон, шунка. 2. Много 
белтъци, особено ме-
со и месни консерви. 
3. Кафето. То е "крадец 
на калция" от костите, 
изхвърля го с урината. 
4. Безалкохолните га-

зирани напитки. Те 
съдържат пове-

че фосфор. На-
рушава се съ-

отношение-
то калций 
- фосфор 
и калци-
ят започ-
ва да се 
отделя от 

к о с т и т е . 
5. Рафини-

рана захар и 
захарни изде-

лия: шоколад, слад-
киши, пасти, кока-ко-
ла, компоти, подсладе-
ни сокове. 6. Алкохол, 
особено твърд. Може-
те да пиете 1 чаша бя-
ло вино или 1 халба 
бира на ден. 7. Консе-
вирани храни - месни 
и зеленчукови консер-
ви. 8. Сол. Може не по-
вече от 8 грама днев-
но. 9. В никакъв случай 
не провеждайте глад-
на диета за отслабва-
не! Тя директно изяж-
да костите.

Храните с мазнини 
и захари ускоряват 

остеопорозата

Заболяванията на простатата се срещат 
все по-често. Това зависи както от хормо-
налните изменения, които настъпват у мъ-
жа след 50-годишна възраст, така и от на-
чина на живот и хранене. 

Простатната жлеза се състои от два ви-
да жлези – периуретрални (разположени 
около уретрата) и периферни. Хиперпла-
зия на простатата е доброкачествено раз-
растване броя на периуретралните жлези, 
които притискат уретрата. Хиперплазия на 
простатата е едно от най-често срещаните 
доброкачествени състояния при мъжете, 
което влияе много силно върху качество-
то на живот на пациентите. 50% от мъже-
те над 50-годишна възраст страдат от това 
заболяване, до 80% - над 60 години и над 
90% при мъжете над 80 години.

Признаците са толкова по-подчерта-
ни, колкото по-голяма е хипетрофията 
на жлезата и последващото стеснение на 
уретрата. Някои мъже имат по-широка 
уретра, така че те нямат оплаквания. При 
други и най-лекото уголемяване на прос-
татата води до трудности в уринирането. 
Симптоматиката се изразява в: често ури-
ниране както през нощта, така и през де-
ня; затруднения в началото на уринира-

нето; намаление на количеството и сила-
та на пикочната струя. Причините за поя-
вата и развитието все още не са напълно 
изяснени. Счита се, че причините са ком-
плексни и зависят от много неща: хормо-
ни, възраст, растежни фактори, начин на 
живот – хранене, околна среда и др. След 
40-ата година при мъжете настъпват ес-
тествени хормонални промени, по подо-
бие на менопаузата при жената. Опреде-
лят се с термина „андропауза”. Проявле-
нията й са свързани именно с прогресив-
но намаляващите нива на свободния тес-
тостерон, докато нивото на естрогените 
(женските полови хормони) остава също-
то или относително нараства. Повишава-
не нивото на естрогените е все по-чес-
то явление. Причината е в присъствието 
на така наречените ксеноестрогени (или 
фалшиви естрогени). Най-чести източни-
ци са различните деривати на нефтохи-
мията: пестициди, пластмаси, емулгатори 
(съдържащи се в почти всички козметич-
ни продукти), месо от животни, третира-
ни с естрогенни препарати чрез храната 
за наддаване на тегло. Всички ксенохор-
мони са токсични и болшинството от тях 
имат естрогенно въздействие върху мъж-

кия и женския организъм. Разграждането 
на естрогена се извършва в черния дроб, 
т.е. всякакви проблеми с него (възпалител-
ни процеси, хепатит, цироза) допълнител-
но биха допринесли за увеличаване ниво-
то на естрогена, а оттам и потенциалната 
опасност за хиперплазия на простатата. 

Лечението на хиперплазия на проста-
тата често е свързано с лекарства, прите-
жаващи странични ефекти, а оперативната 
намеса невинаги е решение на проблема. 
За радост има по-щадящи начини, на ба-
зата на растителни субстанции. 

ПростаРен e специално разработена 
синергична формула от ви-
сококачествени екстракти 
от Върбовкa, Гроздово се-
ме и Селен от натурален 
източник, в най-усвоима-
та му за организма фор-
ма L-Селенометионин. 
Те действат благоприят-
но едновременно вър-
ху различни симптоми, 
свързани с неразполо-
женията на простата-
та. Възпират растежа 
на епителните клетки; 

подпомагат естествената дейност на про-
статната жлеза на различни нива; действат 
противовъзпалително и антибактериал-
но; предпазват от туморни израждания. 

ПростаРен (ProstaRen) може да се из-
ползва както съпътстващ традиционното 
лечение, така и като негова алтернати-
ва. Чрез ПростаРен се ограничават стра-
ничните негативни ефекти, появяващи се 
често след продължително медикаментоз-
но лечение или чрез оперативна намеса. 
ПростаРен може да се използва удачно и 
след оперативно лечение. 
Търсете в аптеките!

50% от мъжете над 50-годишна възраст страдат 
от доброкачествена хиперплазия на простатата
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Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

175 години от рождението на Петко кАРАВЕлОВ

Мъдър и честен политик

От опълченец до генерал

Водачът на Либералната партия, а по-
късно и на Демократическата Петко 
Каравелов е роден на 24 март (5 ап-

рил – нов стил) 1843 г. в Копривщица. Баща 
му Стойчо Каравела е заможен бегликчия. 
Майка му Неделя Доганова произлиза също 
от знатен  копривщенски род. Семейство-
то има 7 деца – 4 момчета и 3 момичета.

Бъдещият политик учи първоначално в 
Копривщица. През 1856 г. баща му го из-
праща в Енос (Гърция), където чиракува за 
абаджия и същевременно учи в гръцко учи-
лище. По-късно със съдействието на  Най-
ден Геров заминава за Москва при по-голе-
мия си брат Любен Каравелов. Там завърш-
ва гимназиален курс и през 1861 г. постъпва 
в Московския университет, където завърш-
ва право. 

По време на Руско-турската освободител-
на война (1877-1878 г.) Петко Каравелов слу-
жи в щаба на руската армия. През 1878 г. е 
назначен за вицегубернатор на Видин, а по-
сле за окръжен управител на Търново.

След Освобождението на България е из-
бран за депутат в Учредителното събрание 
през 1879 г., като активно участва в приема-
нето на Търновската конституция. Избран е 
за председател на Първото обикновено на-
родно събрание. Петко Каравелов е предсе-
дател на радикалното крило на Либерална-
та партия. Влиза в състава на първото либе-
рално правителство на Драган Цанков като 
министър на финансите.

На 28 ноември 1880 г. с Указ №735 княз 
Александър І Батенберг го назначава за ми-
нистър-председател. Той съставя кабинет от 
умерени и крайни либерали. Същевременно 
Каравелов е министър на финансите и упра-
вляващ правосъдието. 

Това правителство управлява до 27 април 
1881 г. То продължава активната законода-
телна дейност, но допуска грешки при раз-
решаването на поземлените въпроси. Стре-
межът му да води независима политика обтя-
га отношенията с Турция и Великобритания.

Князът, който е против либералите и Тър-
новската конституция, като се възползва от 

смъртта на руския император Александър  ІІ, 
на 27 април 1881 г. извършва държавен пре-
врат и сваля правителството на Петко Кара-
велов и възлага на ген. Казимир Ернрот да 
състави служебен кабинет. Установява се та-
ка нареченият „режим на пълномощията“. 
Конституцията е отменена. Петко Каравелов 
е принуден да емигрира в Източна Румелия. 
В Пловдив работи като гимназиален учител, 
после става кмет за периода 1881-1883 г. Там 
той укрепва Либералната партия.

На проведените на 27 май 1884 г. парла-
ментарни избори радикалните либерали пе-
челят впечатляваща победа и Петко Караве-
лов е избран за председател на ІV ОНС. На 29 
юни той става отново министър-председа-
тел за периода 1884-1886 г. Същевременно 
е министър на финансите, управляващ Ми-
нистерството на обществените сгради, зе-
меделието и търговията и Министерството 
на вътрешните работи. Неговото правител-
ство успява 
да стабили-
зира финан-
сите, строи 
железопътни 
линии, усъ-
вършенства 
образовани-
ето чрез съз-
даване на но-
ви училища.

В т о р и -
ят мандат на 
Петко Кара-
велов е свър-
зан най-вече 
със Съедине-
нието на Из-
точна Руме-
лия и Княжество България, извършено на 6 
септември 1885 г. Министър-председателят, 
князът, политиците и народът се обединяват 
около това дело. Веднага е обявена моби-
лизация за защита на Съединението. Кара-
велов умело лавира между западните дър-
жави и Русия. На 24 октомври 1885 г. сили-
те свикват в турската столица посланическа 
конференция. Сръбският крал Милан  обявя-
ва война на България на 2 ноември 1885 г.

Петко Каравелов се оказва първият ми-
нистър-председател след Освобождението, 
принуден да води война. Той заедно с мини-
стрите, княза и военните се справя блестящо. 
Скоро след героични сражения при Гургу-
лят, Три уши и Сливница сърбите са отблъс-
нати и Съединението е защитено достойно.

На 24 март 1886 г. в двореца „Топхане” в 
Цариград великите сили подписват оконча-
телно  спогодбата за признаване на Съеди-
нението. Това е голяма победа на младата 

българска държава.
През лятото на 1886 г. обаче в България 

настъпва нова политическа криза. На 9 ав-
густ група офицери извършват държавен 
преврат, свалят княза и го отвеждат в Ру-
сия. Петко Каравелов също насилствено е 
свален от власт. Но скоро военните отново 
го обявяват за министър-председател на ка-
бинет на националното спасение. Той се за-
ема да намери изход от кризата, но е при-
нуден след 5 дни да предаде властта на Сте-
фан Стамболов.

На 26 август 1886 г. Александър І Батен-
берг абдикира окончателно и назначава ре-
гентство в състав: Стефан Стамболов, Петко 
Каравелов и подп. Сава Муткуров. След из-
борите за ІІІ ВНС за избиране на княз Ферди-
нанд Сакскобурготски Петко Каравелов по-
дава оставка и минава в опозиция. Като при-
върженик на Русия при управлението на Сте-
фан Стамболов той е преследван и съден на 

два пъти 
през 1887 
и 1891 г. 
Попада в 
з а т в о р а . 
Амнисти-
ран е от 
правител-
ството на 
д-р Кон-
с т а н т и н 
С т о и л о в 
през 1894 
г.

П е -
тко Кара-
велов се 
връща на 
политиче-

ската сцена през 1894 г. като народен пред-
ставител в VІІІ-ХІ ОНС. През 1896 г. той ос-
новава  Демократическата партия, която на 
изборите през 1901 г. се оказва трета поли-
тическа сила. Петко Каравелов съставя ка-
бинет от демократи и либерали и управля-
ва страната от 20 февруари до 22 декем-
ври 1901 г. Същевременно е министър на 
финансите и управляващ Министерството 
на народното просвещение.

Петко Каравелов умира на 24 януари 1903 
г. в София. Погребан е в двора на църквата 
”Св. Седмочисленици”. Там е погребана и съ-
пругата му Екатерина Каравелова, за която 
се жени през 1880 г. и има от нея три дъще-
ри – Радка, Виола и Лора. Последната е  из-
вестна с трагичната любов на големия поет 
Пейо Яворов.

Петко Каравелов оставя името си в исто-
рията като виден общественик, мъдър и из-
ключително честен политик и държавник.

В семейството на 
възрожденския учи-
тел от Клисура Рашко 
Блъсков  през февру-
ари 1857 г. в Шумен се 
ражда четвърти син, 
когото кръщават Ан-
дрей. Братята му са 
Илия, Димитър и Вла-
димир. Но и Андрей 
става батко, защото 
след него се раждат 
още Стефан и Христо. 
И всички те са с въз-
рожденски дух и родо-
любива закваска.

Първоначалното си 
образование андрей 
Блъсков получава в 
родния си град в учи-
лището, където пре-
подава баща му. През 
1870 г. постъпва в Га-
бровското училище, в 

което се дипломира 
през 1876 г. Още ка-
то ученик проявя-
ва актьорски за-
ложби и играе 
в читалищния 
театър, къде-
то се въплъ-
щава в ролята 
на Исак в дра-
мата на Васил 
Друмев „Иван-
ко, убиеца на 
Асена”.

При подготов-
ката на Априлско-
то въстание през  
1876 г. е куриер на ре-
волюционните коми-
тети в Габрово, Търно-
во и Горна Оряховица. 
След разгрома на въс-
танието Блъсков еми-
грира в Русия и през 

октомври 1876 г. по-
стъпва в Одеското юн-
керско пехотно учи-
лище. Взема участие в 
Руско-турската война 

1877-1878 г. като опъл-
ченец  при боевете в 
Стара Загора и Шипка. 
За проявена храброст 
е награден с Георгиев-
ски кръст и е произве-
ден в първи офицерски 
чин – прапоршчик.

След Освобождени-
ето на България се за-
писва в Петербургска-
та военна академия, ко-
ято завършва с пълно 
отличие през 1885 г. 
Същата година по вре-
ме на Сръбско-българ-
ската война командва 
5-и пехотен Дунавски 
полк и е началник на 
централния участък на 
Сливнишката позиция. 
В боевете на 5 ноември 
1885 г. е ранен. Получа-
ва орден за храброст и 

е повишен в чин майор.
Участва в детронаци-

ята на княз Александър 
Батенберг. След кон-
трапреврата е поста-
вен под домашен арест 
и уволнен от армията. 
По-късно е реабили-
тиран и служи във во-
енното министерство 
като началник-отделе-
ние. Последователно 
е произвеждан в чин 
подполковник и пол-
ковник. А на 7 октом-
ври 1904 г. е удостоен 
със званието генерал-
майор и е привлечен в 
Генералния щаб на ар-
мията като помощник 
началник-отдел.

През Балканската 
война 1912 г. е моби-

лизиран в Главното ти-
лово управление. По-
късно става председа-
тел на Поборническо-
опълченското друже-
ство „Шипка” в Габро-
во, а по-късно и шеф на 
Централното поборни-
ческо опълченско дру-
жество в София. На 7 
февруари 1923 г. е обя-
вен за почетен гражда-
нин на Габрово.

Генерал-майор Ан-
дрей Блъсков умира на 
27 ноември 1943 г. в Со-
фия. Днес той заслуже-
но заема достойно мяс-
то в пантеона на наши-
те възрожденци и стро-
ителите на българската 
армия.

Христо ЦеКоВ    

В края на 17 и на-
чалото на 18 век в 
Централните Родо-
пи се подвизава хай-
душката чета на ле-
гендарния Дельо. 
Войводата е роден 
в Беловидово (Зла-
тоград). Прочува се 
с борбата му срещу 
насилственото исля-
мизиране на родоп-
ските българи. През 
1720 г. е начело на  
хайдушка дружина, 
която напада село 
Райково, за да от-
мъсти за убийството 
на 200 българи, от-
казали да прие мат 
исляма. той е бил 
толкова храбър, че 
народът съчинява 
песни за него. В ед-
на от тях - „Деля го 
куршум не фата, Де-
ля го сабя не сече“, 
поробените българи 
са вярвали, че той е 
безсмъртен и с под-
визите си ще ги осво-
боди от турската ти-
рания. Но врагове-
те му го прострел-
ват със сребърен 
куршум, излят спе-
циално за него.

В негова чест при-
знателните българи 
издигат паметник 
в Златоград, къде-
то според легенда-
та героят е смъртно 
прострелян. 

Легендарният 
войвода

Със съпругата си Екатерина и дъщерите им Виола и лора
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диема

СРяДа, 21 маРт

06:30 Страхотни изобретения, еп. 7
07:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
08:00 Бойни кораби, еп. 8
08:45 Страхотни изобретения, еп. 6
09:15 Загадки в музея, еп. 8
10:00 Забранена история, еп. 6
10:50 Кралица Луиза
11:45 Софи Шол
12:40 Дневниците на Венера
13:45 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
14:40 Вълци, еп. 3
15:35 Загадки в музея, еп. 5
16:20 Страхотни изобретения, еп. 15
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 4
17:40 Загадки в музея, еп. 9
18:25 Забранена история, еп. 3
19:15 География на убийствата, еп. 1
20:05 Тайните на шестте съпруги, еп. 

3
21:05 Викингите, еп. 1
22:00 Убийци от древността, еп. 2
22:50 Плантагенетите: Най-кървава-

та британска династия, еп. 3
23:40 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 6
00:35 Престъпността през войната
01:25 Вълци, еп. 3
02:20 Загадки в музея, еп. 3
03:05 Страхотни изобретения, еп. 9
03:35 Средновековните мъртъвци, 

еп. 3
04:25 Конспирация, еп. 9
05:20 Плантагенетите: Най-кървава-

та британска династия, еп. 3

ЧетВъРтъК, 22 маРт
06:10 Забранена история, еп. 6
07:05 Конспирация, еп. 1
08:00 Бойни кораби, еп. 9
08:45 Страхотни изобретения, еп. 7
09:15 Загадки в музея, еп. 9
10:00 Забранена история, еп. 1
10:50 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
11:55 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
13:00 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
13:50 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
14:40 Вълци, еп. 4
15:35 Загадки в музея, еп. 6
16:20 Страхотни изобретения, еп. 16
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 5
17:40 Загадки в музея, еп. 10
18:25 Забранена история, еп. 4
19:15 География на убийствата, еп. 2
20:00 Приказки от кралския гарде-

роб
21:00 География на убийствата, еп. 1
21:50 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 3
22:45 Престъпността през войната, 

еп. 1

23:35 Втората световна война: цена-
та на империята, еп. 7

00:30 Престъпността през войната, 
еп. 2

01:20 Вълци, еп. 4
02:15 Загадки в музея, еп. 4
03:00 Страхотни изобретения, еп. 10
03:30 Средновековните мъртъвци, 

еп. 4
04:20 Конспирация, еп. 10
05:10 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 3
ПетъК, 23 маРт

06:05 Забранена история, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, еп. 15
07:30 Конспирация, еп. 2
08:20 Бойни кораби, еп. 10
09:10 Страхотни изобретения, еп. 8
09:40 Загадки в музея, еп. 10
10:30 Забранена история, еп. 2
11:20 Средновековните мъртъвци, 

еп. 7
12:10 Средновековните мъртъвци, 

еп. 1
13:00 География на убийствата, еп. 4
13:50 География на убийствата, еп. 1
14:40 Вълци, еп. 5
15:35 Загадки в музея, еп. 7
16:20 Страхотни изобретения, еп. 17
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 6
17:40 Загадки в музея, еп. 11
18:25 Забранена история, еп. 5
19:15 География на убийствата, еп. 3
20:00 Приказки от кралската спалня
21:00 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
21:50 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
22:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
23:30 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 8
00:25 Престъпността през войната, 

еп. 3
01:15 Вълци, еп. 5
02:10 Загадки в музея, еп. 5
03:00 Страхотни изобретения, еп. 11
03:30 Средновековните мъртъвци, 

еп. 5
04:20 Конспирация, еп. 11
05:10 Викингите, еп. 1

СъБота, 24 маРт
06:00 Забранена история, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 30
07:40 Престъпността през войната, 

еп. 3
08:30 Престъпността през войната, 

еп. 4
09:20 Престъпността през войната, 

еп. 5
10:10 Престъпността през войната, 

еп. 6
11:00 Проект “Нацизъм”, еп. 4
12:00 Проект “Нацизъм”, еп. 5
13:00 Проект “Нацизъм”, еп. 6
13:55 Времето, което промени све-

та, еп. 5
14:20 Времето, което промени све-

та, еп. 1

14:45 Времето, което промени све-
та, еп. 2

15:15 Китай от времето на Мао
16:15 Тайните на Забранения град в 

Китай
17:05 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
18:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
19:00 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 3
20:00 Подемът на цивилизацията, 

еп. 3
21:00 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
22:00 Проект “Нацизъм”, еп. 5
22:55 Вътрешна информация за 

убийството на Джон Ф. Кене-
ди, еп. 1

23:50 Убийци от древността, еп. 1
00:40 Бойни кораби, еп. 6
01:35 Забранена история, еп. 3
02:25 Загадки в музея, еп. 6
04:15 Страхотни изобретения, еп. 14
04:45 Средновековните мъртъвци, 

еп. 6
05:35 Конспирация, еп. 12

НеДеля, 25 маРт
06:20 Митове и чудовища, еп. 6
07:00 Мускетарите, еп. 1
07:55 Мускетарите, еп. 2
08:50 Вълци, еп. 4
09:45 Вълци, еп. 5
10:40 Вълци, еп. 6
11:35 Вълци, еп. 7
12:35 Забранена история
16:45 Личният живот на кралските 

особи, еп. 3
17:35 Личният живот на кралските 

особи, еп. 4
18:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 5
19:15 Мистерията на римските че-

репи
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
21:00 Вълци, еп. 7
22:00 Личният живот на Тюдорите, 

еп. 2
22:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
23:40 Забранена история, еп. 6
00:30 Конспирация, еп. 12
01:20 Забранена история, еп. 4
02:10 Загадки в музея, еп. 7
03:00 Страхотни изобретения, еп. 15
03:30 Средновековните мъртъвци, 

еп. 2
04:20 Конспирация, еп. 4
05:10 Митове и чудовища, еп. 1

ПоНеДелНиК, 26 маРт
06:00 Забранена история, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения, еп. 13
07:25 Конспирация, еп. 3
08:15 Бойни кораби, еп. 1
09:00 Страхотни изобретения, еп. 9
09:30 Загадки в музея, еп. 11
10:15 Забранена история, еп. 3
11:00 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята, 

еп. 1
11:50 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята, 
еп. 2

12:40 Расо и броня, еп. 1
13:40 Расо и броня, еп. 2
14:40 Вълци, еп. 6
15:35 Загадки в музея, еп. 8
16:20 Страхотни изобретения, еп. 18
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 1
17:40 Загадки в музея, еп. 12
18:25 Забранена история, еп. 6
19:15 География на убийствата, еп. 4
20:00 Вътрешен поглед към крал-

ския двор, еп. 1
21:05 Престъпността през войната, 

еп. 2
22:00 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 2
22:50 Проект “Нацизъм”, еп. 3
23:50 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 9
00:45 Престъпността през войната, 

еп. 4
01:35 Вълци, еп. 6
02:30 Загадки в музея, еп. 8
03:15 Страхотни изобретения, еп. 12
03:40 Средновековните мъртъвци, 

еп. 5
04:25 Конспирация, еп. 2
05:15 Проект “Нацизъм”, еп. 5

ВтоРНиК, 27 маРт
06:10 Забранена история, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 14
07:25 Конспирация, еп. 4
08:10 Бойни кораби, еп. 2
08:55 Загадки в музея, еп. 12
09:40 Забранена история, еп. 4
10:30 Невидими убийци от Едуарди-

анската епоха
11:35 Невидими убийци у дома след 

войната
12:40 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 1
13:40 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 2
14:40 Вълци, еп. 7
15:35 Загадки в музея, еп. 9
16:20 Страхотни изобретения, еп. 19
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 2
17:40 Загадки в музея, сезон 5, еп. 1
18:25 Забранена история, еп. 1
19:15 География на убийствата, еп. 5
20:00 Вътрешен поглед към крал-

ския двор, еп. 2
21:00 Историята на Египет, еп. 1
22:00 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
22:50 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 3

23:55 Втората световна война: цена-
та на империята, еп. 10

00:50 Престъпността през войната, 
еп. 5

01:40 Вълци, еп. 7
02:35 Загадки в музея, еп. 9
03:20 Страхотни изобретения, еп. 13
03:50 Средновековните мъртъвци, 

еп. 6
04:40 Конспирация, еп. 3
05:30 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 3

СРяДа, 28 маРт
06:30 Страхотни изобретения, еп. 6
07:00 Времето, което промени све-

та, еп. 1
07:25 Страхотни изобретения, еп. 15
07:55 Бойни кораби, еп. 3
08:45 Загадки в музея, сезон 5, еп. 1
09:30 Забранена история, еп. 5
10:20 Колизеумът: цялата история, 

еп. 1
11:10 Колизеумът: цялата история, 

еп. 2
11:55 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
12:50 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
13:45 Елизабет I, еп. 1
15:35 Загадки в музея, еп. 10
16:20 Страхотни изобретения, еп. 20
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 3
17:40 Загадки в музея, сезон 5, еп. 2
18:25 Забранена история, еп. 2
19:10 География на убийствата, еп. 1
20:00 Вътрешен поглед към крал-

ския двор, еп. 3
21:05 Викингите, еп. 2
22:00 Убийци от древността, еп. 3
22:50 Плантагенетите: Най-кървава-

та британска династия, еп. 4
23:40 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 11
00:35 Престъпността през войната, 

еп. 6
01:20 Елизабет I, еп. 1
03:10 Страхотни изобретения, еп. 14
03:40 Средновековните мъртъвци, 

еп. 1
04:30 Конспирация, еп. 4
05:20 Плантагенетите: Най-кървава-

та британска династия, еп. 4
ЧетВъРтъК, 29 маРт

06:10 Забранена история, еп. 4
07:00 Времето, което промени све-

та, еп. 2
07:25 Страхотни изобретения, еп. 16
07:55 Бойни кораби, еп. 4
08:45 Загадки в музея, сезон 5, еп. 2
09:30 Забранена история, еп. 6
10:20 Мистерията на катакомбите
11:15 Мистерията на римските че-

репи
12:05 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
12:55 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
13:45 Елизабет I, еп. 2
15:35 Загадки в музея, еп. 11
16:20 Страхотни изобретения, еп. 21
16:50 Престъпността през войната, 

еп. 4
17:35 Загадки в музея, сезон 5, еп. 3
18:20 Забранена история, еп. 3
19:05 География на убийствата, еп. 2
19:55 Хенри VII: Зимният крал

21:00 География на убийствата, еп. 2
21:50 Джаки без Джак
22:45 Престъпността през войната, 

еп. 2
23:35 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 12
00:30 Престъпността през войната, 

еп. 1
01:20 Елизабет I, еп. 2
03:10 Страхотни изобретения, еп. 15
03:35 Средновековните мъртъвци, 

еп. 2
04:20 Конспирация, еп. 5
05:10 Джаки без Джак

ПетъК, 30 маРт
06:05 Забранена история, еп. 2
07:00 Вътрешен поглед към крал-

ския двор
10:15 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
11:05 Приказки от кралската спалня
12:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
12:55 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
14:00 Историята на Египет, еп. 1
15:05 Мистерията на катакомбите
16:00 Мистерията на римските че-

репи
16:55 Помпей: нови разкрити тайни
18:00 Дневниците на Венера
19:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
20:00 Реформацията: Свещената 

война на Европа
21:00 Забранена история, еп. 3
21:50 Тайните общества, еп. 1
22:50 Инквизиция, еп. 1
23:40 Тайните на подземния свят, 

еп. 1
00:30 Престъпността през войната, 

еп. 1
01:20 Престъпността през войната, 

еп. 2
02:10 Загадки в музея, еп. 12
03:00 Страхотни изобретения, еп. 16
03:30 Средновековните мъртъвци, 

еп. 3
04:20 Конспирация, еп. 6
05:10 Викингите, еп. 2

СъБота, 31 маРт
06:00 Забранена история, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения, еп. 1
07:25 Личният живот на Тюдорите, 

еп. 1
08:10 Личният живот на Тюдорите, 

еп. 2
09:00 Личният живот на Тюдорите, 

еп. 3
09:50 Личният живот на кралските 

особи, еп. 2
10:40 Тайните на шестте съпруги, еп. 

1
11:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
12:30 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
13:20 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
14:25 Историята на Египет, еп. 2

15:30 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 1

16:20 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 2

17:05 Жени воини, еп. 1
18:00 Реформацията: Свещената 

война на Европа
19:00 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
19:55 Помпей: нови разкрити тайни
21:00 Забранена история, еп. 2
21:50 Тайните общества, еп. 2
22:45 Инквизиция, еп. 2
23:35 Тайните на подземния свят, 

еп. 2
00:25 Престъпността през войната, 

еп. 2
01:15 Престъпността през войната, 

еп. 3
02:05 Загадки в музея, сезон 5, еп. 1
02:50 Страхотни изобретения, еп. 15
03:20 Средновековните мъртъвци, 

еп. 1
04:10 Конспирация, еп. 7
05:00 Митове и чудовища, еп. 2
05:45 Забранена история, еп. 5

НеДеля, 1 аПРил
06:35 Страхотни изобретения, еп. 22
07:00 Страхотни изобретения, еп. 10
07:30 Забранена история, еп. 5
08:20 Реформацията: Свещената 

война на Европа
09:15 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
10:05 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
10:55 Личният живот на кралските 

особи, еп. 3
11:45 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 2
12:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
13:35 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
14:30 Историята на Египет, еп. 3
15:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
16:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
17:15 Жени воини, еп. 2
18:10 Изгубеният град на гладиато-

рите
19:05 Помпей: нови разкрити тайни
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
21:00 Селцето, еп. 1
22:00 Тайните общества, еп. 3
22:50 Инквизиция, еп. 3
23:40 Тайните на подземния свят, еп. 

3
00:30 Престъпността през войната, 

еп. 6
01:20 Престъпността през войната, 

еп. 1
02:10 Загадки в музея, еп. 2
03:00 Страхотни изобретения, еп. 16
03:30 Средновековните мъртъвци, 

еп. 2
04:20 Конспирация, еп. 8
05:10 Митове и чудовища, еп. 3

СРяДа, 21 маРт
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 3
06:30 „Младият Херкулес” – се-

риал, 2 епизода
07:30 „Викингите” – сериал, се-

зон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 16 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 17 /п/
13:00 „Викингите” – сериал, се-

зон 3
14:00 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 3
16:30 „Теория за големия взрив“ 

– сериал, сезон 10
17:00 „Крепост 2: Отново зад 

решетките” – екшън–фан-
тастика с уч. на Кристоф 
Ламбер, Лиз Мей Браз, 
Уили Гарсон, Пам Гриър, 
Дейвид Робърсън и др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 17

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5

22:00 „Принуден да убива” – ек-
шън с уч. на Стивън Сегал, 
Ина Коробкина, Зак Санти-
аго и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/

ЧетВъРтъК, 22 маРт
06:00  „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 3
06:30 „Младият Херкулес” – се-

риал, 2 епизода
07:30 „Викингите” – сериал, се-

зон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/ 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 17 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 17 /п/
13:00 „Викингите” – сериал, се-

зон 3
14:00 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
16:30 „Теория за големия взрив“ 

– сериал, сезон 10
17:00 „Леден апокалипсис” – 

трилър с уч. на Дийн Кейн, 
Бетина Цимерман, Джоана 
Тейлър, Найджъл Бенет и 
др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 17

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 

22:00 „Механикът“ – екшън–три-
лър с уч. на Джейсън Стей-
тъм, Бен Фостър, Доналд 
Съдърланд, Тони Голдуин, 
Джеф Чейс и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:00 Еротичен телепазар
ПетъК, 23 маРт

06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 3 /п/

06:30 „Младият Херкулес” – се-
риал, 2 епизода 

07:30 „Викингите” – сериал, се-
зон 3 /п/

08:45 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5 /п/

10:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2 /п/

11:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17 /п/

12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 17 /п/

13:00 „Викингите” – сериал, се-
зон 3

14:00 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 3

16:30 „Теория за големия взрив“ 
– сериал, сезон 10

17:00 „Стрелeцът” – екшън с уч. 
на Уесли Снайпс, Уилчм 
Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън, 

Питър Йунгблуд Хилс, Райън 
Макклъски и др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 17

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 

22:00 „Мачете“ – екшън с уч. на 
Дани Трехо, Робърт Де Ни-
ро, Стивън Сегал, Джесика 
Алба, Мишел Родригес, 
Линдзи Лоън, Чик Марин, 
Дон Джонсън, Джеф Фей-
хи, Шей Уигъм и др. 

00:10 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:10 „Фрактура” – предаване за 
рок музика /п/

03:40  Еротичен телепазар

СъБота, 24 маРт
06:00 „Ченге от миналото” – се-

риал, сезон 5
07:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм /п/
07:30 „Уокър – тексаският рейн-

джър „ – сериал, сезон 8, 3 
епизода

11:00 „Крепост 2: Отново зад 
решетките” – екшън–фан-
тастика с уч. на Кристоф 
Ламбер, Лиз Мей Браз, 
Уили Гарсон, Пам Гриър, 
Дейвид Робърсън и др. /п/

13:00 „Национална лотария” /п/
13:30  „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 2, 2 епизода
14:30  „Дейвид Блейн: Отвъд 

магията” – документален 
филм

15:30 „Леден апокалипсис” – 
трилър с уч. на Дийн Кейн, 
Бетина Цимерман, Джоана 
Тейлър, Найджъл Бенет и 
др. /п/

17:30 „Джеронимо: Една амери-
канска легенда“ – уестърн 
с уч. на Джейсън Патрик, 
Джийн Хекман, Робърт Дю-
вал, Уес Стъди, Мат Дей-
мън, Родни Грант, Кевин 
Тайг, Стив Рийвс, Карлос 
Паломино, Виктор Арън и 
др. /п/

20:00 „Ченгето от Бевърли Хилс 
2” – екшън–комедия с 
уч. Еди Мърфи, Джъдж 
Рейнхолд, Юрген Прохнов, 
Рони Кокс, Джон Аштън, 
Бригите Нилсен и др.

22:10 „Играчът” – сериал 
23:10  Професионална борба: 

„Първична сила”
00:10 Еротичен телепазар

НеДеля, 25 маРт
05:40  „Ченге от миналото” – се-

риал, сезон 5
06:30  „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 2 /п/
07:30 „Уокър – тексаският рейн-

джър „ – сериал, сезон 8, 3 
епизода

11:00 „Стрелeцът” – екшън с уч. 
на Уесли Снайпс, Уилчм 
Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън

13:00  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Теория за големия взрив” 
– сериал, сезон 8, 3 епизо-
да

15:00  „Ченгето от Бевърли Хилс 
2” – екшън–комедия с 
уч. Еди Мърфи, Джъдж 
Рейнхолд, Юрген Прохнов, 
Рони Кокс, Джон Аштън, 
Бригите Нилсен и др. /п/

17:10 „Игрите на глада: Сой-
ка–присмехулка – Част 
2“ – приключенски филм 
с уч. на с уч. на Дженифър 
Лорънс, Джош Хъчърсън, 

Лиам Хемсуърт, Джулиан 
Мур, Елизабет Банкс, Уди 
Харелсън, Стенли Тучи, 
Филип Сиймур Хофман и 
др. /п/

20:00 „Кунгфу тупалки” – екшън–
комедия с уч. на Стивън 
Чоу, Юен Ва, Юен Ки, Жи 
Хуа Донг, Квок–Куен Чан и 
др.

22:00 „Играчът” – сериал
23:00 Професионална борба: 

„Челен сблъсък” 
00:00 „Фрактура” – предаване за 

рок музика
02:30 Еротичен телепазар

ПоНеДелНиК, 26 маРт
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4 /п/
06:30 „Младият Херкулес” – се-

риал, 2 епизода 
07:30 „Викингите” – сериал, се-

зон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” 
10:00 „Полицаите от Чикаго” 

– сериал, сезон 2 /п/ 
 

11:00  „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17 /п/

12:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 17 /п/

13:00 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 1

14:00 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

16:30 „Теория за големия взрив“ 
– сериал, сезон 10

16:50 „Кунгфу тупалки” – екшън–
комедия с уч. на Стивън 
Чоу, Юен Ва, Юен Ки, Жи 
Хуа Донг, Квок–Куен Чан и 
др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17

20:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 17

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 

22:00 „Градска справедливост” 
– екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Еди Грифин, Кармен 
Серано и др. 

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:00 Еротичен телепазар 
03:00 „Национална лотария” /п/

ВтоРНиК, 27 маРт
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4 /п/
06:30 „Младият Херкулес” – се-

риал, 2 епизода 
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 1 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/ 

11:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17 /п/

12:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 17 /п/

13:00 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 1

14:00 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

16:30  „Джеронимо: Една амери-
канска легенда” – уестърн 
с уч. на Джейсън Патрик, 
Джийн Хекман, Робърт Дю-
вал, Уес Стъди, Мат Дей-
мън, Родни Грант, Кевин 
Тайг, Стив Рийвс, Карлос 
Паломино, Виктор Арън и 
др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17

20:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 17

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5

22:00 „Пазителят” – екшън с уч. 
на Стивън Сегал, Арон 
Шивър, Люк Рейнс, Лизъл 
Карстенс, Киша Сиера, 
Стеф Дювал, Анджела Се-
рано и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:00 Еротичен телепазар
СРяДа, 28 маРт

06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

06:30 „Младият Херкулес” – се-
риал, 2 епизода

07:30 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 1 /п/

08:45 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5 /п/

10:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2 /п/

11:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17 /п/

12:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 17 /п/

13:00 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 1

14:00 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

16:30 „Орелът” – приключенски 
екшън с уч. на Чанинг Тей-
тъм, Джейми Бел, Доналд 
Съдърланд, Марк Стронг и 
др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 17

20:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 18

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5

22:00 „Максимална присъда” 
– екшън с уч. на Стивън 

Сегал, Стив Остин, Майкъл 
Пайр, Ян Робисън, Алия 
Обрин, Стеф Сонг, Майкъл 
Адамтуайт, Брен Фостър и 
др.

00:10 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:10 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” /п/

ЧетВъРтъК, 29 маРт
06:00  „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
06:30 „Младият Херкулес” – се-

риал, 2 епизода
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 1 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/ 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 17 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-

риал, сезон 18 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 1
14:00 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
16:30 „Теория за големия взрив“ 

– сериал, сезон 10
17:00 „Първичен код” – трилър 

с уч. на Джейк Джиленхол, 
Мишел Монахан, Вера 
Фармига, Джефри Райт, 
Майкъл Арден, Кас Анвар, 
Ръсел Питърс и др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 18

20:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 18

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 

22:00 „Механикът: Възкресение” 
– екшън с уч. на Джейсън 
Стейтъм, Джесика Алба, 
Томи Лий Джоунс, Мишел 
Йео, Сам Хазелдин и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 /п/

01:00 Еротичен телепазар

ПетъК, 30 маРт
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4 /п/
06:30 „Младият Херкулес” – се-

риал, 2 епизода 
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 1 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 18 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-

риал, сезон 18 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 1

14:00 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 5

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 2

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

16:30 „Теория за големия взрив“ 
– сериал, сезон 10

16:50 „Сапьори” – приключенски 
екшън

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 18

20:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-
риал, сезон 18

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, се-
зон 5 

22:00 „Мачете убива” – екшън
00:15 „Хавай 5–0“ – сериал, се-

зон 5 /п/
01:15 „Фрактура” – предаване за 

рок музика /п/
03:45  Еротичен телепазар

СъБота, 31 маРт
06:00 „Ченге от миналото” – се-

риал, сезон 5
07:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм /п/
07:30 „Уокър – тексаският рейн-

джър ” – сериал, сезон 8, 3 
епизода

11:00 „Първичен код” – трилър 
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Теория за големия взрив” 
15:40 „Извън контрол” – крими-

нален
18:20 „Автомобил 19” – екшън–

трилър с уч. на Пол Уокър, 
Найма Маклийн, Лейла 
Хайдариан и др. /п/

20:00 „Ченгето от Бевърли Хилс 
3” – екшън–комедия 

22:10 „Играчът” – сериал 
23:10  Професионална борба: 

„Първична сила”
00:10 Еротичен телепазар

НеДеля, 1 аПРил
06:00  „Ченге от миналото” – се-

риал, сезон 5
07:00  „Теория за големия взрив” 

– сериал, сезон 8 /п/
07:30 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 4, 3 епизода
11:00 „Сапьори” – приключенски 

екшън
13:00  „Без багаж” – предаване 

за туризъм
13:30 „Теория за големия взрив” 

– сериал, сезон 8, 4 епизо-
да

15:40  „Ченгето от Бевърли Хилс 
3” – екшън–комедия 

18:00 „Бесен полет” – екшън с 
уч. на Стивън Сегал, Сиера 
Пейтън, Стив Тюсейнт и др.

20:00 „Гориво в кръвта” – екшън
22:30 „Играчът” – сериал
23:30 Професионална борба: 

„Челен сблъсък” 
00:30 „Фрактура” – предаване за 

рок музика
03:00 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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21 маРт, СРяДа
06:30 България сутрин 
09:30 Семена от древността 
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик  
14:30 По следите на храната
15:00 Райски градини – филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Професионалист  
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни 
23:00 Канбе стратегът 
00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:50 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите 
04:50 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
05:40 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

22 маРт, ЧетВъРтъК
06:30 България сутрин 
09:30 Семена от древността – 

филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо 
14:15 Клик 
14:30 По следите на храната
15:00 Райски градини – филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни 
23:00 Канбе стратегът 
00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:40 Видимо и невидимо 
04:40 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

05:40 Денят ON AIR - новините с 
коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

23 маРт, ПетъК
06:30 България сутрин 
09:30 Семена от древността
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR

13:00 Необичайните заподозрени 
с Георги Лозанов

14:15 Клик 
14:30 По следите на храната - 

филм 
15:00 Райски градини – филм
15:30 Новините ON AIR 15:50 

Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Момичето Крал – историче-

ски, биографичен, Финлан-
дия, 2015 г.; ре-
жисьор: Мика Каурисмеки; в 
ролите: Сара Гадън, Майкъл 
Никвист, Лукас Брайънт, 
Малин Буска и др.

00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:40 Опорни хора 
04:30 Брюксел 1 
05:30 Видимо и невидимо 

24 маРт, СъБота
07:30 Кралска палитра - филм
08:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната - 

филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника 

Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Танц на ръба  драма
14:20 Телепазарен прозорец
14:35 Как станах руснак 
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

19:50 Мамчета 
20:15 Как станах руснак 
20:40 Йерихон – драма, историче-

ски сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция – 

сериал
23:00 Завръщането – драма, 

трилър, Русия, 2003 г.; ре-
жисьор: Андрей Звягинцев; 
в ролите: Владимир Гарин, 
Иван Добронравов, Констан-
тин Лавроненко

00:50 Фамилно02:00 Харак-
тери

02:50 Опорни хора
03:40 Авиошоу с Александър Бого-

явленски
04:10 Колела
04:40 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

06:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите 

25 маРт, НеДеля
07:30 Лудостта на принц Чарлс - 

филм
08:30 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов
09:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната - 

филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника 

Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон – драма, историче-

ски сериал
14:20 Телепазарен прозорец
14:35 Как станах руснак 
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм 
16:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
17:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени 

– недоизказаното за важни-
те факти и събития с Георги 
Лозанов

19:50 Мамчета 
20:15 Как станах руснак 
20:40 Йерихон – драма, историче-

ски сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция – 

сериал 
23:00 Тайни и лъжи – драма, Фран-

ция/Великобритания, 1996 г.; 
режисьор: Майк Лий; в ро-
лите: Бренда Блетин, Тимъти 
Спол, Филис Лоуган, Мариан 
Жан-Батист

01:20 Фамилно
02:20 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

03:20 VIB
03:30 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
04:40 Видимо и невидимо 
05:40 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова/п./

26 маРт, ПоНеДелНиК
06:30 България сутрин 
09:30 Анджелина Джоли – поглед 

отблизо – филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите 
14:15 Клик 
14:30 Семена от древността - 

филм 
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Касабов 
и Томислав Русев

23:00 Канбе стратегът 
00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:40 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

04:40 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите 

05:40 Денят ON AIR - новините с 
коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев  
27 маРт, ВтоРНиК

06:30 България сутрин 
09:30 Магията на Одри – филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

14:15 Клик 
14:30 Семена от древността – 

филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни 
23:00 Канбе стратегът 
00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:50 Видимо и невидимо 

04:50 Опорни хора
05:40 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

28 маРт, СРяДа
06:30 България сутрин 
09:30 Животът след Бийтълс – 

филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик  
14:30 Семена от древността – 

филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни 
23:00 Канбе стратегът 
00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:50 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите 
04:50 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
05:40 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

29 маРт, ЧетВъРтъК
06:30 България сутрин 
09:30 Историята на Елвис Пресли 

– филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо 
14:15 Клик 
14:30 Семена от древността – 

филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни 
23:00 Канбе стратегът 
00:00 ОколоСВЕТСКО 
02:00 България сутрин 
03:40 Видимо и невидимо 
04:40 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

05:40 Денят ON AIR - новините с 
коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

30 маРт, ПетъК
06:30 България сутрин 
09:30 Обаянието на Мерилин 

Монро – филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
14:15 Клик 
14:30 Семена от древността – 

филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Професионалист  военен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Владимир Сирка-
ров/Кузман Илиев

20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Куршум в главата – екшън, 

криминален, трилър, САЩ, 
2012 г.; режисьор: Уолтър 
Хил; в ролите: Силвестър 
Сталоун, Адеуали Акинуйе-
Агбайе, Холт Макколъни, 
Сунг Канг, Джейсън Момоа, 
Сара Шахи

23:40 ОколоСВЕТСКО 
01:40 България сутрин 
03:10 VIB
03:40 Опорни хора 
04:30 Брюксел 1 
05:30 Видимо и невидимо 

31 маРт, СъБота
07:30 Великите - филм
08:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната - 

филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника 

Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон – драма, историче-

ски сериал
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета 
14:35 Как станах руснак 
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 

пред Ганиела Ангелова
19:50 Мамчета 
20:15 Как станах руснак 
20:40 Йерихон – драма, историче-

ски сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция – 

сериал
23:00 Живи оръжия – екшън, 

трилър, САЩ, 2011 г.; ре-
жисьор: Ърни Барбараш; в 
ролите: Жан-Клод Ван Дам, 
Скот Адкинс, Майкъл Хигс, 
Бианка Брий, Кристофър Ван 
Варенберг, Мария-Антоани-
те Тудор

00:40 Фамилно
02:00 Характери
02:50 Опорни хора
03:40 Авиошоу с Александър Бого-

явленски
04:10 Колела
04:40 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

06:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите 

1 аПРил, НеДеля
07:30 Великите - филм
08:30 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов
09:00 Характери 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Фамилно 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон
14:10 Мамчета 
14:35 Как станах руснак 
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Убийството на Джон Кенеди 
16:30 Авиошоу 
17:00 Колела 
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени 
19:50 Мамчета 
20:15 Как станах руснак 
20:40 Йерихон – драма, историче-

ски сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция 
23:00 Свой сред чужди, чужд сред 

свои – екшън, Русия, 1974 г.; 
режисьор: Никита Михалков; 
в ролите: Юрий Богатирьов, 
Александър Кайдановски

00:40 Фамилно
02:50 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката 

Фокс
СРяДа, 21 маРт

06:00 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 5 2002

06:45 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 6  2002

07:35 Последният мъж на света  
08:25 Новобранци еп. 11  
08:55 Пазители на Времето еп. 7  

2016
09:50 Излъжи ме еп. 1   
10:45 Кости  еп. 17  2012
11:40 Кости  еп. 18  2012
12:35 Легенди - втори сезон, еп. 3  

2015
13:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 5
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 6  2002
15:20 Психаротерапия еп. 9  
15:45 Психаротерапия еп. 10 
16:15 Последният мъж на света
17:10 Касъл  еп. 7  2015
18:05 Пазители на Времето еп. 8  

2016
19:00 Излъжи ме еп. 2   
20:00 Кости  еп. 19  2012
21:00 Кости  еп. 20  2012
22:00 “Ченс“ - втори сезон, еп. 10
22:55 Касъл  еп. 8  2015
23:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 7  2002
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 8  2002
01:45 Семейство Симпсън  еп. 9  
02:10 Семейство Симпсън  еп. 10 
02:30 Тиранин еп. 3   
03:15 Новобранци еп. 11  
03:40 Психаротерапия еп. 9  
04:05 Психаротерапия еп. 10 
04:25 Семейство Симпсън  еп. 9  
04:50 Семейство Симпсън  еп. 10 
05:10 Тиранин еп. 3   

ЧетВъРтъК, 22 маРт
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 7  2002
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 8  2002
07:35 Последният мъж на света  

еп. 3  
08:00 Последният мъж на света  

еп. 4  
08:25 Новобранци еп. 12  
08:55 Пазители на Времето еп. 8  

2016
09:50 Излъжи ме еп. 2   
10:45 Кости  еп. 19  2012
11:40 Кости  еп. 20  2012
12:35 Легенди - втори сезон, еп. 4  

2015
13:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 7  2002
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 8  2002
15:20 Психаротерапия еп. 11  
15:45 Психаротерапия еп. 12  
16:15 Последният мъж на света  
17:10 Касъл  еп. 8  2015
18:05 Пазители на Времето еп. 9  

2016

19:00 Излъжи ме еп. 3   
20:00 Кости  еп. 21  2012
21:00 Кости  еп. 22  2012
22:00 Агентите на ЩИТ - пети се-

зон, еп. 9 Action 2017
22:55 Касъл  еп. 9  2015
23:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 9  2002
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 10
01:45 Семейство Симпсън  еп. 11  
02:10 Семейство Симпсън  еп. 12  
02:30 Тиранин еп. 4   
03:15 Новобранци еп. 12  
03:40 Психаротерапия еп. 11  
04:05 Психаротерапия еп. 12  
04:25 Семейство Симпсън  еп. 11  
04:50 Семейство Симпсън  еп. 12  
05:10 Тиранин еп. 4   

ПетъК, 23 маРт  
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 9  2002
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 10
07:35 Последният мъж на света  

еп. 5 
08:00 Последният мъж на света  

еп. 6  
08:25 Новобранци еп. 13  
08:55 Пазители на Времето еп. 9  

2016
09:50 Излъжи ме еп. 3   
10:45 Кости  еп. 21  2012
11:40 Кости  еп. 22  2012
12:35 Агентите на ЩИТ - пети се-

зон, еп. 9 Action 2017
13:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 9  2002
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 10  2002
15:20 Психаротерапия еп. 13  
15:45 Психаротерапия еп. 14  
16:15 Последният мъж на света  

еп. 7  
16:40 Последният мъж на света  

еп. 8  
17:10 Касъл  еп. 9  2015
18:05 Пазители на Времето еп. 10 

 2016
19:00 Излъжи ме еп. 4   
20:00 Кости  еп. 23  2012
21:00 На боклука - игрален филм  
22:55 Касъл еп. 10
23:50 Живите мъртви  еп. 12  2017
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 11  2002
01:45 Семейство Симпсън  еп. 13  
02:10 Семейство Симпсън  еп. 14  
02:30 Тиранин еп. 5
03:15 Новобранци еп. 13  
03:40 Психаротерапия еп. 13  
04:05 Психаротерапия еп. 14  
04:25 Семейство Симпсън  еп. 13  
04:50 Семейство Симпсън  еп. 14  
05:10 Тиранин еп. 5 

СъБота, 24 маРт
06:00 Кости  еп. 15  2012
06:45 Кости  еп. 16  2012
07:35 Кости  еп. 17  2012
08:25 Кости  еп. 18  2012

09:20 Кости  еп. 19  2012
10:15 Империя  еп. 9  2017
11:10 Семейство Симпсън  еп. 5 
11:40 Семейство Симпсън  еп. 6  
12:05 Теория за Големия взрив 
13:55 Семейство Симпсън  еп. 7  
14:25 Смахнатият професор – иг-

рален филм 1996
16:20 Семейство Симпсън  еп. 8  
16:50 Агент Картър - втори сезон, 

еп. 3  2015
17:40 Теория за Големия взрив
19:30 “В неизвестност” – игрален 

филм  2003
22:10 „Досиетата Х“еп. 9   
23:05 Убийството на Джани Верса-

че: Американска криминал-
на история - н, еп. 8 2017

00:05 Живите мъртви  еп. 12  2017
01:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 3  2002
01:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 4  2002
02:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 5
03:15 Империя  еп. 8  2017
04:00 Империя  еп. 9  2017
04:45 Агент Картър - втори сезон, 

еп. 3  2015
05:35 Семейство Симпсън  еп. 9  

НеДеля, 25 маРт
06:00 Кост
09:20 Мистър Бийн еп. 6 1990
09:50 „Семеен въпрос“ – игрален 

филм 1996
12:05 Теория за Големия взрив 
13:55 Семейство Симпсън  еп. 11  
14:25 “В неизвестност” – игрален 

филм  2003
17:10 Семейство Симпсън  еп. 12  
17:40 Теория за Големия взрив 
19:30 Смахнатият професор 2 - 

игрален филм 2000
21:35 Семейство Симпсън  еп. 13  
22:00 Агентите на ЩИТ - пети се-

зон, еп. 9 Action 2017
22:55 Изгнаникът - игрален филм 

Action 2012
01:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 8  2002
01:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 9  2002
02:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 10
03:15 „Семеен въпрос“ – игрален 

филм 1996
05:05 Брикълбери - втори сезон, 

еп. 1  
05:35 Семейство Симпсън  еп. 14  

ПоНеДелНиК, 26 маРт
06:00 Агент Картър - втори сезон, 

еп. 3  2015
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 11  2002
07:35 Последният мъж на света  

еп. 7  
08:00 Последният мъж на света  

еп. 8  
08:25 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 1 Comedy

08:55 Пазители на Времето еп. 10 
 2016

09:50 Излъжи ме еп. 4   
10:45 Кости  еп. 23  2012
11:45 На боклука - игрален филм
13:30 Мистър Бийн еп. 7 1990
13:55 Мистър Бийн еп. 8 1990
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 11  2002
15:20 Психаротерапия еп. 15 
15:45 Психаротерапия еп. 16  
16:15 Последният мъж на света  
17:10 Агент Картър 
18:05 Пазители на Времето еп. 11  

2016
19:00 Излъжи ме еп. 5   
20:00 Кости  еп. 24  2012
21:00 Хавай 5-0, еп. 1  2010
22:00 „Досиетата Х“ еп. 10   
23:00 Живите мъртви  еп. 13  2017
23:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 12  2002
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 13  2002
01:45 Семейство Симпсън  еп. 15 
02:10 Семейство Симпсън  еп. 16  
02:30 Тиранин еп. 6   
03:15 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 1 Comedy
03:40 Психаротерапия еп. 15 
04:05 Психаротерапия еп. 16  
04:25 Семейство Симпсън  еп. 15 
04:50 Семейство Симпсън  еп. 16  
05:10 Тиранин еп. 6   

ВтоРНиК, 27 маРт  
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 12  2002
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 13  2002
07:35 Последният мъж на света  

еп. 9  
08:00 Последният мъж на света еп. 

10 
08:25 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 2 Comedy
08:55 Пазители на Времето еп. 11  

2016
09:50 Излъжи ме еп. 5   
10:45 Кости  еп. 24  2012
11:40 Хавай 5-0, еп. 1  2010
12:35 „Досиетата Х“ еп. 10   
13:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 12  2002
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 13  2002
15:20 Психаротерапия еп. 17  
15:45 Психаротерапия еп. 18  
16:15 Последният мъж на света  
17:10 Касъл  еп. 10
18:05 Пазители на Времето еп. 12  

2016
19:00 Излъжи ме еп. 6   
20:00 Хавай 5-0, еп. 2  2010
21:00 Хавай 5-0, еп. 3  2010
22:00 Убийството на Джани Верса-

че: Американска криминал-
на история, еп. 9 2017

22:55 Касъл  еп. 11  2015
23:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 14  2002
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 15
01:45 Семейство Симпсън  еп. 17  
02:10 Семейство Симпсън  еп. 18  
02:30 Тиранин еп. 7   
03:15 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 2 Comedy
03:40 Психаротерапия еп. 17  
04:05 Психаротерапия еп. 18  
04:25 Семейство Симпсън  еп. 17  
04:50 Семейство Симпсън  еп. 18  
05:10 Тиранин еп. 7   

СРяДа, 28 маРт  
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 14  2002
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 15
07:35 Последният мъж на света
08:25 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 3 Comedy
08:55 Пазители на Времето еп. 12  

2016
09:50 Излъжи ме еп. 6   
10:45 Хавай 5-0, еп. 2  2010
11:40 Хавай 5-0, еп. 3  2010
12:35 Легенди - втори сезон, еп. 5
13:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 14  2002
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 15
15:20 Психаротерапия еп. 19  
15:45 Психаротерапия еп. 20 
16:15 Последният мъж на света  
17:10 Касъл  еп. 11  2015
18:05 Пазители на Времето еп. 13  

2016
19:00 Излъжи ме еп. 7   
20:00 Хавай 5-0, еп. 4  2010
21:00 Хавай 5-0, еп. 5  2010
22:00 Касъл  еп. 12  2015
22:55 Касъл  еп. 13  2015
23:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 161  2002
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 162  2002
01:45 Семейство Симпсън  еп. 19  
02:10 Семейство Симпсън  еп. 20 
02:30 Тиранин еп. 8   
03:15 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 3 Comedy
03:40 Психаротерапия еп. 19  
04:05 Психаротерапия еп. 20 
04:25 Семейство Симпсън  еп. 19  
04:50 Семейство Симпсън  еп. 20 
05:10 Тиранин еп. 8   

ЧетВъРтъК, 29 маРт  
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 161  2002
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 162  2002
07:35 Последният мъж на света  
08:25 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 4 Comedy
08:55 Пазители на Времето еп. 13  

2016
09:50 Излъжи ме еп. 7   
10:45 Хавай 5-0, еп. 4  2010
11:40 Хавай 5-0, еп. 5  2010
12:35 Легенди - втори сезон, еп. 6  

2015
13:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 161  2002
14:25 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 162  2002
15:20 Психаротерапия еп. 21  
15:45 Психаротерапия еп. 22  
16:15 Последният мъж на света 
17:10 Касъл  еп. 12  2015
18:05 Пазители на Времето еп. 14  

2016
19:00 Излъжи ме еп. 8   
20:00 Хавай 5-0, еп. 6  2010
21:00 Хавай 5-0, еп. 7  2010
22:00 Агентите на ЩИТ - пети се-

зон, еп. 10 Action 
2017

22:55 Касъл  еп. 14  2015
23:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 17  2002
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 18  2002
01:45 Семейство Симпсън  еп. 21  
02:10 Семейство Симпсън  еп. 22  
02:30 Тиранин еп. 9   
03:15 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 4 Comedy
03:40 Психаротерапия еп. 21  
04:05 Психаротерапия еп. 22  
04:25 Семейство Симпсън  еп. 21  
04:50 Семейство Симпсън  еп. 22  
05:10 Тиранин еп. 9   

ПетъК, 30 маРт   
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 17  2002
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 18  2002
07:35 Последният мъж на света
08:25 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 5
08:55 Пазители на Времето еп. 14  
09:50 Излъжи ме еп. 8   
10:45 Хавай 5-0, еп. 6  2010
11:40 Хавай 5-0, еп. 7  2010
12:35 Агентите на ЩИТ - пети се-

зон, еп. 10 Action 
2017

13:30 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 17  2002

14:25 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 18  2002

15:20 Наръчник за оцеляване от 
Купър Барет, еп. 1 2016

15:45 Наръчник за оцеляване от 
Купър Барет, еп. 2 2016

16:15 Последният мъж на света
17:10 Касъл  еп. 13  2015
18:05 Пазители на Времето еп. 15
19:00 Излъжи ме еп. 9   
20:00 Хавай 5-0
22:00 Империя  еп. 10
22:55 Касъл  еп. 15
23:50 Живите мъртви  еп. 13  2017
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 20
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сети сезон, еп. 1 2008
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сети сезон, еп. 2 2008
02:30 Тиранин еп. 10 
03:15 “Секс, наркотици и рокен-

дрол” еп. 5 
Comedy

03:40 Наръчник за оцеляване от 
Купър Барет, еп. 1 2016

04:05 Наръчник за оцеляване от 
Купър Барет, еп. 2 2016

04:25 Семейство Симпсън - дваде-
сети сезон, еп. 1 2008

04:50 Семейство Симпсън - дваде-
сети сезон, еп. 2 2008

05:10 Тиранин еп. 10 
СъБота 31 маРт 

06:00 Кости  еп. 24  2012
06:45 Хавай 5-0, еп. 1  2010
07:35 Хавай 5-0, еп. 2  2010
08:25 Хавай 5-0, еп. 3  2010
09:20 Мистър Бийн еп. 7 1990
09:50 Божи човек 
12:05 Теория за Големия взрив 
13:55 Семейство Симпсън  еп. 16  
14:25 Смахнатият професор 2 - 

игрален филм 2000
16:45 Агент Картър - втори сезон, 

еп. 4  2015
17:40 Теория за Големия взрив 
19:30 Шпионски игри - игрален 

филм  2001
22:00 „Досиетата Х“ еп. 10   
22:55 Убийството на Джани Верса-

че: Американска криминал-
на история - н, еп. 9 2017

23:55 Живите мъртви  еп. 13  2017
00:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 12  2002
01:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 13  2002
02:30 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 14  2002
03:15 Божи човек - игрален филм 

1998
05:10 Агент Картър - втори сезон, 

еп. 4  2015
НеДеля, 1 аПРил

06:00 Хавай 5-0
09:20 Мистър Бийн еп. 8 1990
09:50 Смахнатият професор 2 - 

игрален филм 2000
12:05 Теория за Големия взрив 
13:55 Семейство Симпсън  еп. 19  
14:25 Шпионски игри
16:50 Агент Картър
17:40 Теория за Големия взрив
19:30 Облачно, с кюфтета – игра-

лен филм  
21:30 Семейство Симпсън  еп. 20 
22:00 Агентите на ЩИТ 
22:55 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 1  
01:10 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 162  2002
02:05 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 17  2002
02:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 18  2002
03:40 Теория за Големия взрив
04:50 Агент Картър
05:35 Семейство Симпсън  еп. 21  

он еър
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ЦСКА победи Лев-
ски с 1:0 в дербито, иг-
ран на стадион "Васил 
Л е в с к и " . 
В герой 
за дома-
кините се 
п р е в ъ р -
на везде-
с ъ щ и я т 
Ф е р н а н -
до Каран-
га. Дву-
боят бе 
б е л я з а н 
с малко 
ф у т б о л -
ни достойнства, кои-
то този път бяха по-

„Червените“ превзеха „синята крепост“

Септември 
надигра Верея

„Канарчетата  
разбиха „драконите“ 

родени от ужасните 
атмосферни условия. 

В 84-ата минута 

след остро изпълнен 
фаул от Тиаго топка-

та премина през купа 
от играчи, за да бъ-
де докосната от Фер-

нандо Ка-
ранга и да 
се окаже 
в мрежа-
та на без-
помощния 
Б о ж и д а р 
Митрев. 

След та-
зи победа 
„червени-
те“ дръп-
наха на 
„сините“ с 

13 точки в класира-
нето.

Септември победи с 2:0 Ве-
рея на Националния стадион 
"Васил Левски". Така домаки-
ните завършват редовния се-
зон с актив от 31 точки. Верея 
остава на шеста позиция с 35 
пункта. 

В 47-ата минута Септем-
ври излезе напред в резулта-
та. Иван Тилев центрира към 
Будинов в наказателното по-
ле и той с глава прати топката 
в мрежата на Наумов. Послед-
ваха пропуски на Тилев, Гал-
чев и Фабиано Алвеш. Така се 
стигна до 71-ата минута, кога-
то резервата Мартин Тошев 
удвои преднината на Септем-
ври. Нападателят се възполз-
ва от неразбирателство в за-
щитата на Верея. 

Отборът на Ботев (Пловдив) завърши ре-
довния сезон с разгром над Дунав (Русе). 
"Канарчетата" разбиха с 3:0 "драконите" в 
рамките на 11 минути през втората част. За-
върналият се от Лудогорец голмайстор Жо-
ао Пауло (68, 79) отбеляза два гола, а Тодор 
Неделев (74) с красиво попадение също се 
разписа.

Пловдивчани влизат в плейофите от пета 
позиция с актив от 42 точки. Момчетата на 
Николай Киров записаха трети пореден ус-
пех, като тимът вкара общо 10 гола в тези 
двубои - 3:0 с Витоша (Бистрица), 4:2 срещу 
Верея и 3:0 с Дунав. Бразилският нападател 
Жоао Пауло пък намери формата си от пър-
вия престой на "Коматево", като вече има 
четири попадения в последните десет дни.

Ситуацията в Дунав пък е все по-тежка, 
след като русенци записаха четвърта поред-
на загуба тази пролет без да отбележат гол. 
Съставът на Малин Орачев остана с 21 точки.  

РеЗултати и ГолмаЙСтоРи от оСтаНалите СРещи:

Пред своя публика 
в "Надежда" футболи-
стите на Младен Додич 
допуснаха сензацион-
на загуба с минимално-
то 0:1 от борещия се за 
оцеляването си в про-
фесионалния футбол 
тим на Струмска слава 
(Радомир).  Поражение-
то в столицата не само 
отдалечи "железнича-
рите" от лидерите Цар-
ско село и Ботев (Вра-
ца), но и постави под се-
риозно съмнение трето-
то им място - последно-
то, което дава право на 
участие на баражите. 
След крушението Локо-
мотив запази актива си 
от 38 точки, но с побе-
дите си Монтана и Не-
себър се доближиха съ-
ответно на само две и 
три точки от "червено-
черните". На другия по-
люс пък бе настроени-
ето във Враца, където, 

макар и трудно, играчи-
те на Сашо Ангелов взе-
ха пълния комплект от 
точки срещу Поморие. 
Врачани вече имат 44 
точки в актива си.

 РеЗултати и 
ГолмаЙСтоРи:

лудогорец 2 - литекс 
1:1
1:0 Дост 66'
1:1 Керчев 90'+3' (авт)
локомотив (София) - 
Струмска слава (Ра-
домир) 0:1
0:1 Георгиев 4'
монтана - Черномо-
рец (Балчик) 4:0
1:0 Илиев 20'
2:0 Коконов 40'
3:0 Балджийски 53' (д)
4:0 Тасев 83'
оборище (Панагюри-
ще) - Несебър 0:1
0:1 Молдованов 30'
Ботев (Враца) - Помо-
рие 1:0 
1:0 Атанасов 65'

Берое – Витоша 0:0
ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВ-
ДИВ) 0:1
0:1 Буна 29
ЕТЪР - ЛУДОГОРЕЦ 0:6

0:1 Клаудиу Кешерю (5), 0:2 Върджил 
Мисиджан (23), 0:3 Върджил Миси-
джан (39), 0:4 Абел Анисе (58), 0:5 
Клаудиу Кешерю (74), 0:6 Якуб Шви-
ерчок (88)

XXI кръг на Втора професионална лига

Суперкупа по волейбол - мъже

Пред финалния женски сблъсък

Локомотив София преживя истински шок
Ботев (Гълъбово) - 
локомотив (Горна 
оряховица) 1:0
1:0 Абушев 23'
марица (Пловдив) - 
Нефтохимик (Бургас) 
1:0
1:0 Гюзелев 37' (д)

Волейболният отбор 
на ЦСКА се класира за 
полуфиналните плей-
офи. "Червените" над-
деляха много трудно у 
дома над Хебър (Пазар-
джик) с 3:1 (25:18, 25:19, 

ЦСКА преодоля ХебърПирин 
се справи 
с Левски

Оспорвана битка в 
зала „Васил Симов“

Марица не даде 
шанс на Берое

24:26, 25:20) в тре-
ти решителен мач 
от 1/4-финалите, 
игран пред около 
200 зрители в зала 
"Васил Симов". По 
този начин мом-
четата на Сашо 
Попов обърнаха 
и спечелиха плей-
офната серия с 2:1 
победи. Там ЦСКА 
ще играе с Монта-
на, който вече ели-
минира Добруджа 
07 (Добрич) след 
2:0 победи. На по-
луфиналите ще се 
играе до 3 победи 

от 5 мача. Първите две 
срещи са предвидени за 
петък и събота (23 и 24 
март) в Монтана.  "Тигри-
те" от Хебър пък завърш-
ват на 6-о място в край-
ното класиране. 

Волейболистите на Пи-
рин (Разлог) успяха да се 
класират за полуфинали-
те. Момчетата на треньора 
Северин Димитров нади-
граха категорично вкъщи 
Левски с 3:0 (28:26, 25:22, 
25:16) в решителния мач №3 
от 1/4-финалните плейофи, 
игран в зала "Септември". 
Така разложани спечелиха 
плейофната серия с 2-1 по-
беди и продължават напред 
на полуфиналите в първен-
ството. На полуфиналите 
ще се играе до 3 победи от 
5 мача. Първите два двубоя 
са предвидени за петък и 
събота (23 и 24 март). "Си-
ните" пък завършват 5-и в 
крайното класиране, място, 
на което бяха след края на 
редовния сезон.

Отборът на Марица (Пловдив) с класи-
ра за финалния плейоф в женската Наци-
оналната волейболна лига - НВЛ! Насто-
ящите шампионки затвориха полуфинал-
ната си серия с Берое (Стара Загора) с 2:0 
победи и ще се изправят за пореден път 
срещу Левски в последна битка за шампи-
онската титла на България.

При гостуването си в Града на липите 
момичетата на Иван Петков изковаха 14-
ата си поредна победа от началото на се-
зона в НВЛ – 3:1 (24:26, 25:21, 25:13, 25:22) 
след 102 минути игра пред близо 250 зри-
тели в зала "Иван Вазов", сред които и вяр-
ната агитка на Марица.

Волейболистките на Левски се класираха за 
финала в НВЛ-жени. "Сините" се наложиха като 
гости над ЦСКА с 3:1 (25:14, 18:25, 26:24, 26:24) 
в мач №2 от полуфиналния плейоф помежду 
им, игран в зала "Васил Симов". Така Левски 
спечели плейофната серия с 2-0 победи и се 
класира за големия финал. 

Първият мач от финалната серия между 
Марица и Левски е на 22 март (четвъртък) в 
залата на Пловдивския университет. Следва 
втори мач в софийската зала "Люлин" на 25 
март (неделя). В случай на разменени победи 
шампионът на България за 2018 г. ще бъде 
решен в трети мач на 28 март (сряда) отново 
в Пловдив. Всички срещи от този плейоф са с 
начален час 18,30. 

Българската гимнастичка Катрин Та-
сева постигна най-големия успех в ка-
риерата си, след като завоюва сребъ-
рен медал в многобоя на турнира от 
веригата "Гран при" в Киев. Тасева по-
лучи обща оценка на четирите уреда 
от 68.550 точки, като на обръч получи 

17.950 точки, на топка - 17.650 точки, 
на бухалки - 16.550 точки, и на лента - 
16.400 точки. 

Със златен медал се окичи рускинята 
Екатерина Селезньова, която постигна 
общ сбор от 72.350 точки. Трета се наре-
ди друга рускиня - Мария Сергеева, ко-
ято получи оценка от журито от 68.400. 

Катрин Тасева спечели сребърните 
отличия на топка и на лента, а на бухал-
ки взе бронза. Ерика Зафирова спечели 
златния медал на финала на топка, а Пе-
тя Борисова взе бронз на лента на фина-
лите на отделните уреди при жените на 
международния турнир по художест-
вена гимнастика за "Купа Ирина Дерю-
гина", който съпътства надпреварата 
от сериите Гран при в Киев (Украйна).

Българката Джулия 
Терзийска спечели тур-
нира по тенис на твър-
ди кортове в Шарм Ел 
Шейх (Египет) с награ-
ден фонд 15 хиляди до-
лара. Тя победи убеди-
телно на финала пета-
та в схемата испанка 
Нурия Парисас-Диас с 
6:0, 6:2 за 66 минути. С 
успеха си 22-годишна-
та софиянка заработи 
12 точки за световната 
ранглиста и 2352 дола-
ра. Българката е в серия 
от десет поредни побе-
ди във веригата на ITF.

Успех на Терзийска Параолимпиецът
Георгиев 

на 18-о място
Единственият ни 

участник в Зимните 
параолимпийски иг-
ри в Пьончан – Све-
тослав Георгиев, за-
върши на 18-ото мяс-
то в спринта на 1.5 км 
в ски-бягането за хо-
ра с нарушено зре-
ние. Той финишира за 
4:32,46 мин. В дисци-
плината стартираха 
общо 20 състезатели.
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Гостуване в Исперих

Признателност Ветовските поети

Денят на свободата 

Изцяло обновени-
ят салон на Народното 
читалище „П. Р. Славей-
ков“ в село Пиперково 
трудно успя да побе-
ре всички желаещи да 
присъстват на търже-
ството по повод 90-го-
дишния юбилей от съз-
даването му. Девет де-
сетилетия храмът на ду-
ховността в населено-
то място продължава да 
съхранява и популяри-
зира българските оби-
чаи и традиции, 
не спира да пре-
дава богатство-
то на фолклора 
от поколение на 
поколение. За да  
споделят празни-
ка, заедно с мно-
гото гости дой-
доха и народни-
ят представител 
Светлана Ангело-
ва, кметът на об-
щина Ценово д-р 
Петър Петров, 
председателят на 
общинския съвет 
Галина Георгиева, кме-
тове на населени мес-
та, бивши читалищни 
дейци и самодейци от 
цялата страна.  Всич-
ки присъстващи с ин-
терес проследиха пре-
зентацията, която пред-
стави историята на чи-
талището.

С приветствие към 
присъстващите се обър-
на депутатът Светла-
на Ангелова. Кметът 
на общината д-р Петър 
Петров подари на юби-
лярите климатична ин-
сталация, с която да се 
дооборудва сградата. 

Той  подчерта, че през 
следващата година в Пи-
перково ще започне ре-
монт на бившия ресто-
рант, който ще се пре-
върне в младежки клуб, 
и ще се изгради фут-
болно игрище. Светла-
на Рашкова, краевед с 
потекло от Пиперково, 
представи книгата си за 
историята на селото. 

Само преди броени 
дни министърът на тру-
да и социалната поли-

тика Бисер Пенков от-
кри напълно обновена-
та сграда на читалище-
то.  Още от самото си ос-
новаване до ден днешен 
читалището носи името 
на будителя и известния 
възрожденски поет Пе-
тко Рачев Славейков, 
който през 1845 г.  пре-
нощувал в селото на път 
от Бяла за Свищов. 

Години по-късно, 
през зимата на 1927 го-
дина, младите учители 
и  по-будните жители 
на Пиперково решават 
да основат читалище. 
В самото начало то се 

помещавало в различ-
ни дюкяни и по къщи-
те на селските първен-
ци. Както в повечето от 
малките населени мес-
та, още в самото нача-
ло идеята за създава-
не на театрална трупа 
и тук се реализира със 
светкавична бързина. 
Самодейците с ентуси-
азма на възрожденци 
разучават и предста-
вят по няколко поста-
новки на година, които 

изключително много 
радват местното насе-
ление. И така до 1966 г., 
когато читалището се 
сдобива със собствена 
сграда. С бързи темпо-
ве започва да се разви-
ва и библиотеката, коя-
то трупа богат фонд от 
книги.  През години-
те обаче и Пиперково 
не беше пощадено от 
съвременните тенден-
ции. По-голямата част 
от жителите на селото 
вече са в пенсионна 
възраст. Училището от-
давна е хлопнало вра-
ти. Младите се връщат 

през почивните дни, за 
да нагледат родители-
те си и да напълнят ба-
гажниците на автомо-
билите.

Сега само двете фол-
клорни групи продъл-
жават да са като сто-
жер на българската ду-
ховност. Независимо от 
превратностите на вре-
мето мъжката певческа 
група е основана преди 
75 години и не е пре-
късвала дейността си.  

Женският фол-
клорен състав 
е създаден са-
мо преди два-
десет години. 
Певиците оба-
че са носители 
на множество 
отличия от раз-
лични фестива-
ли и конкурси в 
страната. 

Празнични-
ят концерт про-
дължи повече от 
два часа и в не-
го взеха участие 

изпълнители от цялата 
община. 

Кметът на село Пи-
перково Бисерка Апос-
толова, която е и пред-
седател на читалищното 
настоятелство, награди 
с почетни плакети и гра-
моти всички бивши и на-
стоящи читалищни дей-
ци и самодейци, както и 
участниците в празнич-
ната програма, защото 
всеки един от тях е оста-
вил безвъзмездно сво-
ята дан и има принос в 
развитието на самодей-
ността.

марий ПеЙЧеВ

Празникът, посветен  на 140 го-
дини от Освобождението на Бълга-
рия от турско робство, бе организи-
ран от районния съвет на СП-2004 и 
кмета на района Даниела Райчева. 
На тържеството присъстваха  секре-
тарят на района, отдел образование, 
председателят на централния съвет, 
СП-2004, селищните кметове от райо-
на, читалищни ръководители, дирек-
тори на училищата и представител-
ни групи от районната организация 
на пенсионерите.  

Слово, посветено на празника, про-
изнесе районният кмет.  Рецитатори-
те от пенсионерското дружество „Ис-
кър” с ръководител М. Гунева, изпъл-
ниха вълнуващ рецитал . Прозвучаха 
възрожденски песни в изпълнение и 

на пенсионери от селата Локорско, 
Чепинци и Световрачене, към които 
се присъединяваха и всички в залата. 
Паузите се запълваха с изпълнения на 
музикантите Ваня и Кръстьо Стефа-
нови. Често звучеше и  маршът „Шу-
ми Марица”, с който са загивали в бо-
евете хиляди български опълченци, 
руски, финландски и румънски войни.

Ние мислено се пренасяхме в оне-
зи бурни времена по време на боеве-
те на великия връх Шипка. Паметни-
кът на Шипка е символ на свободата 
на България, чието величие никога 
няма да угасне в паметта на българ-
ския народ през вековете. 

Зора ГеоРГиеВа, председател на 
районния съвет на пенсионерите 

СП-2004, район „Нови искър”

Приятелски връзки съществуват между хората 
от втората младост от Разградска и Бургаска об-
ласт. Разградчани вече гостуваха в крайморския 
град, а сега и техните приятели бяха в Разград. 
Гостите имаха възможност да разгледат истори-
ческия музей „Абритус” и да се запознаят с исто-
рията на този край и неговите културно-истори-
чески забележителности. Видяха и централната 
част на областния град. 

В много сърдечна обстановка се проведе среща 
между членовете на клубовете от Разград и Бур-
гас. Председателят на областната и на общинска-
та организация на пенсионерите Иванка Добре-
ва приветства гостите и ги запозна с дейността на 
общинската организация в Разград. Тя постави ак-
цент на социалната и културно-масовата  дейност. 
Отбеляза и някои интересни инициативи. Вяра Ан-
донова – председател на общинския съвет на Съ-
юза на пенсионерите-2004 - Бургас, благодари за 
гостоприемството на домакините и коментира въ-
проса за финансовото съдействие на кметствата 
в техния район за клубовете на хората от третата 
възраст. Разказа за творческата дейност на клуб 
„Морски звуци” и за издателската му дейност. По-
етеси от Бургас изпълниха свои стихотворения. На 
приятната среща присъстваха и представители на 
литературния клуб „Петя Йорданова” и сатирич-
ния клуб „Охлюв” в Исперих, които също прочето-
ха свои творби. Председателят на ПК „Надежда” в 
Исперих Цветана Иванова също поздрави гостите 
и изпълни хубава песен по текст на местен автор. 
На срещата присъстваха Янка Георгиева - общин-
ски съветник в община Разград, и Димитринка Гу-
ланова -  общински съветник от община Бургас. Те 
отправиха пожелания  към всички да имат пълно-
ценен живот и добро здраве. Разменени бяха и по-
даръци. Веселието продължи в задушевна обста-
новка  с пожелания за нови срещи.
 ангел НиКолоВ, гр. исперих

Литературният клуб „Христо Виша-
нов” във Ветово стана на 10 години. 
Те са нито малко, нито много, но дос-
татъчно, за да оставят след себе си 
трайна следа -   издадени са четири  
сборника и по няколко  стихосбирки 
на всеки творец. Проведени са мно-
жество творчески  срещи с любители 
на поезията и с литературните клубо-
ве ”Петя Йорданова” и сатиричния 
клуб ”Охлюв” от град Исперих, „Па-
ралел 44” от  Велики Преслав,  „Иван 
Вазов” от Сопот, клубовете от Тервел, 
Русе и др. 

Ветов-
ските по-
ети про-
в е д о -
ха лите-
ратурна 
с б и р к а 
в памет 
на своя 
п а т р о н 
Христо Вишанов, роден през 1937 г. 
в с. Топчии, Разградско. По-късно се-
мейството му се преселва във Вето-
во. Учи в местното училище, продъл-
жава образованието си в Русе. Отби-
ва военната си служба като моряк от 
бреговата охрана във Варна  и отно-
во се завръща във Ветово. За съжале-
ние съвсем за кратко време. 

През есента на 1959 г. по време на 
почивката си в Обзор, Бургаско,  вли-
за във водите на Черно море и потъ-

ва там. Остава само в спомените на 
близки и познати. Днес щеше да на-
върши 80 години.

  Секретарят на читалището и пред-
седател на литературния клуб Янка 
Колева разказа за човека и твореца 
Христо Вишанов.

 Атанас Костов, член на литератур-
ния  клуб и близък приятел и съуче-
ник на Вишанов, сподели интересни 
случки от техните младежки години. 
Цветанка Петрова изпя авторска пе-
сен за него, а Иванка Владимирова,  

също не-
гова съу-
ч е н и ч к а , 
чете свои 
с т и х о в е , 
които му 
е посве-
тила.

Среща-
та проте-
че в при-

ятна и топла атмосфера, със споме-
ни  и стихове за морето и любовта,  
написани от Христо Вишанов, които 
ще останат съхранени в НЧ ”Н. Й. Ва-
пцаров – 1909 г.”. След срещата всич-
ки поднесоха цветя на гроба на Хрис-
то Вишанов. На паметната плоча са 
изписани редове от неговото стихо-
творение „Тъга”:
    Морето в мен остана като спомен,
    като мечта, докрай не изживяна…

По случай 145 години от гибелта на 
Апостола на свободата Васил Левски 
пенсионери от СП-2004 - Варна, се пок-
лонихме и положихме венци и цветя на 
барелефа на Апостола в кв. „Левски”, 
район „Приморски”, с председател Ве-
личка Горанова. Последните думи на 
Левски: „Каквото съм направил, в пол-
за на народа е!”, заветите на Апостола – 
братство, равенство, честност и справед-
ливост – да ги приложим и сега. Те са вечни.

маргарита ДиКРаНоВа, СП-2004 - Варна

С огъня на българския дух

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Художник  на освободителната война

Страницата подготви Невена НиКОЛОВА

 Дария Симеонова е зодия Скорпион, родена е на 23 октом-
ври 1989 г. в София. Завършва нАТфиЗ „кръстьо Сарафов” в 
класа на проф. Атанас Атанасов. Сега е част от трупата 
на Театър „София”, играе и в Театрална работилница „Сфу-
мато”. киното я изкушава със сериала на БнТ „Под прикри-
тие”, а сега е част от „Откраднат живот”.  Чаровницата 
знае къде иска да бъде в професията, още търси себе си ка-
то жена, най-близка е с баща си, с него споделя щастливите 
си мигове. Хобито й е да върши щуротии и освен че се ръко-
води от девиза „Всеки ден е различен”, прелестното моми-
че споделя, че може да бъде безпристрастна и точна. Преди 
всичко се смята за любопитна, но и отговорна млада жена.

Радвам се на малките неща

- Дария, имате пре-
красно име...

- Благодаря ви, то няма 
конкретна история. Име-
то ми идва от „дар”, но ма-
ма не е харесвала имена-
та Божидара и Дарина, за-
това решила да бъда Да-
рия. И не е сгрешила, ха-
ресвам го.

- В ролята на Ната-
лия Павлова от сериала 
„откраднат живот” из-
глеждате заклета кари-
еристка и амбициозна 
жена. Каква сте извън 
снимачната площадка?

- О, не бих могла да 
се самоопределям. Все-
ки човек вижда различ-
ни неща в мен, някои от 
тях понякога се припо-
криват, други не съвсем. 
Всъщност това е толкова 
субективно, досущ както 
е в изкуството или кра-
сотата.

-  лесно ли се съгла-
сихте за тази роля и с 
какво ви привлече Па-
влова, предполагам не 
само с това, че е доста 
влюбчива?

- Наталия не е от най-
влюбчивите. Ако създа-
вам такова впечатление, 
значи играя много греш-
но ролята. Всъщност емо-
циите на Наталия Павло-
ва я правят несигурна, 
затова и често я плашат. 
Любовта я прави слаба и 
объркана и тя много сил-
но копнее да обича и да 
бъде обичана. И може би 
в някои от тези неща Да-
рия и Наталия си прили-
чат...

- Вярно ли е, че сте 
станали актриса на ше-
га?

- Вярно е, първо ми 
беше хоби. Като ученици 
всички сме имали свобод-
но време, през което сме 
спортували, щурели или 
учели домашни или ези-
ци. При мен не беше точ-
но така - реших да опол-
зотворя тези часове в теа-
трална студия. Когато на-
ближи времето да канди-
датствам, въобще не зна-
ех какво искам да правя 
с живота си. Спомням си, 
че бяхме на морето, бе-
ше септември и пътува-
хме със сестра ми от Бур-
гас за къмпинг „Градина”. 
Лежах на задната седал-

ка на колата и си мислех 
какво обичам, кое ми дос-
тавя удоволствие, как си 
представям живота си... И 
след една „детска” равно-
сметка установих, че ис-
кам да съм на сцена, сред 
хора, да бъда някой друг, 
но и себе си. Да се занима-
вам с театър. Пък те взе-
ха и ме приеха в НАТФИЗ. 
Никога досега не съм съ-
жалила дори и за миг.

- Пренасяте ли роли-
те в личния си живот?

- Засега не. Обикнове-
но се опитвам да наме-
ря общото между себе си 
и героинята. Доста често 
ролята е част от мен са-
мата, персонажът е мно-
го близък до някое мое 
аз. Хората са многопла-
стови, винаги можеш да 
откриеш черти на харак-
тера си, еквивалентни с 
тези на образа. Но е пре-
красно, когато първона-
чално си мислиш, че тази 
или онази роля е свръх-
далечна от теб и впослед-
ствие откриеш, че не е 
вярно - ти си като нея, тя 
е част от теб.

- Баща ви е художник, 
а вие сте се занимавали 
с приложно изкуство. 
Разкажете ни повече за 
семейството си...

- Семейството ми е на-
истина прекрасно. Да, ба-
ща ми е художник - ико-
нописец, мама пък е за-
вършила киномеханика и 
оптика, работеше в кино 
едно време. Гледали сме 
доста филми от кабина-
та. Вече не се занимава с 
това, а помага на баща ми 
в галерията. Имам по-го-
ляма сестра, която завър-
ши маркетинг и менидж-
мънт и в момента и тя му 
помага. Баща ми като ис-
тински творец в някои от-
ношения изобщо не е в 
час с днешния свят. По-
малкият ми брат в момен-
та завършва НАТФИЗ. Аз 
завърших приложно учи-
лище със специалност 
„Детски играчки“. Правя 
скулптура, шия, мога да 
се справям с дървообра-
ботващи машини, творя 
играчки от текстил, дър-
во или хартия.

- Днес остава ли ви 
време за подобни за-
нимания?

- След малко припом-
няне мисля, че ще мога 
да струговам една сфера. 
Всъщност не съм се зани-
мавала, откакто завър-
ших гимназия. Няколко 
пъти ми се наложи 
да нарисувам нещо 
или да зашия коп-
че, но дотам. 

- Чувствате, 
обичате, нена-
виждате, съжаля-
вате, грешите... 
Кое е ръководе-
щото във всеки-
дневието ви?

- Две неща - емо-
циите и импулсите!

- Какво може да 
ви натъжи, раз-
вълнува или уми-
ли?

- Натъжавам се 
по-скоро от яд, от 
безпомощност да 
променя някои не-
справедливости. Иначе 
се радвам и умилявам 
често, предимно от дреб-
ни и малки, буквално глу-
повати неща.

- Плачете ли, имате 
ли страхове?

- Разбира се, нищо чо-
вешко не ми е чуждо. Чес-
то плача, но през усмив-
ка. Да, имам страхове! 

Страх ме е да не закъс-
нея сутрин за поредни-
те ангажименти или сре-
щи, страх ме е и от аку-
ли... Май е това. Иначе 

съм безстрашна, точно 
като Батман.   

- Стряска ли ви бър-
зият ход на времето?

- Напротив, харесва ми.
- Получавате ли зна-

ци от 
с ъ д -
бата и 
как ги 
тълку-
вате?

- Ис-
ка ми се 
да вяр-
вам, че 
получа-
вам. По-
н я к о г а 
о б а ч е 
се оказ-
ва, че си 
въобра-
зяваме. 
Съдба-
та ни 
д а в а 

кръстопътища, а накъде 
ще тръгнем, зависи само 
и единствено от нас. А мо-
же би шестото ни чувство 
и най-вече интуицията 

ни са онези знаци, които 
често търсим, но рядко 
намираме, виждаме и чу-
ваме. Аз съм щастлива за 
всичко, което ми е даде-
но, радвам се, когато съм 
здрава, благодаря за вся-
ко постижение или все-
ки малък крах, но се боря 
упорито и често плащам 
своите житейски сметки. 
Опитвам се да умея да 
съм щастлива. Обичам 
миговете си, обичам да 
се смея. Обичам, като се 
прибера вкъщи вечер, да 
си кажа: „Днес беше един 
прекрасен ден!“, дори да 
не е бил такъв. Старая се 
да се радвам на малките 
хубави неща, които ни се 
случват, а те ни се случ-
ват, вярвайте ми.

- Пожелайте си нещо!
- Здраве, важно е. Здра-

ве желая и на читателите 
ви. Освен това им поже-
лавам и да чуват много 
по-често своята интуи-
ция и вътрешен глас!

Въпросите зададе 
 иво аНГелоВ

Руско-турската ос-
вободителна война от 
1877-1878 г. намира 
широко отражение в 
творчеството на мно-
зина руски художни-
ци баталисти. Сред тях 
достойно място заема 
Василий Верешчагин. 
Роден е през 1842 г. в 
Череповци, Новгород-
ска губерния, и произ-
хожда от голям дворян-
ски род. Родителите му 
искат да стане морски 
офицер и той завършва 
с отличие средно воен-
номорско училище. Но 
се отказва от служба и 
през 1860 г. постъпва 
в Петербургската худо-
жествена академия. Та-
лантът му проличава, 
когато започва да рису-
ва батални  сюжети. Же-
ланието му да опознае 
отблизо истинското ли-

це на войната го отвежда 
в Средна Азия през 1867-
1870 г., където царска Ру-
сия води война за присъ-
единяване на местните 
народи към империята. 
Резултат от това пътува-
не е цикълът „Туркестан-
ска серия”. Художникът 
изобразява всекидневи-
ето на войниците на бой-
ното поле, картините му 
символизират варвар-
ството и безу-
мието на вой-
ната, смъртта и 
разрухата, кои-
то тя носи. Ос-
вен това твор-
бите му разо-
бличават рели-
гиозния фана-
тизъм и жесто-
костта на сред-
ноазиатските 
феодали.

Следващата 
спирка е нео-
бятната Индия 
през 1874 г., къ-
дето рисува цикъла „Ин-
дийски картини”, отли-
чаващи се със завърше-
ност и изразителност.

Руско-турската ос-
вободителна война от 
1877-1878 г. го отвеж-
да директно в България. 
Верешчагин е на място-
то на решаващите бой-

ни действия между ру-
ските и турските вой-
ски. И създава цикъла, 
наречен „Балкански” 
– „На Шипка всичко е 
спокойно”, „Панихида”, 
„Мародери”, „Превър-
зочен пункт край Пле-
вен”, „В атака”. Карти-
ните от този период 
му носят световна сла-
ва и са излагани в Па-
риж, Брюксел, Лондон 

и Ню Йорк. Последната 
голяма серия от творби 
е посветена на  войната 
от 1812 г. срещу нашест-
вието на Наполеон Бо-
напарт и отразява реа-
листично борбата на ру-
ския народ.

През 1904 г. избухва 

Руско-японската вой-
на. Верешчагин е отно-
во в театъра на бойни-
те действия и това е по-
следната война, която 
рисува. Загива трагич-
но заедно с адмирал Ма-
каров на бойния кораб 
„Петропавловск”, по-
паднал на японска ми-
на. Художникът тогава е 
на 62 години.

Василий Верешчагин 
о с т а в я 
на по-
колени-
ята ог-
р о м н о 
х у д о -
жестве-
но на-
с л е д -
ство и 
и з д и -
га ба-
талния 
жанр на 
в и с о -
та, като 
осъжда 

безсмислието на война-
та. Ние, българите, дъл-
жим признателност на 
значимия творец, пос-
ветил част от картини-
те си на освобождение-
то ни от турско робство.

александър тимеВ,
с. Горна Козница

"Руските позиции на Шипченския проход" - от три-
птиха "В окопите на Шипка"  (между 1878 и 1881 г.)

Във филма „Откраднат живот“
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Xpиcтиян Гyщepoв 
може да влезе в зaтвopa

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Koшмap зa 
Cлaви Tpифoнoв

Kрисия Tодорова вече не е част от „Шоy-
то на Слави“!

Детето чyдо на българската мyзика вече 
не работи със Слави Tрифонов. Тя отново 
е просто yченичка, след като баща й е пре-
кратил договора й с компанията на Дългия.

От четири години разградската сладура-
наь е най-известното дете в България, но 
славата се е оказала нож с две остриета за 
нея и семейството й. Успеxът на певицата в 
yчилище станал много нисък и това никак 
не се понравило на родителите й.

На Kрисия й предстои кандидатстване в 
езикова гимназия, а там се влиза със здра-

во yчене и без разсейване със странични 
занимания. Затова Mарин и Ангелина ре-
шили, че е по-yдачно да оставят дъщеря 
си да yчи на спокойствие и я заставили да 
напyсне „Шоyто на Слави“.

Животът на Kрисия цялостно затънал 
след постъпването й на работа в телеви-
зията. Tя изгyбила всичките си приятели и 
никой не искал да играе с нея, защото все-
ки й завиждал.

Hа псиxиката на самото дете също не се 
отразявала добре цялата тази слава. Tо за-
почнало да се има за нещо повече от ос-
таналите и това дразнело околните.

Xpистиян Гyщepов можe да лъс-
ка наpовeтe в пандиза. Bъзкpъгли-
ят бизнeсмeн e заплашeн със за-
твоp по двe повдигнати сpeщy нe-
го обвинeния. Слeд мeлe в тyзаp-
ско столично завeдeниe със съм-
нитeлна слава той и нeговитe гаp-
довe сe наxвъpлили на компания 
от баpа. Πо пътя за Бояна сe сби-

ли с тяx заpади подигpавкитe, кои-
то тe pъсeли сpeщy годeницата мy 
Свeтлана Bасилeва. Милионepски-
ят наслeдник бe аpeстyван за сва-
дата. Сpeщy Xpистиян Гyщepов са 
повдигнати двe обвинeния.

Πpи гонката бизнeсмeнът, 
поpядъчно пиян, блъска с мощния 
си джип „Mepцeдeс” полицeйска 
патpyлна кола. Заpади коeто мy 
e повдигнато eдното обвинeниe.

Дpyгото e за xyлиганска пpоя-
ва с особeна дъpзост. Mилионep-
ският син отказал да сe подчи-
ни на полицeйско pазпоpeжданe. 
Πоложeниeто на пyxкавия годeник 
на плeймeйтката Свeтлана Bаси-
лeва сe yсложнява и заpади отказа 
мy да бъдe тeстван за yпотpeба на 
алкоxол и наpкотици. Събpанитe 
накyп обвинeния могат да докаpат 
на Гyщepов-младши затвоp до двe 
години. „Шофьоpската книжка на 
Xpистиян Гyщepов e отнeта за нeо-
пpeдeлeно вpeмe. Tой можe да нe 
сeднe зад волана за пepиод от двe 
до пeт години”, съобщават от пpо-
кypатypата.

Цвети Сто-
янова мечтае 
да има семей-
ство, но не и 
днес! Kрасави-
цата на родна-
та художестве-
на гимнастика 
и Александър 
Любенов са за-
едно от 5 го-
дини. Двама-
та са безум-
но щастливи и 
кроят плано-
ве за бъдеще-
то. „Πреди два 
дни го попитах 
каква е мечта-
та му, не свър-
зана с мен, а 
изобщо. Отго-
вори ми, че мечтае един ден да имаме 
семейство“, споделя Цвети. Самата тя 
също желае да се омъжи за Алексан-
дър и да има деца от него, но в бъ-
дещето. Bсе още се чувства прекале-
но млада за това, тъй като е само на 
23 г. Kрасавицата и футболният вратар 
преминаха през най-тежкото изпита-
ние – битката със смъртта. Πреди го-

дина и полови-
на Цвети се на-
мираше на пра-
га на смъртта, 
но оцеля. Днес 
е по-силна от 
преди. Kакто е 
известно, тя се 
опита да се са-
моубие, хвър-
ляйки се от шес-
тия етаж. След 
три операции в 
„Πирогов“ оба-
че бе спасена и 
днес се радва на 
живота. „Имам 
някои болежки, 
но това е нор-
мално“, разкри-
ва световната 
шампионка. 

Сега тя отново е в спорта, но вече 
като треньорка. Hаставничка е на дет-
ски отбор по художествена гимнастика 
и е много щастлива от този факт. Hя-
ма намерение да се завръща в голе-
мия спорт, защото е много разочаро-
вана от някои хора.

Цвeти Cтoянoвa: Щe ce oмъжa, нo нe ceгa
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Как оцеляват 
крокодилите в студа

Световна мозайка

 Никсън скрил 
тайна капсула 

на времето

Вечните 
дървета

Страницата подготви Невена НиКолоВа

Почина 
Стивън Хокинг

Парк в Се-
верна Каро-
лина публику-
ва видео, ко-
ето показва 
как алигато-
рите оцеляват 
в замръзна-
ло езеро. Сту-
денокръвни-
те влечуги не 
могат да гене-
рират собстве-
на телесна то-
плина, но могат да я регу-
лират, разчитайки на топ-
лообмена с околната сре-
да. Влечугите също могат 
да забавят своя метаболи-

зъм, за да оцелеят. алига-
торите показват нагледно 
как са позволили да бъдат 
замразени на едно място, 
като само носовете им се 

показват над повърх-
ността на водата. труд-
но е да се повярва, че 
влечугите могат да оце-
леят при тези ледени 
условия, но експертите 
обясняват, че същества-
та са си живи и са добре. 
По думите им алигато-
рите инстинктивно поч-
ти веднага разбират, че 
езерото ще замръзне. 
Затова си подават но-
совете над повърхност-
та, докато водата около 

тях замръзва. При по-екс-
тремни условия остават 
замразени в този си вид 
дни наред. 

и з в е с т н и я т 
учен Стивън Хо-
кинг почина на 
76-годишна въз-
раст в дома си в 
Кеймбридж. „Ние 
сме дълбоко опе-
чалени и натъже-
ни, че нашият въз-
любен баща си 
отиде. той беше 
велик учен и из-
ключителен чо-
век, чиято работа 
и наследство ще 
живеят в продъл-

жение на много 
години. Неговата 
смелост и упори-
тост, неговият ху-
мор вдъхновява-
ха хората по це-
лия свят“, пишат 
близките му. 

Хокинг е извес-
тен с проучвания-
та му на Вселена-
та, възможността 
да се пътува във 
времето и мисте-
рията на черните 
дупки. 

Според бивш служител от администраци-
ята на 37-ия американски президент Ричард 
Никсън в подземията на Белия дом се съх-
ранява капсула на времето с неизвестни до-
сега сведения за НЛО и пришълци. Тя била 
оставена от политика, за да могат бъдещи-
те поколения да узнаят за съществуването 
на живот извън Земята и как той  влияе на 

нашата планета. Капсулата съдържала ин-
формация за пленен извънземен екземпляр 
в края на 40-те години на миналия век, с ко-
гото учените успели да установят контакт, 
като той им дал ценни сведения, използва-
ни за иновативни открития в науката и тех-
нологиите.

Звучи невероятно, но всички 
го наричат бразилския Ностра-
дамус. Хуселино Норбега де Лус 
е известен с това, че още в не-
връстна възраст вижда в съни-
щата си бъдещи събития. През 
1979 г. той предвижда смъртта 
на лейди Даяна, която загива в 
тунел в Париж през 1997. При-
близително такава е картината и 
с нападението на кулите близна-
ци в Ню Йорк през 2001 г. Съще-
временно в родината си Де Лус 
се ползва с доверието на съграж-
даните си и е достатъчно популя-
рен, като предсказва и смъртта 
на прочутия автомобилен състе-
зател Айртон Сена, както и гибел-
та в катастрофа на кандидата за 
президент на страната Едуардо 
Кампос. Когато светът издирва 
под дърво и камък Саддам Хю-
сеин, Хуселино подсказва къде 

би могъл да се укрие свалени-
ят диктатор. Много често в съ-
нищата на прочутия оракул се 
явява бъдещето на планетата Зе-
мя. За 2018 г. той не вижда кос-
мическа заплаха, обаче казва, че 
през 2043 г. тя ще бъде населена 
едва от 20 милиона души вслед-
ствие на космическа катастрофа, 
при която ще загинат милиарди 
нейни жители. 

Мнозина мислеха, че 
Аштън Къчър e сложил 
край на отношенията си 
с Деми Мур с лекота. Ак-
тьорът опроверга слухо-
вете и разкрива, че е пре-
минал през доста труден 
период на възстановява-
не. Той споделя, че е бил 
толкова разтърсен от та-
зи раздяла, че спрял да се 
храни цяла седмица и из-
бягал от цивилизацията в 
планината.“Веднага след 
развода отидох за седми-
ца в гората. Оставих всич-
ки притурки и мобилен те-
лефон у дома. Имах само 
бележник, химикалка, во-
да и чай - казва Аштън Къ-
чър. - Започнах да халюци-
нирам на втория ден, кое-
то беше фантастично. Раз-
полагах с енергията си и 
тренирах тай чи. През ця-
лото време описвах всяка 

връзка, която ме е нака-
рала да се чувствам зле, 
а след това пишех писма 
до бившите ми половин-
ки, които са ме наранили. 
Действително писах писма 

на всеки човек и на сед-
мия ден събрах писмата и 
ги изпратих до адресати-
те им. Беше като упражне-
ние от “Клуб на анонимни-

те алкохолици”. Чувствах 
се чудесно, разчистих ду-
шата си и махнах злобата, 
която таях в себе си”, спо-
деля актьорът. 

Аштън и Деми се ожени-
ха през 2005 
г. и се раз-
делиха през 
2011 г. “Вина-
ги ще се се-
щам с добро 
за времето, 
прекарано с 
Деми. Брако-
вете са едно 
от най-слож-
ните неща на 
този свят и за 
с ъ ж а л е н и е 
понякога се 

провалят”, разкрива още 
актьорът. В момента Къ-
чър е женен за своята ко-
лежка Мила Кунис и два-
мата вече имат две дечица.

Аштън къчър не мрази Деми мур Бразилският Нострадамус 
не греши 

Секвоите – най-високите и 
стари дървета на планетата, 
някои достигат възраст 4 хи-
ляди години, първоначално не 
били познати на заселниците 
на Америка. Открити били чак 
в XIX век. Така през 1833 г. чо-
век с фамилия Леонард пъте-
шествал из планините на Си-
ера Невада и се натъкнал на 
гора от 100-метрови дърве-
та. Даже написал книга за тях, 
която обаче не заинтересува-
ла никого, защото се 
смятало, че е из-
мислица на 
а в т о р а . 
След 20 
годи-
н и , 

ко-
гато 
т а з и 
земя би-
ла превзе-
та от злато-
търсачи, един от 
тях, преследвайки ранена 
мечка гризли, забелязал стена 
от огромни дървета. Връщай-
ки се обратно, ловецът разка-
зал на останалите, но те му се 
присмели. Тогава той се изхи-
трил и казал, че е повалил меч-
ка с размерите на къща. Всич-
ки се втурнали към гората и 
занемели пред откриващата 
се гледка на огромни дърве-
та, пред които изглеждали ка-
то мравки. Скоро цяла Амери-
ка научила за необикновените 
секвои, даже предприемчиви 

търговци дали имена на вся-
ко дърво и започнали да пус-
кат в гората туристи срещу за-
плащане. Вековните исполини 
може да бъдат изучавани, но 
не и отсечени. За някаква из-
ложба веднъж решили да по-
валят една секвоя – цяла сед-
мица петима дървосекачи без-
успешно се борили с дърво-
то. Друг път разразил се ура-
ган повалил секвоя, но било 
невъзможно да я измъкнат от 

гората. Успели само 
да обелят кора-

та, от която в 
Сан Фран-

ц и с к о 
н а -

пра-
ви-

ли 
о г -

р о -
м н а 

стая с 
височина 

7 метра. В нея 
сложили пиано и 

столове за 40 души. Из-
вестен е и случаят с ловец на 
име Смит, който при буря се 
скрил в хралупа на секвоя, из-
дълбана от горски пожар. Това 
убежище той ползвал цели три 
години, дори при буря, когато 
наоколо падали дървета, него-
вото го запазило. По-интерес-
ното е, че в днешно време сек-
вои почти не растат и никой 
досега не е виждал как умират. 
Тези редки дървета, наричани 
майка на гората, ревниво па-
зят многовековните си тайни.
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Страницата подготви Соня ВълКоВа

Изложба на руски творци

Издирват вечерни тоалети

табаков, председател на Комисията по 
туризъм към общинския съвет - Бур-
гас, откъдето съобщиха информацията.

експозицията "Куполи на света - 
руска храмова архитектура" гостува 
за първи път в страната ни по повод 
140-годишнината от освобождението 
на България от османско иго. 

Бургазлии и гости на града се запоз-
наха с руските традиции от представе-
ната изложба в Културния център "мор-
ско казино".

изложбата съдържаше 20 живопис-
ни платна и фотографии на 11 руски тво-
рци. Платната отразяват руската цър-
ковна архитектура през вековете.

Друга тема на изложбата бе "Бере-
гина". името на експозицията идва от 
женския персонаж в източнославян-
ската митология. Жената е представе-
на като пазител на живота и наследство-
то, последовател на семейството и тра-
дициите. етимологичното значение на 
"Берегина" е пряко свързано с понятия 
като "амулет" и "грижа".

изложба, посветена на руското 
храмово изкуство и източнославян-
ската митология, беше представена 
в Бургас.

тя бе организирана с подкрепата 
на Почетното консулство на Руска-
та федерация в Бургас и на Живко 

търновски лекар стана лорд 
От месец пред 

името на д-р Ва-
лери Кунев вече 
присъства и тит-
лата лорд. Меди-
кът благородник 
заяви, че звание-
то го кара да се 
чувства горд, тъй 
като е получе-
но след благотворител-
ност. По негови думи жи-
вотът му няма да се про-
мени особено много след 
придобиването на титла-
та и единствените обла-
ги, които получава, ще са 
на територията на Вели-
кобритания. У нас „лорд“ 
му носи удовлетворе-
ние, че подпомага кауза-
та за опазване на окол-
ната среда и развитие-
то на екотуризма на Ос-
трова. Д-р Кунев е роден 
във Велико Търново, спе-
циалист по обща хирур-
гия, но преди 13 години 
напуснал здравната сис-
тема. Ориентирал се към 
фармацевтичния сектор 
и твърди, че не съжаля-
ва за решението си. Не-
говата дъщеря учи в Ан-

глия и тази Коле-
да го изненадала 
със сертификат за 
лорд. „Това е на-
пълно законно в 
кралството и да-
тира от 1810 г. 
Титлата се полу-
чава срещу заку-
пуване на парцел. 

Аз съм собственик на 15 
кв. фута (4,57 м) в Нацио-
налния парк Lake District 
в Северна Англия. Сред-
ствата за покупка на имо-
та всъщност отиват за под-
държане на цялата защи-
тена територия, тъй като 
мястото е много популяр-
но за любителите на екоту-
ризма. То привлича мили-
они хора със своите вели-
чествени езера, хребети 
и животни, които са пред 
изчезване в световен ма-
щаб“, разказа той. Ексхи-
рургът обясни, че не все-
ки обаче става лорд след 
покупка на земя. Кандида-
тите се одобряват от спе-
циална комисия и след то-
ва се дават титлите само 
на тези, които отговарят 
на критериите. 

Етнографи в Бур-
гас издирват ве-
черни дам-
ски тоа-
лети и 
мъжки 
к о с -
т ю -
м и , 
носе-
ни в 
пери-
ода от 
3 0 - т е 
до 80-те 
години на 
ХХ век. Кам-
панията за на-
биране на вечерните 
тоалети е по повод подготовката 
на нова изложба в Етнографската зала 
на Регионалния исторически музей в 

Бургас. От там информира-
ха, че целта е да бъде 

представен по-пъл-
но и цветно живо-

тът на морския 
град в минало-

то. Музейните 
специалисти 
се обръщат 
с молба към 
всички бур-
газлии, кои-

то пазят сво-
ите официал-

ни облекла, как-
то и снимки от то-

ва време и са склон-
ни да ги предоставят, да 

отидат в музея.
Всеки предмет има своята история 

и тя е важна и интересна за нас, доба-
виха от музея.
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Сърцето ми се 
буди с песенПролетна нощистОРиЯ

Дръвче, израснало в скала, 
над витошка пътека 

се разлисти. 
Скалата никога не е била 
толкова красива и сребриста. 

Наоколо -  зеленина 
и всичко с корени в земята. 
С каква огромна леснина
бозае от майчицата свята! 

А милото дръвче, само
пробило твърдината скална, 

като че ли е пратено 
с писмо

за мисия сакрална:

да каже, че в борбата 
за живот 

не съществува никаква
 преграда, 

ако под слънчевия 
небосвод

жажда има за наслада. 
тео ПетКоВ,  

Владая

Сред  пролетното дихание,
подпряна на бора зелен,
усетих неземно ухание
на  цъфнал в градината крен.
 
Помислих за миг, че съм в рая …
Тъй прекрасно бе всичко край мен,
че без да се миг колебая,
стих съчиних вдъхновен.
 
Все още на музата в плена
изпях го на глас на брезата.
И ето че блесна край мене!...
С лъч поздрав ми прати луната.

Юлияна ДоНеВа, ямбол

Росата тихичко прошепна
на всяка пъпка да расте,
по тичинкови мигли трепна
като сълзица на дете.

Преля в далечната омая
и зажужа край мен пчела,
след малко щъркът ще затрака,
размахал над света крила.
Аз стоя под клон надвесен,
опит от дъх на цветен клей,
в сърцето ми се буди с песен
един невидим чичопей.

атанас ЦаНКоВ

  В зелена поляна, от пролет люляна,
 налитат пчелите на утринен цвят.
 Събират прашеца - кръвта на цветеца...
 Основната радост на целия свят.

 Ухае тинтява и лъч ме свестява
 в безкрайното наше зелено поле.
 А там, на баира - в града ни кумира,
 белеят руини на древно кале.

 Оттука премина и тъй си замина
 история славна на мойте деди.

 И с каменни стъпки, сред пролетни пъпки
 народът ни прави вековни следи.

 Калинки прелитат, светулки политат
 и те украсяват пак днешния век.
 Макар във руини, живее с години
 граденото с камък от всеки човек.

 Никола аПоСтолоВ, София

Дръвче в скалата 

ГАДнярАз и Лозан бяхме при-
ятели. Вече не сме. 
Скарахме се за... же-

на. Във фирмата дойде да 
работи Розита. Боже, как-
ва жена - стройна, добре 
сложена, а лицето й - като 
на икона. Очите - едни та-
кива огромни, черни. Гър-
дите – фантазия, не голе-
ми, но стегнати. Краката 
– прави като на манекен-
ка. Ходи из халето, сякаш 
танцува. Като те погледне, 
тръпки те побиват. В  уши-
те ти нещо забучи, все ед-
но буря се задава. Какъв 
беше тоя поглед, не знам. 
Дъхът ти спира. А да ка-
жеш, че си нямаме жени - 
имаме си. И деца имаме... 
Ама нà, като се вторачи-
хме с Лозан в нея, същин-
ски хлапаци. А тя си знае 
цената. Кокетничи и с два-
мата, съвсем ни побърка. 
Лозан ми казва:

- Виж какво, Петко, тая 
жена ще е моя! - И про-
дължи: - Ти няма да се за-
нимаваш с нея. Ако аз не 
успея, тогава ще пробваш! 

Един вид ще ти пока-
жа как стават тия рабо-
ти. Майстор се пише. Абе 
майстор в тази работа ня-
ма. Всичко се свежда до 
онова невидимото, което 
прехвърча между мъжа и 
жената.

Проучихме Розита. Раз-
ведена, с дете на 10 го-

дини - момченце. Лозан 
се завъртя около нея, по-
мага й в работата, тя му 
се усмихва едно така ми-
ло. Той се разтапя завали-
ята като сняг през март. 
Очите й го гледат игри-
во и му казват: „Ясен си 
ми.” Ама кой да разбере. 
И на мен ми е ясен. Ка-
то го гледах как Розита 
го обгръща отвсякъде, а 
той се смалява пред нея, 
беше ми смешно. Работя  
и наблюдавам. Попогле-
ждам я от време на вре-
ме. Не се натрапвам. Ста-
рая се да съм сдържан и 
си викам: „Ако имам къс-
мет, имам. Ако ли не, здра-
ве да е.” Виждах, че Лозан 
не е на прав път, и чаках. 
Мина месец. Моят прия-
тел все така беше около 
нея. Като палаш я след-
ваше. Виждах го, че ста-
ва все по-напрегнат, из-
нервен. Оня ден срещнах 
Розита в коридора. Спря 
пред мен, гледа ме с го-
лемите си очи и тихичко 
ми шушне:

- Изглежда, съм ти не-
приятна. Почти не ме за-
белязваш, не ми гово-
риш... 

Главата ми заработи 
като компютър и гледах 
хем да не я обидя, хем 
да не помисли, че съм се 
сдал...  

- Какво да ти говоря? 

Да не ви преча... с Лозан 
- подхвърлих  небрежно.

- Добре е да си по-лю-
безен! – упрекна ме тя.

- Отдавна ми се иска-
ше да те поканя на кафе, 

ама...
- Сега каниш ли ме? - 

прекъсна ме. 
Краката ми се подко-

сиха. Разтреперах се. Ами 
ако си прави майтап?

- Каня те! – смотолевих. 
Така се започна. През 

деня Лозан не я изпуска-
ше, а вечер с Розита се 
разхождахме по улици-
те. Говорим си и се ке-
фим. Чувствах се победи-

тел. Изпращах я до вкъ-
щи. Хем ми беше приятно, 
хем тревога тлееше в ме-
не. Жена ми всяка вечер 
ми се мусеше. Не бях аз. 
Като изляза от работа, ка-

то че ли някой ме следи. В 
гърдите ми се надига не-
що голямо, необяснимо. 
Като завеян ходех. Розита 
ме влечеше. Друго нищо 
нямах в главата си. 

Един ден бяхме пър-
ва смяна, до 14,00 часа. 
След работа я качих в 
колата. Тръгнах към Си-
меоново. Беше краят на 
май. Слънцето се беше 
надвесило над планини-

те на запад и денят бав-
но вървеше  към залез. 
След Симеоново отбих 
по черен път. Слязохме. 
Горещо беше и се пораз-
съблякохме. Взех одея-
лото и се разположихме 
на стотина метра от кола-
та на малка закътана по-
лянка. Любихме се дъл-
го, ненаситно. Лежахме и 
се наслаждавахме на ве-
черния хлад, на звездите 
над нас, на телата си. Поч-
ти не говорехме, нямаше 
за какво. Онова голямо-
то, невидимото ни опли-
таше  с тънката си паяжи-
на и бяхме отпуснали ду-
шите си, отдадени един 
на друг...

Стана полунощ. Като 
стигнахме до колата, ви-
дях в тъмното, че врати-
те са отворени. Учудих се 
как така съм ги оставил. 
Потърсих дрехите, свет-
нах лампата на тавана. 
Жълтеникавите отблясъ-
ци заляха купето. Пом-
ня, че хвърлих всичко на 
задната седалка. От дру-
гата страна Розита опип-
ваше трескаво с ръце по-
да отдолу. Търсеше рок-
лята си. По лицето й се 
четяха тревога и ужас. На-
края намери чантата си. 
Обзе ни паника. Някой ся-
каш ни гледаше. Розита се 
разплака. Аз псувах неис-
тово. Провикнах се в тъм-
ното. От отсрещния баир 

се обади само ехото. От-
ново претърсих колата, 
зарових се в багажника. 
Между двете предни се-
далки открих ключовете. 
Сграбчих ги като скъпо-
ценни камъни. Ситуаци-
ята беше безнадежна. За-
палих двигателя, Розита 
се сви на задната седал-
ка. Тръгнахме към гра-
да, треперещи от студ и 
притеснение. Тя каза ти-
хо: ”Карай към нас.” Пред 
входа се загърна с одея-
лото и се качи нагоре. 

Потеглих към вкъщи. 
Звъннах на вратата. В оч-
ертанията й се появи съ-
ненета сянка на жена ми. 
Започна да крещи. Деца-
та  се събудиха. Бях ка-
то умрял - стоях по гащи 
и мълчах. Само можах да 
кажа: ”Това е положени-
ето...” Отвътре се чу: „Ще 
го променя”...

Като влязох на другия 
ден в съблекалнята, пред 
гардеробчето ми имаше 
кашон. Отворих го - вътре 
бяха скътани дрехите и 
обувките. В халето ме по-
срещна ехидната усмив-
ка на Лозан. В тоя миг в 
цеха влетя Розита, при-
ближи се до Лозан и му 
зашлеви шамар. 

- Гадняр! – изпъшка тя. 
След месец напуснах 

жена си и заживях с Ро-
зита. 
Кръстан ВлаДимиРоВ
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иМОТиМАлки ОБяВи

БиОПРОГнОЗА

Д-р иван СтояНоВМагнитни бури - 22, 23.III.

ВРЕМЕТО

Възпоминание

Възпоменание

0894/794406 – Варна, 
продавам лампа „Био-
пром”, легло ортопедич-
но, масажори, пишеща 
машина „Хеброс 1300”

0889/378252 - прода-
ва лечебна кализия. Леку-
ва диабет, катаракта, он-
кологични заболявания - 
разсад; мини казан за ра-
кия - 130 лв., ски трена-
жор - 80 лв. Продава печ-
ка за отопление - конвек-
тор, 2000 W - 42 лв., чехли 
от агнешка кожа, № 38 и 
42 - 20 лв., кожени ботуши 
от Германия № 45 - 40 лв.

0886/608849 - прода-
ва стъклени чинии и ча-
ши, килими, китеници, 
дървени столове и др. Ку-
пува грамофонна игла за 
"Акорус" с две тонколони.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - купува фа-
рове за лада 2107, дървен 
фотоапарат голям фор-
мат - 18х24 см, тричелюс-
тен, универсал за струг за 
фланец 85 мм; домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Прода-
ва дърводелска фреза, аб-
рихт и др. аксесоари за 
мерцедес, купе 114-115, 
бял ретро волан, стъкло 
за фар

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава 
китеник, радиокасето-
фон, спортен велосипед, 
часовник с кукувица, ми-
кроскоп, аптекарска вез-
на, старинен часовник, 
приставки за бормашина 
- ренде, трион

0899/845628 - прода-
ва струг, банциг и гатер-
банциг

0896/722938 – бокс 
с много европейски ин-
струменти за електро- и 

Съобщение СъобщенИе
На 12 април (четвъртък) от 18.30 ч. в София 

ще се проведе ежегодната  другарска среща на 
служилите в 66-а ракетна бригада – Ямбол (Ка-
биле). Срещата ще се проведе в ресторант “Еве-
рест”, намиращ се от северната страна на спир-
ката на метрото на “МЛАДОСТ – 1 ”, на 30 метра 
северно от пешеходния светофар срещу пазара. 
Кувертът е 25 лева.

Желаещите да заявят своето участие на 
тел. 0888088457 – о. з. полк. Джоков, тел. 
0887205839 – о. з. полк. атанасов, и тел. 
0888401491 – о. з. полк. Радев 

от иницативния комитет

88-о журналистическо дружество ще проведе 
редовното си месечно събрание на 29 март от 
10,30 ч. в салона на Съюза на запасните офи-
цери на бул. „Христо Ботев” 48. 

На него ще отбележим 140-годишнината от 
освобождението на България. Колегата Дими-
тър Атанасов ще представи книгата на о.з. пол-
ковник Георги Георгиев „Поклонение”, посвете-
на на това събитие. Не забравяйте, че краят на 
март е последният срок за заверка на членските 
карти за 2018 г. Не допускайте да ви изключат от 
Съюза на журналистите.

от ръководството 

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, 
водоснабдено, с. Тополи, 
Варненско

0988/873323, след 18 
ч. - спешно отдава самос-
тоятелна стая под наем в 
жк "Люлин", съвременно 
обзаведена, изложение: 
изток - юг. Към стаята има 
сервизни помещения и ба-
ня, всичко необходимо за 

сам човек. Близо е до град-
ския транспорт - тролеи № 
6, 7, автобуси 111, 42, 108, 
82, 81, трамвай № 8, на раз-
стояние 2-5 минути от ме-
трото - спирка "Люлин"

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъ-
ра на Пловдив, бул. "Ма-
рия Луиза" 27

0876/344456 - продава 
двуетажна къща обзаведе-
на в с. Ст. Караджово, общ. 
Болярово, с дворно място 
1,240 кв. м. В селото има 
минерален извор 

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам чо-
век в къща – в София или 
около София

0898/225564 – прие-
мам нуждаещо се младо 
семейство или пенсионе-
ри за поддръжка на иде-
ален селски имот в Пър-
вомайско

0878/288210 – прода-
ва двуетажна тухлена къ-
ща на две плочи, гараж, 
стопански сгради, овошки 
– село Цани Гинчево, Шу-
менско

0889/027105, след 19 ч. 
- продава едноетажна ма-
сивна къща с ток, вода, пла-
тен данък в Пловдив, 1300 
кв. м двор. Цена по спора-
зумение

02/4690408 – спешно 
дава обзаведена стая под 
наем! Изгодно! Гараж под 
наем – оборудван, с ток 
и вода, близо до градски 
транспорт и метрото

0877/756033 – продава 
двуетажна вила с декар на-
саждения, пчели – до Перу-
щица, на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

0884574410 – прода-
ва 1900 кв. м двор с къща 
на 2 етажа, 100 кв. м из-
ба, в центъра на с. Недял-
ско, Ямболско, на центра-
лен път 

02/4690408, след 18 ч. 
– дава под наем самосто-
ятелна стая обзаведена, 

за непушач, гараж с ток и 
вода

041350362 – продава 
вила на два етажа с 1,1 кв. 
дворно място, 40 кв. м га-
раж, банциг и фреза, на 5 
км от зеленчуковата бор-
са в с. Плодовитово

0879/694192 – продава 
двор 800 кв. м, и къща – с. 
Ясен, Плевенско

0899/297967 - продава 
вила в Момин проход - три-
етажна, може и поотделно 
I етаж - 20 хил. евро, II и III 
обзаведени х 25 хил. евро, 
с минерална вода

0896/785986 - продава 
лозе 2 дка с малка вила - 46 
кв. м, близо до болницата 
в Балчик, с изглед към мо-
рето - 50 хил. лв.

0878/181538 – продава 
къща в Ставерци, Плевен-
ско, с 5 стаи, декар двор, 
стопански сгради

0894/220590 – продава 
1 дка празно дворно място 
в село Засмяно, на 30 км от 
Варна в посока Добрич, в 
регулация – 2000 лв.

0885/335852 и 
0889/433582 – продава 
УПИ с бунгало 16 кв. м, фур-
гон, лози и овощни дърве-
та – с. Бошуля, Пазарджиш-
ко – 12 хил. лв.

0895/307569 – продава 
партер в Бургас близо до 
Краснодар, става и за жи-
веене, или дава под наем

0897/050151 – прода-
ва двуетажна къща, де-
кар двор, стопански сгра-
ди, кладенец – в с. Огнен, 
Бургаско. Цена 8000 лв.

0877/456780 – прода-
ва апартамент четириста-
ен, първи етаж, в центъра 
на гр. Рудозем, обл. Смолян

0884/766588 – жена с 
френски и руски език тър-
си работа без заплащане, 
срещу ползване на праз-
но помещение при почте-
ни хора

0988/722370 – дава са-
мостоятелна стая на мъж, 
жена или семейство за 
символична сума – в Со-
фия, „Х. Димитър”, срещу 
елементарна помощ

0877/852693 - продава 
парцели 760 кв. м с ПУП в 
кв. Виница, Варна

0305/29320 – прода-
ва етаж от къща в София, 
4 стаи, 2-и етаж, с голяма 
тераса, сменена дограма, 
120 кв. м

0877/852339 – продава 
обзаведена добруджанска 
къща с кьошк, 3 стаи, антре, 
баня, двор 1,3 дка, стопан-
ски сгради, овошки – в цен-
търа на гр. Алфатар

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

механичен монтаж – 100 
лв.; нови нагреватели за 
акумулираща печка 55 
см, фабрични – по 5 лв.

0895/774597 – про-
дава форд ескорт дизел 
на части и цял, плюс ско-
ростна кутия за лада 1600

0988/783323, вечер – 
продава немски компре-
сор за боядисване на ко-
ли и др., преносим в чан-
та, зарядно устройство 
за коли, 3 бутала, първи 
ремонт – 1,3, италиански 
за коли – изгодно! Аспи-
ратор 220V, нов, бензи-
нова лампа нова, месин-
гова

0884835886 – бивша 
медицинска сестра с  опит 
търси работа като гле-
дачка на възрастни хора

0887/337684 – купува 
пишеща машина „Хеброс 
– 1300”, радиокасетофон, 
касети с народна музика, 
стари градски песни, ху-
мор, противогаз, елек-
трически трион, запазен 
лаптоп, очила за нощно 
виждане, газов пистолет 
руски, романите „Вой-
на и мир”, „Мъртвите си-
бирски полета”, „Клетни-
ците” 

0897/488261 – про-
дава мини машинка ръч-
на за чупене на бадеми, 
кайсиеви костилки, леш-
ници и орехи. Много е 
ефикасна!

0898/225564 – купува 
стари мотопеди „Балкан” 
и „Симсон”. Може и да не 
са в движение, бракува-
ни. Продава нов немски 
слухов апарат

0887/734234 – про-
дава електрическа печка 
„Горение” с четири кот-
лона, в добро състояние 
– 110 лв.

0888/245413 – прода-
ва нов газов котлон – 88 

На 27 март 
 се навършват

28 ГоДиНи
без

 ДЕША ИВАНОВА 
ПОПОВА

от гр. Сухиндол, 
Великотърновско
Ти си отиде тихо, 
както тихо си жи-
вяла, вечен сън 

заспала!
Твоите внуци и правнуци те помнят, не са те 
забравили! В малкото градче все още има хо-

ра, които те помнят с добро!
Поклон пред твоя достоен и честен живот!

от сем. Хаджиденчеви и сем. Попови

На 21 март се навършват
40 ДНи

от смъртта  
на непрежалимата ни  

майка и баба
ДОНКА ДЕчЕВА ДЕНЕВА

Родена на 23.1.1928 г. 
в с. Русаля, 

Великотърновско
 Завършила гимназия в Пав-
ликени, където през октом-
ври 1944 г. постъпва като гвардейка в 4-то огне-

стрелно отделение на местната казарма.
Взема активно участие в следвоенното възстано-
вяване на България предимно в сферата на дет-
ското здравеопазване. Работи като инспектор в 

ХЕИ и в Градския съвет на Плевен.  
Дълги години е секретар на ОК за защита на ми-
ра в Плевен. С много обич и болка пазим в сър-

цата си незабравимия спомен за теб. Поклон 
пред светлата ти памет! Почивай в мир!

от синове Красимир и Румен

лв., шалте – 38 лв., матрак 
– 40 лв., аплици – по 30 
лв., тройка полилеи – 80 
лв., прахосмукачка – 28 
лв., месомелачка – 65 лв.

0896/321902 – прода-
ва две мотофрези – ИМТ 
„Белград”, и „Балкан” Бо-
тевград – 1000 лв.

0877/852693 - заменя 
каравана срещу малко 
булдозерче или трактор

071772050 – Прода-
ва изгодно радиоапарат 
„Олимпия”, голям фор-
мат, напълно запазен

0886/729130 – прода-
ва кожух мъжки и дамски 
с качулка, къси, нови; пе-
ралня AEG, запазена, го-
блен Вилеров „Ифиге-
ния”, два килима и неиз-
ползван вертикален фри-
зер на изгодна цена

0876/924275 – купува 
пощенски марки и пъту-
вали пликове до 1945 г.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

Започналото застудяване в началото на седмица-
та ще продължи, като в сряда се очакват дъждове и 
спадане на температурите до 0 градуса, а дневните 
ще достигат едва 9 градуса. В четвъртък дъждът ще 
преминава в сняг – Баба Марта ще си покаже характе-
ра, температурите ще достигат едва 2 градуса, ще 
превалява и сняг. В петък се очаква ново спадане на 
температурите, които съвсем ще ни върнат в зимата  
- до – 5, ще прехвърча и сняг. В събота също ще е студе-
но и доста зимно с температури от -6 до 4 градуса. В 
неделя валежите ще спират и ще започне постепенно 
подобряване на времето. В понеделник ще вали дъжд 
и температурите ще бъдат положителни – между 2 
и 6 градуса. Във вторник валежите ще се засилят, но 
и температурите ще тръгнат нагоре.

Променливото време предразполага към зачес-
тяване на оплакванията от болки и чувство за 
дразнене в гърлото при хора с често повтарящ 
се и хроничен фарингит. на тях привържениците 
на лечението с пчелни продукти препоръчват не-
колкократното дневно впръскване  на прополисов 
спрей за гърло. Прополисът упражнява силен про-
тивовъзпалителен и противомикробен ефект. В 
дните с магнитни бури е възможно да има извест-
но влошаване на здравето при хора с по-напредна-
ли атеросклеротични промени на мозъчните ар-
терии. От полза ще бъде приемането на чайове и 
хранителни добавки, съдържащи гинко билоба, зе-
лен чай, жен-шен и др.
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БълГаРСКи36 Обяви Съобщения

21 маРт, 5 луНеН ДеН, 
НаРаСтВаща луНа,  

луНа В телеЦ 
Повече здравомислие и 

решимост – ще ви се появят 
добри възможности да по-
добрите личните си качест-
ва. Използвайте повече тра-
диционните подходи.

22 маРт, 6 луНеН ДеН, 
НаРаСтВаща луНа,  
луНа В БлиЗНаЦи 

Животът ви ще ври и ки-
пи, заради това ще трябва да 
преразгледате много от пла-
новете си. Не хвърляйте думи-
те си на вятъра, а ги подкре-
пяйте с дела, иначе рискувате 
да подкопаете авторитета си.

23 маРт, 7 луНеН ДеН, 
НаРаСтВаща луНа, луНа 

В БлиЗНаЦи 
Удачни ще бъдат пътува-

ния. Отдайте се след това на 
отдих и релаксация, за да ук-
репите здравето си.

24 маРт, 8 луНеН ДеН, 
ПъРВа ЧетВъРт, луНа В 

РаК 
Ще се случат събития, кои-

то напълно ще обсебят ваше-
то внимание, но не се прес-
таравайте да откликвате на 
всичко, за да не се измори-
те. Вслушайте се в гласа на 
интуицията.

25 маРт, 9 луНеН ДеН, 
НаРаСтВаща луНа,  

луНа В РаК 
Не проявявайте вашата 

категоричност, тъй като то-
ва може да усложни отноше-
нията ви с обкръжаващите и 
най-вече с близките ви. Сме-
ло реализирайте замисленото 
и посветете време на децата 
си, защото те се нуждаят от 
вашата помощ.

26 маРт, 10 луНеН ДеН, 
НаРаСтВаща луНа,  

луНа В лъВ 
В личните отношения са 

възможни големи промени. 
Звездите покровителстват 
онези представители на зна-
ка, които са решили да тър-
сят своята половинка.

27 маРт, 11 луНеН ДеН, 
НаРаСтВаща луНа,  

луНа В лъВ 
Напрегнатият труд ви е 

противопоказан. Ще получи-
те неочаквано признание за 
вашата правота и това ще ви 
даде нови сили, за да доказва-
те и занапред истината.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР
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ЗАПОЗнАйТЕ СЕ

лунна диета
24 март 2018 - 18:36:17 ч. - първа четвърт
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диета-

та от този час и да продължите на сокове и течности 
до същия час на следващия ден.

ЧЕСТИТ 79-ТИ РОЖДЕН ДЕН 

Вашият хороСкоП (21.III.- 27.III.2018 г.)

ДЖеСиКА

оВеН – Намалете на-
прежението. Заложете 
на правилния подход 

при изпълнението на текущите 
ви задължения. Постарайте се 
да направите всичко по силите 
си, за да се  сдобрите с децата си.

телеЦ - Изпълнете за-
дачите си в нужните 
срокове. До средата на 

седмицата внимателно обмисле-
те всеки свой предстоящ ход, без 
да губите и минута ценно време. 

БлиЗНаЦи – Не проя-
вявайте прекалено мно-
го колебание. Сдържай-

те се да коментирате идеите, ко-
ито имате за бъдещето. Имайте 
готовност за приемането на пре-
дизвикателства. 

РаК - Компромиси ще 
ви помогнат да прео-

долеете собствените си резер-
ви спрямо тези, които всячес-
ки се стремят да спечелят до-
верието ви. 

лъВ – Обмислете рацио-
нално предстоящо свое 
пътуване. 

Около средата на периода мно-
го от вас ще овладеят някои не-
очаквани събития от лично ес-
тество. 

ДеВа - Добре е да обър-
нете внимание на мал-
ките неща, които са на-

клонили везните в една или 
друга посока. Залагайте на ди-
пломацията, дори и да не ви 
е до нея. 

ВеЗНи - Не се колебай-
те да споделите тревоги-
те си с близък. Не прене-

брегвайте и най-малките сигна-
ли, които биха ви позволили да 
постигнете стабилност. 

СКоРПиоН - Когато късме-
тът ви намери, не бягайте от 
него. Осъществените пъту-

вания ще имат благоприятно от-
ражение върху вас. 
Ще се радвате на благотворното 
влияние на звездите. 

СтРелеЦ - Имате въз-
можност да разшири-
те познанията и кон-

тактите си благодарение на 
осъществено от вас пътуване. 
Преценете внимателно разхо-
дите си. 

КоЗиРоГ -  Постарайте 
се да бъдете точни и ко-

ректни към хората, които са до-
казали своята лоялност към вас. 
Не отлагайте провеждането на 
някои важни разговори!

ВоДолеЙ - Овладейте 
вътрешните си страс-
ти, за да не навреди-

те с неволна дума или дейст-
вие на ситуацията, от която при 
други обстоятелства бихте спе-
челили. 

РиБи - Подайте ръка на 
приятел, дори и да не 

сте помолени за това. До среда-
та на седмицата внимателно об-
мислете отправените ви предло-
жения от страна на близък човек 
или приятел. 

Те са смели и енер-
гични натури, ро-
дени да бъдат ли-

дери.
Винаги готовите за 

действие Овни имат 
безпогрешен инстинкт 
за това, което трябва 
да направят, и не се ко-
лебаят да действат във 
всяка  ситуация. Те са 
огнени натури, които 
бързо се разгневяват, 
но също толкова бързо 
прощават и съжаляват 
за действията си. Като 
първи знак на зодиака 
Овните искат да бъдат 
лидери и не им липсва 
увереност за това. Овни-
те са креативни, импул-
сивни и пълни с енергия 
натури. Имат невероят-

Зодия Овен (21 март – 19 април)

но самочувствие, обичат 
да живеят на ръба, за да 
бъдат дните им интерес-
ни и вълнуващи. Овните 
мразят скуката и предпо-
читат да прекарват вре-
мето си в компанията 

мер за подражание на дру-
гите жени.  Силно мотиви-
рана и амбициозна, тази да-
ма не приема „не” за отго-
вор. Обича честната игра и 
мрази лъжата и измамата. 
Дамите, родени под огне-
ния знак са хора на дейст-
вието – уверени, смели, аг-
ресивни, импулсивни. Не се 
страхуват да поемат риско-
ве и живеят живота си на 
пълни обороти.

мъЖ
Мъжете, родени под ог-

нения знак, са смели, уве-
рени и независими. Могат 
да бъдат много забавни, 
обичат пламенно, но по-

някога биват опреде-
ляни като властни, его-
истични и нетърпеливи 
личности. Той е моде-
рен, енергичен и мно-
го привлекателен за да-
мите. Никога не остава 
незабелязан, защото ос-
вен с магнетична външ-
ност е надарен с бърз ум 
и прекрасно чувство за 
хумор. Обича открита-
та и честна игра и няма 
скрити мотиви или тъм-
ни тайни. Ако се почув-
ства заплашен, мъжът 
Овен преминава в ди-
ректна атака. Той може 
да бъде толкова искрен 
в своите изказвания, че 
да нарани околните с 
думите си, но не се чув-
ства виновен за това.

на други хора, 
също толкова 
енергични ка-
то самите тях. 
Една от най-
характерните 
черти на Ове-
на е смелост-
та. Винаги се 
стремят да бъ-
дат номер ед-
но и не се от-
казват незави-

симо от обстоятелствата.
ЖеНа

Жената Овен обик-
новено е огнена, смела, 
спонтанна и независима. 
Много модерна и самос-
тоятелна, тя често е при-

0894/358377 - Работещ 
желае запознанство с рабо-
теща или пенсионерка да-
ма за сериозна връзка или 
брак. Моля само сериозни 
обаждания и СМС!

0882/550389, Стоянов 
– 79 г./168 см/71 кг, непу-
шач, с полувисше, осигурен, 
добряк, иска да живее при 
нежна домакиня от 67 до 82 
г. като влюбено семейство

0877/597790, от 16 до 22 
ч. – вдовец, 166 см/65 кг/79 
г., с много добро здраве, жи-
лищно устроен, независим, 
без ангажименти, търси по-
рядъчна дама с нормално 
тегло и добър характер за 
съвместно съжителство

057402315 – самотен 
вдовец, осигурен, търси же-
на на подходяща възраст от 
Добричка област

0 8 7 6 / 6 0 0 3 8 2 , 
0898/776349, след 19 ч. - 
71 г./173 см/83 кг, разведен 
пенсионер, от Пловдив, жи-
вее на село в собствено жи-
лище. Безгранично честен, 
точен, чистоплътен, сърде-
чен, душевно богат. Изглеж-
да перфектно запазен, тър-
си дама за другарче за цял 
живот. До 70 г. да е, без зна-
чение от град или село. Жи-
веене – по предложение на 
дамата. За предпочитане – 
при нея.

0988/955015 – на 41 г. 
търси връзка с цел брак

0899/101757, от 12 до 
18 ч. – вдовица, непушач-
ка, 70-годишна, търси спът-
ник в живота – образован, 
възпитан, от София, Плов-

На 24 март, събота, от 18 ч. в зала БиаД – 
София, ул. „Г. С. Раковски” 108 ще се състои 
пролетен концерт с произведения на Моцарт, 
Рахманинов, П. Дънов.

Вход свободен

ПРОЛеТеН КОНЦеРТна 20.3. на 
АНТИНА ФЛОРОВА (ТОНА) 

от село Подем, родом  
от с. Комарево, обл. Плевен, 

общ Долна Митрополия 
Весел празник, чаровна гос-
пожо! Бъди все такъв непо-

правим вярващ в доброто чо-
век, бъди все такава личност 

и си остани до дълбоки стари-
ни здрава, весела, спокойна, мир-
на и щастлива!  Поздравът за теб е 
от тези, които уважаваш като свои 

собствени внуци: 
Нина маРиНоВа и иво аНГелоВ 

див и региона
0886/792979 – търси же-

на без ангажименти, от Ве-
ликотърновска, Ловешка и 
Плевенска област. Може и 
при мен, и при нея!

0877430258 след 19 ч. 
- 40 годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бълга-
рия за създаване на семей-
ство и деца.

0898/483353 – 75 г./166 
см/68 кг, жизнен, с бодър 
дух, не пие и не пуши, с ко-
ла, търси разумна, възпита-
на и почтена жена. Аз знам, 
че някъде те има и ти също 
отчаяно търсиш сродната 
душа. Обади се!

0878/463251 – жена об-
разована желае хубави мо-
менти с хубав, образован и 
възпитан мъж, над 177 см, 
от 65 до 73 г. – за щастлив 
живот

0877/619012 – мъж на 72 
г. от Великотърновския ре-
гион търси жена до 67 г. от 
цялата страна – да не пуши, 
да живее при мен на село

0896/255929 – 60 г., оси-
гурен, самостоятелен търси 
сериозна жена, копнееща за 
нежност, разбирателство за 
цял живот. Чакам те!

0893/558487 – вдовец, 
68/169/72, търси жена от 
Разград, Русе, Шумен, 68-
70 г. Моли само сериозни 
обаждания!

02/4445711 – г-н на 78 
г., 180/80 кг, интелигентен, 
осигурен, още здрав, с до-
бър външен вид, с кола, же-
лае запознанство с подоб-
на г-жа

0988/990836 – софиян-
ка, около 60 г., симпатична, 
търси своята половинка – 
почтен вдовец на подходя-
ща възраст

0988/742930 – 59 г./173 
см/65 кг, работи, обича раз-
ходките сред природата, 
търси добра жена с прият-
на визия, да не пие и да не 
пуши, с добър външен вид 
и здрава.

0877/787202 – търси си 
другарче самотно от Брес-
товица, Пловдивско, на 70 г.

090/363906 – самотна 

вдовица от софийско село, 
финансово независима, 
търси мъжко рамо до себе 
си, топлина, уют, близост

0894/526888 – 67 г./168 
см, мъж от София търси 
жена от 50 до 65 г., домо-
шар, самотна, симпатична, 
от София и областта – за се-
риозна връзка. Без есемеси 
и кликване!

0895/695595 – почти 
69-годишна желае прия-
телство със свободен мъж 
от Ст. Загора или близките 
села и квартали

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 72/180/101, 
инженер, поет, сам, осигу-
рен, търси добра, осигуре-
на, без ангажименти, от Ва-
рна или София – за щастлив 
съвместен живот

0886/462077 – 70 г/165 
см/70 кг – неженен търси 
пенсионерка за другарка, 
за съжителство, да има се-
риозно отношение към се-
мейството

0894/358377 – мъж же-
лае запознанство със са-
мостоятелна и независима 
дама за сериозна връзка 

или брак. Обявата е валид-
на за цялата страна и чуж-
бина. Моли само сериозни 
обаждания и SMS-и

0988/810169 – 68/166/60, 
вдовец, от Плевен, скромен 
и добър, не пуши и не пие, 
търси добра жена 

087/9265162 - вдовица 
65 г., 158 см, 72 кг, от Варна, 
скромна, земна, уважител-
на, без пороци и с благ ха-
рактер търси подобен. Убе-
ди се сам в добродетелите 
ми

0877/883113 – 62 г./168 
см/62 кг, от Плевен, не пуши 
и не пие, търси здрава жена 
до 67 г. да го догледа при нея 
и да наследи апартамен-
та му. Желае съжителство 
при нея. 

0885/338581 – 66/183/83, 
търси съпруга от Пловдив-
ска област, да не пие, да не 
пуши, да не е осъждана, пси-
хически и физически здра-
ва, за да може да създадат 
дете и семейство
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Полицията е с
ограничен ресурсИнцидент 

в ”Арсенал”

Цигани изсичат паркове

СПиПаХа КРаДеЦ  
На БиЖута

Софийска районна 
прокуратура задър-
жа Румен Каменов. 

Срещу него се во-
ди досъдебно про-
изводство, за това, 
че в търговски цен-
тър „България мол“ 
отнел дамски злат-
ни пръстени на обща 
стойност 7537 лева. 

Златните накити 
са собственост на „К“ 
ооД. Според проку-
ратурата случаят не е 
маловажен, тъй като 
кражбата е извърше-
на повторно, съобщи-
ха от прокуратурата. 

ЧетиРима ПРеБиХа 
шоФьоР 

Полицията в Со-
фия задържа чети-
рима души заради на-
падение и побой над 
шофьор след ката-
строфа снощи. Всич-
ки арестувани са с 
криминални регис-
трации и известни на 
мВР. Четиримата мъ-
же са пребили водач 
на лека кола, която се 
е ударила в джипа, с 
който те са се движе-
ли в столичния квар-
тал "Бояна". 

Кола ПаДНа  
В Р. меСта

56-годишен мъж 
от Гоце Делчев заги-
на при катастрофа. 
той е управлявал лек 
автомобил "Фолксва-
ген Голф" в посока от 
с. места към град Го-
це Делчев. Загубил е 
контрол над автомо-
била, в резултат на 
което е излязъл от 
пътното платно и е 
паднал в реката.

25 Г. ЗатВоР  
За уБиЙЦи 

Състав на Варнен-
ския окръжен съд 
призна Ренета Дими-
трова и Космас Кос-
мас за виновни за 
грабеж, придружен 
с убийството на так-
симетров шофьор. 
убийството бе извър-
шено в местността 
Пчелина край Каме-
нар през април 2017 
г. Двамата получиха 
присъди лишаване 
от свобода. Ренета 
Димитрова бе осъде-
на на 18 години лиша-
ване от свобода, ре-
дуцирани с една тре-
та. Космас Космас по-
лучи 20 години, като 
наказанието бе реду-
цирано с една трета 
заради съкратено съ-
дебно следствие.

Арест за учителя, 
затрил майка си

Двама души загинаха при възпламеняване на 
опасна смес в завод "Арсенал" в Казанлък. 

Загиналите са 39-годишен мъж с инициали Ц. В. 
и мъж с инициали К. Ж. Вторият пострадал бе на-
станен първоначално в спешния център на МБАЛ 
Казанлък, но впоследствие е насочен към Универ-
ситетската болница  в Стара Загора, където е почи-
нал от раните си. Запалването е станало в цех 130. 
Останалите работници са изведени от цеха. Има на-
несени материални щети. На мястото на инцидента 
са пристигнали пожарни, линейки, полиция, опера-
тивни групи на фирмата, специализирани органи. 
Причината за запалването е човешка  грешка. През 
2016 г. при взрив в същия завод загинаха четирима.

Полицията е с огра-
ничен ресурс, 
частните охрани-

тели са над 200 000 и 
могат да се включат в 
ограничаването на по-
сегателствата върху на-
селението. 

Това каза главен ко-
мисар Христо Терзий-
ски, директор на ГД 
„Национална полиция”, 
във връзка със Закона 
за частната 
охранител-
на дейност. 
По думите 
му право-
м о щ и я т а , 
които се да-
ват на мест-
ното само-
управление 
и на кмето-
вете по то-
зи закон, и в 
момента съ-
ществуват. 

„Ресурсите, които са 
в ръцете на държава-
та и в частната дейност, 
са различни. В частна-
та охранителна дейност 
са включени над 200 000 
служители, а 1800 фир-

ми имат лицензи за ох-
рана. Отделно същест-
вуват и 800 звена за са-
моохрана. Всичко то-
ва може да се включи в 
ограничаването на по-
сегателствата върху на-
селението”, заяви още 

шефът на национална-
та полиция. 

Терзийския допълни, 
че полицията е с ограни-
чен ресурс, въпреки че 
през изминалата година 
са назначени повече от 

1200 души в слабо насе-
лените места. Увеличен 
е и щатът на жандарме-
рията с 300 души. Про-
мените в Закона за част-
ната охранителна дей-
ност, които предвиди-
ха частни охранителни 

фирми 
да мо-
гат да 
п а з я т 
селата 
и мал-
к и т е 
градче-
та,  бя-
ха ата-
кувани 
п р е д 
К о н -
с т и т у -
ц и о н -

ния съд и от президента 
Румен Радев, и от глав-
ния прокурор Сотир Ца-
царов. Те смятат, че дър-
жавата не бива да абди-
кира и това е работа на 
МВР.

„Не знам, аз не съм ря-
зал нищо. Събирам счу-
пените дървета, изгни-
лите”, това заяви хванат 
на място бракониер в 
Западен парк в София. 
Той е само един от мно-
гото, идващи от ромския 
квартал „Факултета”, ко-
ито превръщат парка в 
сечище през последни-
те години. 

Отрязаните дървета 
се товарят на каруци, 
а заловените бракони-
ери се оправдават, че 
събират съчки. Обикновено самото 
отсичане става през нощта. След то-
ва хора от „Факултета” минават през 
деня и събират отрязаните дървета.

 В събирането често участват и де-
ца, тъй като те не могат да бъдат под-
ведени под съдебна отговорност, дори 

да бъдат заловени на място. 
Само от началото на годината за не-

законната сеч са задържани девет ду-
ши. Наказани са с парични глоби от 
1000 до 5000 лв. 

Санкциите обаче са неефективни, 
защото на практика са несъбираеми. 

Окръжният съд 
в Бургас задържа 
под стража 35-го-
дишния Мариан 
Челебиев, който 
уби собствената си 
майка по особено 
жесток начин.  

Мариян Челеби-
ев подал сигнал в 
полицията, че след 
скандал с майка си 
той я блъснал, при 
което тя паднала и 
починала. 

Според крими-
налистите оба-
че убийството е 
умишлено. При из-
вършения оглед по 
трупа на възраст-

ната жена са от-
крити множество 
синини. Задържа-
ният е направил 
самопризнания.

Челебиев е вис-
шист, завършил е 
ПУ “Паисий Хилен-
дарски“ в Пловдив. 
За кратко е бил 
учител по физиче-
ско, но е уволнен.

 От известно 
време майка му 
се опитвала да му 
помогне с нами-
рането на рабо-
та и именно това 
пораждало част 
от скандалите по 
между им.

Първенци сме по 
загинали пешеходци

157 пешеходци са загубили живота си у нас 
през 2017 г. Броят на жертвите бележи ръст 
спрямо предишната година, когато е бил 118. 

През 2016 г. на пешеходна пътека са загина-
ли 6 души. През 2017 г. обаче броят им нара-
ства до 26 човека. Общият брой на загиналите 
пешеходци през миналата година е 158 души. 
Това показват данните на Института за пътна 
безопасност. 

За периода 2013-2017 година загиналите пе-
шеходци на пешеходни пътеки са общо 76, ко-
ето прави по 15.2 души средно на година. До 
2015 г. няма нито един загинал на пешеходна 
пътека извън населено място, но през 2017 г. 
четирима души са загубили живота си на подоб-
но място. България се намира на едно от чел-
ните места по загинали на 1 млн. души населе-
ние спрямо редица държави от Европа и света. 
Рискът от загуба на живот в България е един 
от най-високите, в ЕС и е няколко пъти по-ви-
сок отколкото в Германия, Италия, Великобри-
тания и Франция. 

Все още скоростта е най-често срещаната при-
чина за катастрофи. Общо 391 хил. произшест-
вия през 2017 г. се дължат на висока скорост.

Масово не плащат кръвнина
Близките на жертви на престъпления 

много рядко получават присъденото им 
от съда обезщетение, тъй като подсъ-
димите обикновено прехвърлят имуще-
ството и парите от сметките си. Изклю-
чения са случаите, в които например 
родители, чиито деца 
са били убити, полу-
чават дори минимал-
на сума от присъде-
ната кръвнина. Пове-
чето не са получили 
абсолютно нищо.  

Преди 6 години 
11-годишният Пре-
сиян от Шумен беше 
убит с особена жестокост заради 30 сто-
тинки. Неговият убиец Христо Сечин-
ски е осъден на 28 години затвор. Ро-
дителите на убитото момче не са полу-
чили нито стотинка по гражданския си 
иск за 80 хиляди лева.  Нито лев кръ-
внина не са получили и родителите на 
убитата 23-годишна студентка във Ве-
лико Търново Вероника Здравкова. Мо-
мичето беше нападнато от рецидивиста 
Илиян, който захвърли тялото й във во-

дите на Янтра. Убиецът на 22-годишния 
Николай Йорданов от София също не е 
дал нито лев от определената от съда 
кръвнина в размер на 400 хиляди лева. 
Преди шест години момчето беше уби-
то от Адриан Ангелов заради няколко 

пити кашкавал.  
Същото е поло-

жението и в случая 
със сестрите Белней-
ски, които бяха жес-
токо убити през 2006 
г. край Пазарджик. 
Четири години след 
произнасянето на по-
следната съдебна ин-

станция обаче майка им Фани Белнейска 
не е получила нито стотинка от убиеца 
на децата си. Подсъдимите още по вре-
ме на процеса прехвърлят имущество-
то си, за да избегнат плащане, обясня-
ва частният съдебен изпълнител Георги 
Дичев.  За да се предотврати това, той 
съветва още в началото на процеса по-
страдалите да поискат от съда да нало-
жи запор, а не да чакат произнасяне на 
последна инстанция. 

Сестрите Белнейски
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Вицове Смях от сърце

- иванчо, каква е ди-
лемата на Хамлет от съ-
временна гледна точка? 
- Да се оже-
ни или да се 
омъжи, гос-
пожо...


Защо в 
армията се 
будят в 6,00 
сутринта?

- Защото 
е д и н с т в е -
ното, което 
ти се иска 
да правиш в 
6,00 сутрин-
та, е да уби-
ваш хора!


– Сно-
щи с жена 
ми два часа 
спорихме!

– И?
– По ед-

но време 
мръсницата 
се съблече!

– И ти из-
губи?

– Ти ня-
кога водил ли си спор 
с гола жена? Аргумент 
след аргумент...


Двама сървайвъри 

се загубили в пустиня-
та и трети ден се вла-
чат, изнемогвайки от 

жажда. Решили да сме-
нят посоката и тръгна-
ли на север. Вървели 
още ден и привечер из-
веднъж зад една дюна 
насреща им се появя-
ва пълзяща едва-едва 
камила...

Единият казва:
- Според мен това е 

много лош знак...


лежи си перничанин 
на плажа.

Към него се прибли-
жава германец и го за-
говаря:

- Вас махен зи бите?
Перничанинът скача 

рязко взима си винкела:
- Ти на кой ще махаш 

зъбите бе?!


В едно село живеели 
само фенове на ЦСКА. 
Един легнал на смърт-
но легло. Когато попът 
дошъл за последното 
причастие, умиращият 
му изповядал, че е ста-
нал левскар... Попът го 
попитал учуден: 

- Синко, защо ни пре-
даваш така? 

А умиращият му от-
говорил: 

- Отче, по-добре да 

умре един от тях!


един философ ре-
шил да поръча торта 
за рождения ден на же-
на си. И измислил след-
ния надпис: ”Ти въобще 
не старееш, ти просто 

ставаш по-добра.” Оти-
шъл в сладкарницата и 
казал:

– Бих искал торта с 
надпис!

– Какво да пише? – 
попитали го.

– Напишете „Ти въоб-
ще не старееш“ отгоре, 
а „Ти просто ставаш по-
добра“ отдолу!

Дошли гостите на 
рождения ден. Носи мъ-

жът тортата, отваря ку-
тията… и всички виж-
дат надписа:

- Ти въоб-
ще не старе-
еш отгоре, ти 
просто ста-
ваш по-добра 
отдолу!


- Здравей, 

мили, скоро 
се прибирам 
от екскурзия-
та. Как е кот-
ката?

- Умря...
- Ужас! Не 

можа ли да ми 
го кажеш мал-
ко по-дели-
катно. Напри-
мер, че се е 
качила на по-
крива. Обаче 
се е подхлъз-
нала, паднала 
е, накрая, че 
се е пребила... 
А как е мама?

- Качи се на 
покрива.


Влюбените си имат 

само 14.02, а ние, необ-
вързаните, си имаме це-
ли 365 дни...


- Какво е едноклетъч-

но с многоклетъчно?
- Мутра с мобифон.


от криминал-

ната сводка:
„ Ш л о с е р ъ т 

Петров, приби-
райки се от ра-
бота, чул в но-
вините по ради-
ото, че неговият 
син е спечелил 
о л и м п и а д и т е 
по математика 
и физика. Мъл-
чаливо се при-
брал, позвънил 
на вратата на съ-
седа си - матема-
тика Иванов, и 
без причина му 
нанесъл зверски 

побой.” 


от фейсбук: „Как пък 
един не се писа тук я во-
допроводчик, я тенеке-
джия... Все бизнесмени... 
Един чук няма от кого да 
поискаш!”


На прием жена уко-

рява мъжа си:

 - Вече за десети път 
отиваш до бюфета и си 

наливаш питие... Какво 
ще си помислят хората 
за теб? 

- Могат единствено да 
ме съжаляват. 

- Защо? 
- Защото всеки път 

казвам, че е за теб...


мъж се връща от ко-
мандировка и първо 
звъни на съседа: 

- При моята някой да 
е идвал? 

- Не. 
- Абсолютно никой? 
- Абсолютно! 
- Двайсет дни и ни-

кой?! 
- Никой бе! 
Помълчал, помълчал, 

пък казал: 
- То тогава... и аз ня-

ма да ходя...


Народна медицина: 
"Най-доброто лекарство 
при грип е водата. Кап-
ват се две-три капки в 
чаша ракия и се пие по 
три пъти на ден."


Съседи. Единият звъ-

ни на другия и пита:
 - Реши ли задачите 

по математика 
на Гошко? 

- Току-що ре-
ших последна-
та! 

- Дай да ги 
препиша за 
наш'то Миме!


- той ме ос-

тави! Не сме 
се разбирали в 
леглото...

 - Ама вие 
за какво толко-
ва си говорите 
там?!?


Къщичката 

на бабата. На 
леглото лежи 

Червената шапчица и 
виновно хлипа. До нея 

39

се е опънал Кумчо 
Вълчо и пуши. По ед-
но време не издържа: 

– Хайде стига! Ти си 
си виновна с твоите 
въпроси: „Защо ти е 
толкова голямо това? 
Защо ти е толкова го-
лямо онова...?"


между манекенки: 
- Би ли се съгласи-

ла да станеш жена на 
онази мутра? 

- Бих се съгласила 
да стана негова вдо-
вица...


Попитали радио 

Ереван какво е жур-
налистиката. 

- Ами съобщават, че 
лорд Джон е умрял за 
онези, които никога 
не са знаели, че лорд 
Джон въобще е живял.


Попитали радио 

Ереван: 
- Може ли 70-годи-

шен старец да прави 

секс по 2 пъти на нощ? 
- Може, разбира се. 

Ако нощта е полярна....


лети Змей Горянин 
и крещи: 

- Демокрация! Плу-
рализъм! Прозрачност! 

Видяла го Баба Яга 
и поклатила неодобри-
телно глава: 

- Горкият, пак е пре-
ял с депутати..


Вчера един ката-

джия искаше да ми 
вземе книжката, а аз 
му викам: 

- Не може, бате, по-
дарък ми е!


На срещите на съу-

ченици след 25-30 го-
дини веднага си личи 
кой как се е учил и 
какво е постигнал в 
живота: двойкаджии-

те имат само 2 неща: 
кола и къща; трой-
каджиите имат 3 не-
ща: кола, къща и ви-
ла. Виж, отличници-
те имат цели 6 не-
ща: очила, проклета 
жена, лоши кредити, 
преждевременно оп-
лешивяване, мигре-
на и златен медал от 
бронз.


министърът на об-

разованието изнася 
реч пред новоприети 
студенти. 

- Обиколил съм зем-
ното кълбо и никъ-
де не съм видял по-
добра образователна 
система от българска-
та! 

Възмутени възгласи 
от залата: 

- Какво кълбо?! Зе-
мята е плоска!


Попитали радио 

Ереван: 
- Въз-

м о ж -
но ли е 
ч о в е к 
да се 
кръсти, 
да бяга 
напред-
н а з а д , 
да се 
оглежда 
настра-
ни и да 
п с у в а 
е д н о -
времен-
но?

 - Въз-
м о ж н о 

е...ако е на пешеход-
на пътека в България.


искаш да проме-

ниш живота си, да 
спреш да пушиш, да 
почнеш диета или но-
ва работа? Специално 
за теб всяка седмица 
има понеделник!


- ще ходим ли ут-

ре на лов?
 - Не! 
- Защо? 
- Жена ми разреши 

да си пия вкъщи.


Доста загорял ер-
ген влиза в аптека с 
намерението да свали 
красивата млада апте-
карка: 

- Госпожице, ваши-
те презервативи са къ-
си и непрекъснато се 
смъкват! 

когато мама я няма, а много ти липсва...

В брака винаги единият е прав, а другият е мъжът
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тЕФтЕрЧЕта

крАВАтА и СлАВАтА 

ПРОИЗШЕСТВИЕ

Страницата подготви  Невена НиКолоВа

К’ВО СИ МИСЛИ ТОЙ?!

40

Дамата 
 с коженото палто

Културтрегерка

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН 

ПРИЧИНАТА ЗА СПОРА

Жейно  ЖЕйнОВ

- Да не би стомасите им да са 40-50 пъти по-големи?

Пешо наруши за-
кона.

Как стана тая 
работа сега, и той сами-
ят не може да си обясни. 
Отначало всичко си бе-
ше съвсем законно.

Дойдоха една вечер 
едни момчета и му по-
искаха десет хиляди.

- Какви десет хиляди? 
- учуди се Пешо.

- Евро! - обясниха 
момчетата.

Пешо каза, че няма 
евро.

Тогава момчетата 
смениха еврото с дола-
ри. Но цифрата не про-
мениха. Пак десет хиля-
ди.

Пешо каза, че няма и 
долари, но сега пък мом-
четата казаха, че нямат 
нерви. И за доказател-
ство му изкълчиха една-
та ръка. На раздяла обе-
щаха да минат пак. За ев-
рото, за доларите и за 
другата ръка.

След два дни, приби-
райки се от работа, Пе-
шо завари пред блока 
трима цигани, които раз-
фасоваха фордчето му.

- Ей, стой! Какво пра-
вите?! - развика се Пешо.

Един от циганите по-
ложи морна ръка на ра-
мото му и рече:

- Оди си, брато! Оди 
си, да не те разфасова-
ме и тебе! Щото, брато, 
ти некога може и да си 
срещал щастливи цига-
ни, ама ние сме глад-
ни цигани и много ни 
требват две джанти от 
фордче, предно стъкло 
и дзадна броня.

После циганинът 
пусна рамото му и със 
същата морна ръка го 

фрасна между веждите.
На следващата су-

трин Пешо слезе в ма-
зето за картофи. 

Картофи нямаше. 
Нямаше и буркани. 
И сваления от хола 

радиатор го нямаше. 
Но имаше двама не-

познати, които седяха 
на пода в мазето вър-
ху вестници, пиеха ра-
кия и замезваха с тикве-
ни семки, като плюеха 
люспите извън вестни-
ците.

Като видя всич-
ко това, Пешо оне-
мя. Първо - от яд и 
възмущение, и вто-
ро - понеже едини-
ят от ония двамата 
набързо допи ра-
кията и го удари с 
празното шише по 
главата.

Тогава Пешо на-
руши закона.

Отиде на битака 
и от случаен рус-
нак си купи пушка. 
Ловна. Дванайсети 
калибър. Надцевка. 
И се закани, че ще 
гръмне всеки, кой-

то дойде да му иска ев-
ро или долари и да му 
изкълчва ръката, кой-
то вземе пак да му сва-
ля джантите и който се 
опита в собственото му 
мазе да консумира лич-
ната му ракия.

Сега Пешо ще го съ-
дят. Защото незаконно 
притежава оръжие. И 
защото в тази държава 
има закони! К’во си ми-
сли той?!
Димитър БеЖаНСКи

Спори се за датата на
 свободата 

по причина на известно
 неудобство, 

че вече има нова 
светла дата, 

от която сме под друго 
робство…

Красимир машеВ

Полегнала след тежка оран 
кравата насред тревите. 
Почивайки, преживяла си кротко, 
с опашка гонела мухите. 
Прелитайки по пътя си над нея, 
съгледала я славата и спряла. 
- коя си ти? не те познавам, мила, 
но ми харесваш - едра си и бяла. 
не съм и чувала за тебе 
и сигурно не си известна, 

но те фиксирах отдалече 
и стана ми ти интересна... 
- какво да кажа - крава тук ми викат. 
колата тегля, с ралото ора. 
Доят ме, млякото ми вземат, 
за да си хранят челядта. 
не се оплаквам. Решат ме и хранят, 
поят ме. имам си обор. 
Помагам тук с каквото мога - 
не виждам толкоз много зор. 
- А аз съм славата - безкрайно скъпа. 
За мене дават купища пари. 
и кацна ли на някому на пъпа, 
той може този свят да покори! 
и плащат ми във брой и във натура 
досадници и разни други - 
заслужили и не чак толкоз, 
с претенции за дарба и култура... 
А туй отзад, което мяткаш, 
и на главата тез неща - 
закачалки ли са, или просто 
допълват твойта красота? 
- Да! Славата окачвам аз на тях, 
от студ и страх когато зъзне, 
а със опашката я гоня, 
когато ми омръзне! 
- Разбирам! и ще си вървя, 
повече да не досаждам, 
но си запазвам правото по някой път 
да ти се обаждам. 
Защото си ми симпатична, 
умна и трудолюбива, 
и честна си, и неподкупна, 
искрена и справедлива.                                     
Приемай ме сегиз-тогиз, 
край тебе кротко да почивам, 
с опашчица мухите си да гоня 
и сладко-сладко да преживям... 
Поука: и славата понякога се уморява 
и има нужда да почива 
от некадърници и светска врява, 
и суета, която я убива... 

Павлин БелишеВ, ловеч 

От пръв поглед личи, че
ще легне пак с някой велможа.
За едно палто от лисица
или астраганена кожа.

Аз й говоря за Шекспир,
а тя мисли за секспир.

Търсих си в апартамента
документа за патента.
Тук патента, там патента,
стигнах чак до парламента.
Там сред хаоса в момента
вдигнали са му процента
на патента, а патента
не е мента...
Дявол взел го парламента –
скъсах си от яд патента!

младен КотиН

Нова пословица
Силиконова пазва
морал не спазва.

Музата 
упреква поета

-Ти никога не ме погледна
със очи на влюбен мъж.
Ще ти кажа за последно:
бъди мъж поне веднъж.

Морален каламбур
Честта си би дала Вера,
ако има далавера...

турхан РаСиеВ

Минаха основните 
празници – тежки, 
мазни и запойни. 

Колко дамаджани и буре-
та се пресушиха, колко пра-
сета отидоха жертва – един 
бог знае. Седи си кротко 
Пандо Първака в селската 
кръчма и след голяма глът-
ка от неговата прословута 
плодова сладко-сладко се 
облизва. Вратата скръцва 

и на прага се показва Дас-
кала. Пандо сякаш само то-
ва чака и го загризва:

- Даскале, нали ти беше 
казал, че на гостите от Ев-
ропа ще им подаряват теф-
терчето на Левски?

- Е и? – отговаря с въпрос 
Даскала.

- Ами що не предложим 
да им подаряват и тефтер-
чето на бакалина Златанов. 
Така европейците ще зна-
ят какво е било по турско 
и какво е сега – пояснява 
Пандо.

Гледай го ти Първака! А 
ние си мислехме, че раки-
ята му е повредила мозъка.

иван ЗаХаРиеВ,
Димитровград

От времето на Бел и Едисон 
до днешен ден и тук, и там 
звъни добрият телефон – 
за работа е той призван. 
Започват ранобудните чистачки:
- Ало, нахрани ли петлите, Гошо? 
А снесоха ли белите носачки? 
Ако не са, това ще е на лошо!... 
След тях уреждаме ремонти, 
любовни срещи, дребнички услуги, 
след работа фризьорът да ни конти 
и още ред обязаности други. 
От работа се пръска. Всеки час 
нали въртим – за щяло и нещяло. 
Добре че няма собствен глас – 
да се оплаче телефонното му тяло. 
Защото случва се понякога нали, 
та телефонът и за туй да е потребен – 
да го използваме за друго и дори 
тук-там за някой разговор служебен… 

атанас ЖеляЗоВ

Слави БОРиСОВ


