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раЗмисли на главния редактОр

1 месец 2 месеца 3 месеца до края на 
годината

3 лв. 5,40 лв. 13,20 лв. 21 лв.
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ПОЗиЦия

точно се зарадвахме, че премиерът най-по-
дир е поставил националния интерес над брюк-
селско-вашингтонския слугинаж, и новината 
от ню йорк ни попари. българия бе включена 
в списъка на най-злостните русомразци, ре-
шили да изгонят московски дипломати зара-
ди измислено обвинение на г-жа мей, свързано 
с шпионски измишльотини. слава богу, оказа 
се фалшификат! Отново са възприели гербад-
жиите за послушковци, нещо като жабета, 
вдигащи винаги краче, щом видят, че подко-
вават кон. и не са отчели, че на пожарника-
ря бойко хич не му се ще да гаси бунтовни ог-
ньове след подобни срамни действия. на всич-
ко отгоре вече се бе изказал, че е „мнителен” 
и не може да приеме без доказателства по-
добни подозрения. според нас сработи рефле-
ксът му за самосъхранение. нито коалицион-
ните партньори в лицето на „атака”, нито 
огромното мнозинство русофили нямаше да 
оставят кабинетът да продължи да функци-
онира, ако след купищата скандали се бе слу-
чила и подобна случка…

рефлеКС
Защо да 

не питаме

Свършват ли парите за пенсии 

растат 
местни 
данъци 
и такси

на стр. 2
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КОËИ×ЕÑТВЕÍИТЕ 
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на стр. 4на стр.  3

на стр.  32

42 минути, 
които 
разтърсиха 
света

31 Март 1 аПрил

на стр. 11

Държавният стълб на пенсионната 
система в България се намира в със-
тояние на практически фалит.

Това казва главният икономист на 
Експертен клуб за икономика и по-
литика  Георги Вулджев. Според него 
размерът на дефицита в пенсионна-

та система е огромен - през 2007 г. е 
бил 1,5 млрд. лева, докато през 2018 
г. в бюджета на фонд "Пенсии" е за-
ложен дефицит от близо 4 млрд. лв., 
което е 262 процента, натрупани са-
мо за едно десетилетие. 

След Санстефанския мирен договор 
ген. Аркадий Столипин става губерна-
тор на Пловдив, а след Берлинския кон-
грес - и генерал-губернатор на Източна Ру-
мелия и Одринско.

Какво ви интересува една частна 
сделка? Собственикът има пълното 
право да си избере купувача, вие 
какво му се бъркате? Кой закон е 
нарушен, че толкова питате?...

От известно време тази опорна 
точка атакува и медии, и отделни 
хора, които изразяват почуда или 
възмущение от факта, че чешката 
компания ЧЕЗ продава електрора-
зпределителния си бизнес в Бъл-
гария на една неизвестна българ-
ска фирма. 

Петър Делян е син на цар Га-
врил-Радомир, а Алусиан – на цар 
Иван Владислав и са братовчеди. 
След падането на България под ви-
зантийска власт съдбата на двама-
та е доста различна. 

1 април - ден на 
хумора и шегата

- г-н недялков, в 
неделя близки и при-
ятели ще ви поздра-
вят за цветница. Бъ-
дете здрав и все та-

ка вдъхновен! на-
ближава и рождени-
ят ви ден. равносмет-
ката ви за значимите 
моменти?

- Интересен въпрос! 
С течение на времето 
много неща, както в ли-
чен, така и в професи-
онален план, се проме-
нят. Но има и други, ко-
ито не подлежат на про-
мяна. Както аз силно же-
лая да продължа да се 
занимавам именно с му-
зика. Няма как да избя-
гам от същността си. 

гостува ни 
музикантът 

Цветан 
недялкОв

на стр. 11

- и ти ли си се надлъгвал с политици?

на стр. 13

Има достойни българи и дори от време 
на време ги награждават за добрите им де-
ла. За да е по-значимо събитието, медалите, 
грамотите, ценните подаръци връчва сами-
ят премиер. 

абонирайте се!
От  1 до 15 април

във всички пощенски станции 
на страната

ÊÀÒÀËÎÆÅÍ ¹552„П”
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БСП предлага: Пенсия за родители 
на загинал военен в мисия 

Подялба на наследствена земя Свършват ли...
От стр. 1
По думите му разходите за пенсии са най-

голямото перо в държавния бюджет. През 
2016 г. разходите във фонд "Пенсии" форми-
рат 26,8 на сто от всички разходи в бюдже-
та, което се равнява на 9,4 на сто от БВП. Вул-
джев смята, че ситуацията е толкова критич-
на, че за работещите българи, които в момен-
та са на по 20-30 години, най-вероятно няма 
да има пари за изплащането на парите им за 
старост, когато се пенсионират. Освен това 
всяка година  дефицитът във фонд "Пенсии" 
се налага да бъде запълван с трансфери от 
централния държавен бюджет. Според него 
този проблем ще се задълбочава все пове-
че, защото населението в България застаря-
ва. Той изнесе данни на НСИ за 2015 г., които 
показват, че тогава всеки 100 работещи са из-
държали 78 пенсионери. В дългосрочен план 
застаряването на населението застрашава да 
доведе до сериозна фискална криза, допъл-
ни Вулджев. Той изтъква, че вдигането на да-
нъците и осигуровките не е решение. Зато-
ва експертите предлагат да се премине към 
напълно частно пенсионно осигуряване. Те 
са на мнение, че частното пенсионно осигу-
ряване не страда от същите структурни не-
достатъци, защото следва различен модел, 
при който пенсионните вноски се натрупват 
и инвестират на индивидуална основна, а не 
се изхарчват за пенсиите на настоящите пен-
сионери. Такава система не е зависима от де-
мографските тенденции. 

В краткосрочен план се предлага да се съ-
кратят вноските към първия държавен стълб 
на пенсионната система с 4 процентни пунк-
та и увеличаване към втория, частен, стълб 
на системата със същия размер. Освен това 
всеки гражданин трябва да има свободата да 
се осигурява както намери за добре.

По 160% от социална-
та пенсия за старост да 
получава родител на за-
гинал военнослужещ по 
време на мисия зад гра-
ница. Това искат от БСП 
с внесени поправки в Ко-
декса за социално осигу-
ряване (КСО). 

Още в края на минала-
та година  Корнелия Ни-
нова даде заявка, че ще 
настоява да се даде въз-
можност на родителите 
на загинали в мисии да 
получават социално до-
пълнение, каквото полу-
чават родителите на за-
гиналите при изпълне-
ние на наборна служба. 

Промяната в КСО се 
отнася за родителите на 
23-ма военни. 13 от тях 
не се завърнаха от Ирак, 
а 10 от Камбоджа.

Така че, ако предложе-
нието на левицата бъде 

прието от парламента, то 
ще струва на държавната 
хазна 55 589 лева годиш-
но, и то при положение, 
че всички загинали зад 
граница са били офице-
ри и имат живи родители. 

"От години родители-
те на загиналите се чувст-
ват забравени от държа-
вата, за която децата им 
дадоха живота си. При-
чината за това е, че Ко-
дексът за социално оси-
гуряване предвижда по-

лучаването на наслед-
ствена пенсия на роди-
тел, чието дете е почина-
ло по време на наборна 
служба, но не признава 
същото право на родител 
на загинал по време на 
задгранична мисия", мо-
тивират се социалистите. 

Според тях тези разпо-
редби са несправедливи 
и е крайно време да се 
променят.

Моряците, плавали 
под български флаг, да 
придобиват право на 
пенсия при навършване 
на 53 г. и при 10 г. осигу-
рителен стаж, ако са пър-
ва категория труд, гласят 
пък промени в КСО, вне-
сени от „Обединени па-
триоти”. 

Те предлагат на 31 де-
кември 2018 г. възрастта 
да се увеличава за всяка 
година с по 4 месеца до 
достигане на 55 г. за мо-
ряците. При втора кате-
гория труд възрастта ще 
достига до 60 г. и 15 го-
дини стаж.

средният осигурителен 
доход за страната за 

януари 2018 г. е 863,18 лв.
Националният осигурителен институт обявява, 

че размерът на средния осигурителен доход за 
страната за януари 2018 г. е 863,18 лв. Средноме-
сечният осигурителен доход за страната за пери-
ода от 1.2.2017 г. до 31.1.2018 г. е 827,00 лв.

Определеният средномесечен осигурителен до-
ход за страната за посочения период служи при из-
числяване размерите на новоотпуснатите пенсии 
през февруари 2018 г. съгласно чл. 70, ал. 2 от Ко-
декса за социално осигуряване.

Й. генчева ни пи-
ше и пита: „Съпругът 
ми остави 20 дка земе-
делска земя.  С дъщеря 
ми сме само двете. Аз 
имам ли право на зе-
мята и как тя да бъ-
де поделена?”

 В подтекста на въ-
проса като че ли се 
крие някакъв проблем, 
примерно конфликт 
между майка и дъще-
ря. Затова въпросът, 
който задавате, е ин-
тересен, тъй като ка-
сае недвижими имо-
ти, в случая земедел-
ска земя, които са били 
собственост на единия 
от съпрузите. Такива 
обикновено са имоти-
те, придобити преди 
брака, по наследство, 
дарение, завещание 
от някого от съпрузи-
те. Това е уредено в 
чл. 9, ал. 1 от Закона 
за наследството, къде-
то е посочено, че „съ-
пругът наследява част, 
равна на частта на вся-
ко дете”. 

Предполагам, че зе-
меделската земя е при-
добита от покойния ви 
съпруг по наследство. 
Ако това е така, то то-
гава вие ще имате рав-
ни права върху земята 
с дъщеря си. 

Това означава, об-
разно казано, по ½ 
идеална част, или по 
10 декара. Ако земя-
та отговаря по изис-
кванията на закона 
и може да се поде-
ли на два отделни 
парцела, то тогава 
ще можете да я по-
делите реално. Ако 
това е възможно и 
вие извършите до-
броволна подялба 
на земята, като си 
разпределите пар-
целите и сключите 
договор за добро-
волна делба, то ве-
че отделните парцели, 
които ще влязат при-
мерно във вашия дял, 
може да ги продаде-
те, дарите, завещаете 
и въобще да се разпо-
редите с тях както на-
мерите за добре, без 
да търсите съгласието 
на дъщеря си. И обра-
тното. Тя може да пра-
ви със своите парцели 

каквото пожелае, без 
да се съобразява с ва-
шите намерения. Ако 
накрая не можете да 
ги поделите добровол-
но, то тогава ще трябва 
да водите дело за дел-
ба на имота. Също та-
ка имате възможност 
при взаимно съгласие 

да продадете имота и 
да си поделите пари-
те поравно. Ако оба-
че имате и друго де-
те, то дяловете ви ще 
намалеят на 1/3 иде-
ални части, при три 
деца - ¼, и т.н. Също 
така вие като съсоб-
ственици бихте мог-
ли съвместно да полз-
вате имота. Примерно 

да го давате под арен-
да и да си делите до-
хода от него. Когато 
имотът е неразделен, 
за всяко едно прав-
но действие трябва да 
търсите съгласието на 
другия собственик. За-
конът позволява също 
така само един да от-

даде имота под арен-
да, но приходът трябва 
да се раздели поравно 
с другия съсобственик. 
Най-добре е да наме-
рите приемлив начин 
да решите въпросите 
си, като следвате из-
ложените по-горе ва-
рианти и не стигнете 
до най-скъпия  – съ-
дебна делба.

Националният оси-
гурителен институт 
(НОИ) информира, че 
пенсионерите, получа-
ващи добавка по чл. 
9 от Закона за поли-
тическа и гражданска 
реабилитация на реп-
ресирани лица, ще по-
лучат плащане в увели-
чен размер. 

Заедно с новия раз-
мер на добавката ще 
бъдат изплатени и су-

мите за доплащането 
на разликата в разме-
ра й за януари и фев-
руари 2018 г.

Промяната в разме-
ра на добавката се из-
вършва, смятано от на-
чалото на 2018 г., и е 
следствие от изисква-
нето тя да се изчислява 
като процент от сред-
ната пенсия за осигу-
рителен стаж и въз-
раст, определена от 

НОИ за предходната 
година. 

Средната пенсия за 
2017 г. е 376,06 лева 
при 361,96 лева през 
2016 г., което именно 
налага преизчислява-
не на размера на до-
бавката. 

Това ще се отрази на 
пенсиите на над 8800 
лица, получаващи до-
бавки като репресира-
ни у нас.

Увеличават добавките
 на  репресираните лица 

На нас приоритет категорично са 
ни младите хора. Пред тях има вре-
меви диапазон, има бъдеще, казано 
по-просто. Пред възрастните тако-
ва няма, съответно правителството 
е взело своите рационални, макар 
и непопулярни мерки.

Това обяви евроминистърката на 
среща с младежи, на която присъст-
ваха кметът на Габрово и Карл Лам-
бертц, президент на Европейския 
комитет на регионите.

Смаяните младежи просто оне-
мяха след това изказване, пред-
назначено да каже нещо добро за 
тях. Един успя да пророни: „Г-жо 
министър, какво означава „раци-
онални и непопулярни мерки“, ко-
гато споменахте нашите баби и дя-
довци?“

На което Павлова още по-убеде-

но каза: „Знам, че е не е престижно, 
знам, че много ме плюят, знам и че 
сега като кажа това, утре фейсбук 
ще изригне срещу мен… Но това е 
истината – на възрастните им оста-
ват средно 3-4 години след пенсия, 
няма смисъл да наливаме грешни 
пари в тях. По-добре да ги дадем 
на младите…“

Тук попиталият донякъде се ядо-
са и зададе нов въпрос: „Това не е ли 
форма на фашизъм – да изтребва-
ме старите, сакатите и ненужните?“

Тогава министърката обясни: „Не 
е нацизъм. Това е чиста математи-
ка... Затова и правителството е на-
правило своя избор – ще инвести-
раме във вас – младите. А възраст-
ните – те вече са получили своето 
от живота си…“

Мартин иванов

Няма смисъл да наливаме 
„грешни пари“ за възрастните!
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Кмет черпи 
за всяко бебе

Кметът на петричко-
то село Самуилово Ки-
рил Стоянов  по тради-
ция дарява от личните 
си средства  премия 
от 100 лв. за първо и 
второ дете, а за трето 
– 200 лв. Прави и но-
вогодишни календари 
със снимка на новоро-
дените деца.

Път от Видин
 до Ботевград

Пътят от Видин до Бо-
тевград ще струва 1,6 
млрд. лв. Най-оптимис-
тичният вариант е пътят 
да е готов до декември  
2020 г.
Насилие над жени

63% от жените в транс-
портния сектор призна-
ват, че поне веднъж са 
били жертва на насилие 
на работното място.
Руснаци с дом у нас

Над 400 000 руснаци 
имат жилище в Бълга-
рия, а близо 558 000 са 
предпочели страната ни 
за почивка и пътешест-
вия през 2017 г.

Закриха 
кардиологията 

във Враца

Хората от Враца със 
сърдечносъдови про-
блеми ще трябва да се 
лекуват в София. Причи-
ната е, че местната кар-
диология е закрита.

герБ е хлабава кон-
струкция. Борисов има 
символна сила, а цвета-
нов - апаратна. никой 
от двамата не посяга на 
силата на другия, защо-
то е самоубийствено. 
не се долюбват, но го 
крият. докога? докато 
Борисов е лидер.
д-р николай МихаЙлов

разликата е огромна

Над 400 000 българи работят за минимална заплата 

Îõраната на 
населението – 

задúлæение 
на дúрæавата

В България продъл-
жава силното подо-
ходно разделение на 
работещите българи 
- близо една четвърт 
от наемните работни-
ци, или около 600 000, 
получават заплата под 
средната за страната. 
Това обяви  президен-
тът на КНСБ Пламен 
Димитров.

От тези 600 000 души 
403 000 са работещите 
на минимална работна 
заплата, като концен-
трацията на хора, нае-
ти на минимално въз-
награждение, е най-ви-
сока в сектора на хо-
телиерството и ресто-
рантьорството, както 
и в сектора на стро-
ителството. По думи-
те на Димитров уве-
личението на наетите 
на минимална работ-
на заплата в хотелиер-
ството и ресторантьор-
ството е  два пъти по-
вече през тази година 

Пише Ви една възрастна 82-годишна жена. Те-
мата, която ме вълнува, е следната. В брой 10 
от 7.3.2018 г. на страница 3 прочетох заглави-
ето „Заплатите на депутатите скачат с бли-
зо 300 лева”. 

Каква беше изненадата ми, когато прочетох 
целия материал. Председателят на Комисията 
за финансов надзор г-жа Карина Караиванова ще 
получава месечно възнаграждение от 13 146 ле-

ва, а нейните заместници - 12 003 лева. В първия 
момент се стъписах, реших, че не виждам добре 
с очилата, помислих, че са 3000 лева. Не се съмня-
вам в качествата на тази госпожа, но се питам 
колко пенсии от по 200 лева ще са нужни за запла-
та й. Разликата е огромна. Другият ми въпрос е 
докога ще се увеличават заплатите на тези 240 
депутати, поне броят им да се намали наполо-
вина, спрямо броя на населението. 

спрямо 2016 г. Той по-
сочи, че това може да 
е знак за "посивяване" 
на сектора.

Два пъти по-висока 
е заплатата в столица-
та в сравнение с тази 
във Видин, каза Пла-
мен Димитров. 

Лидерът на конфе-
дерацията заяви, че 
исканията на синди-
ката към бюджета са 
удовлетворени от из-
пълнителната власт 
наполовина. По отно-
шение на сектор "Здра-
веопазване" Димитров 

посочи, че стартовата 
заплата за медицинска 
сестра трябва да е на-
всякъде поне 700 лв., а 
за главна сестра - 840 
лв. Бюджетът на ми-
нистерството е увели-
чен с малко над 36 млн. 
лв., като от тях много 
малко са за заплати.

Най-ощетеният сек-
тор според КНСБ е зе-
меделието, като в раз-
ходите за министер-
ството има известно 
увеличение, но то ком-
пенсира увеличение-
то на минималната ра-

ботна заплата. 
КНСБ продължава 

да настоява за старто-
ва заплата за висшист 

от 700 лв. и за мини-
мална работна запла-
та поне 50% от сред-
ната работна заплата. 

с уважение: М.к.с.

В конституцията е записано, че осигуряването на об-
ществения ред е задължение на Министерския съвет. 
Държавната политика в тази област се осъществява от 
МВР. Това посочи  говорителят на главния прокурор Ру-
мяна Арнаудова. 

Президентът Румен Радев и главният прокурор Со-
тир Цацаров в един ден поискаха Конституционният съд 
(КС) да отмени въвеждането на частна охрана на селата. 
Мотивът им - така Министерският съвет и МВР абдики-
рат от задължението си да пазят живота и имуществото 
на хората. Прехвърлянето на тези задължения на част-
ни субекти създава риск да се стигне до разпад на дър-
жавността. Затова главният прокурор поиска част от раз-
поредбите в Закона за частната охранителна дейност да 
бъдат обявени за противоконституционни, отбеляза Ар-
наудова.  С тези разпоредби се създава риск за наруша-
ване на правата на българските граждани. Предоставят 
се права на частни лица, каквито законът е предвидил 
за служителите на МВР, заяви Арнаудова. 

"Българските граждани вече плащат за сигурността 
си с данъците, които се събират. Недопустимо е да от-
делят средства за охраняване на техния живот - това им 
се дължи по конституция", добави Арнаудова.

Същината на проблема е, че българските граждани 
все по-рядко се обръщат към органите на МВР за съ-
действие. Нашият призив е да подават сигнали и да имат 
куража да кажат истината, за да се справяме с престъп-
ността, каза говорителят на главния прокурор. Ако не 
подадат сигнал и не съдействат на МВР и прокуратурата 
нямаме шанс да се преборим с което и да е престъпно 
поведение. Оперативната информация, която кара хора-
та да протестират, трябва да е подкрепена с доказател-
ства, а те могат да се съберат само ако се подаде сигнал 
и се съдейства на разследването. Призоваваме гражда-
ните да имат куража да кажат истината, за да се спра-
вим с престъпността като цяло, допълни още Арнаудова.

Ðаñòаò ìеñòни äанúöи и òаêñи
2018 г. не бе подми-

ната от увеличение на 
местни данъци и такси, 
макар явлението да не е 
така масово, както през 
2017 г.

Дългогодишната тра-
диция сочи, че в първи-
те две години от манда-
та на местната власт на-
лозите се повишават, а 
в последните две това 
се случва рядко. Дого-
дина предстоят общин-
ски избори и поради та-
зи причина скокът не е 
повсеместен.

Увеличението оба-
че предизвика доста 
скандали там, където 
се случи. Общинският 
съвет на Перущица "за-
радва" жителите си със 
скок от 86% на битова-
та такса "смет". Мотивът 
на местната власт бе, че 

таксата не е била про-
меняна от доста години, 
а в същото време трой-
но поскъпнали плаща-
нията за извозването 
към депото в Цалапица. 
През февруари стотици 
жители на Перущица се 
вдигнаха на протест. Те 
бяха недоволни не само 
от поскъпването и досе-
гашното лошо качество 
на услугата, но и пора-
ди факта, че в градче-
то има доста незаконни 
постройки, чиито оби-
татели нищо не плащат 
и товарят със задълже-
ния останалите жители. 
Казусът предстои да бъ-
де решен съдебно.

Драма има и в Кър-
джали. Градът е от мал-
кото областни центро-
ве, където налозите бя-
ха увеличени. Данъкът 

върху недвижимите 
имоти скочи от 1,2 на 
1,8 промила за физиче-
ските лица, а за фирми-
те - от 1,3 на 2,0 проми-
ла. Драстично - между 
10 и 50%, поскъпна и ав-
томобилният налог.

Областният управи-
тел Никола Чанев (ГЕРБ 
) атакува съдебно реше-
нието, взето от мнозин-
ството на ДПС в общин-
ския съвет. Според него 
поскъпването не е мо-
тивирано. Дело все още 
не е насрочено. За им-
отния и автомобилния 
данък ВАС задължи об-
щината да връща надв-
зетите суми, а за такса 
"смет" решение на по-
следна инстанция все 
още не е взето, но най-
вероятно отново ще бъ-
де срещу поскъпването. 

Çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ 
Министерството на труда и социал-

ната политика публикува за общест-
вено обсъждане проект на промени 
в правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с увреждания. 
С тях се предлага  в списъка с помощ-
ните средства, приспособле-
ния, съоръжения и 
медицински из-
делия, за ку-
пуването на 
които хо-
рата с ув-
реждания 
п о л з в а т 
целева по-
мощ от дър-
жавата, да се 
включат три нови  
медицински изделия. 

С предлаганите промени в правил-
ника на Закона за интеграция на хора-
та с увреждания се въвежда изисква-
нето медицинските изделия по инди-
видуална мярка да бъдат изработва-

ни по поръчка за конкретен пациент. 
По този начин ще се гарантира, че на 
правоимащите ще се предоставят ме-
дицински изделия, съобразени с тех-
ните индивидуални потребности. Като 
цяло с новите текстове се въвежда по-
ефективен контрол и намаляване на 

административната тежест при 
предоставянето на помощ-

ни средства, приспосо-
бления, съоръжения и 
медицински изделия. 

Променя се и меха-
низмът по предоста-
вяне и изплащане на 

целеви помощи за ку-
пуване на медицински 

изделия и помощни сред-
ства. Ще се преустанови прак-

тиката да се предоставят пари на ръ-
ка на правоимащите. Месечните до-
бавки за социална интеграция и це-
левата помощ ще се отпускат по на-
стоящ, а не по постоянен адрес, как-
то беше досега. 
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От стр. 1
Събират се представи-

тели на елита и под свет-
лината на прожекторите, 
пред купищата обективи 
на телевизионни камери 
Б. Борисов ръкостиска 
спасителите на пострада-
ли от катастрофи, навод-
нения, пожари и т.н. Об-
становката е заредена с

ПоложителеН ЗарЯд
и точно в най-неочаква-
ния момент при послед-
ното подобно меропри-
ятие от галерията се из-
прави ядосан колега, раз-
маха пръст към сцената и 
надвика щракането на фо-
тоапаратите: „Обаче то-
ва е недостойно! Друга-
рят Бойко Борисов, три 
мандата премиер, не мо-
жа да оправи държава-
та, а награждава кадър-
ните. Той, некадърник, а 
награждава кадърни. То-
ва е безобразие! Да си хо-
ди Бойко Борисов!“ Чове-
кът, нарушил протокола, е 
д-р Искрен Азманов. Ме-
диите не отразиха подо-
баващо конфуза. В еми-
сията на обществената 
национална БНТ епи-
зодът бе изрязан. Ка-
къв е точно въпросният 
господин и защо е то-
ва пренебрежение към 
думите му, не е трудно 
да си обясним. Неговото 
нестандартно мислене бе 
изтъкнато от „Господари 
на ефира“ с последващ 
обективен коментар. Но 
не в това е проблемът, а в 
109-ото място по свобода 
на словото. Прикриването 
на критиката към управля-
ващите ги заблуждава и 
кара да се възприемат за 
непогрешими, велики, бо-
гоподобни. Провалите им 
се трупат лавинообразно. 
Самовнушението, че са аб-
солютни победители и се 
къпят във всенародна лю-
бов, е изключително вред-
но. То води до обгражда-
не с ласкатели и много-
страдалната родина все 
по-дълбоко затъва.  

Да се съсредоточим в
„дребНите“ Проблеми

След 10-годишното 
властване най-сетне пре-
миерът заповяда: „До вся-
ка дупка на пътя да заста-
не по един полицай, дока-
то не се запълни!“ Явно 
за миг си представя, че е 
властелин на Китай и си-
ловите структури са при-
близително равни по щат 
на ямите в некачествения 
асфалт, полаган от приб-
лижени до властта фир-
ми с една-единствена цел 
– след година отново да 
са „на терен“ и пак да си 
пълнят гушите с пари от 
нашите данъци. Контро-
лиращите органи съвест-
но мерят с ролетки кръп-
ките върху пътя и си за-
тварят очите за лошото 
качество, защото и за тях 
е важно част от финикий-
ските знаци да се връщат 
във вид на благодарност, 
тайно пъхнати от бизнес-
мените в джобчетата им.

Наводненията, отнели 
човешки животи и нане-

сли страхотни беди в дос-
та населени пунктове, вся-
ка пролет и при всеки про-
ливен дъжд „изненадват“ 
управниците. Те получи-
ха в наследство над 6 хил. 
изкуствени водоема – гор-
дост на соцмелиорация-
та. След три мандата на 
гербаджиите им светна в 
главите, че трябва да има 
единна структура, която 
да отговаря директно за 
тази собственост. Тя да 
определи кое е язовир, 
кое – бент, вир или не-
що друго и да притиска 
общините да не дават на 
концесионери въпросно-
то водно богатство за от-
глеждане на никулденски 
шарани, с вандалско от-
ношение към съоръжени-
ята, гарантиращи безава-
рийна работа на шлюзове, 
спускатели, отводнителни 
канали, диги и т.н.

Смехотворна е идеята 
за „частна милиция“.

Кметовете да наемат 
охранители, да събират 
такса „спокойствие“ от 
всеки жител и така да 

пресекат насилието и бан-
дитизма. Става дума за 
същите селца и градчета, 
за които в предизборната 
програма на патриотите 
има отделен абзац, мал-
ко след „300-те лева ми-
нимална пенсия“. В него 
е записано, че трябва да 
има поне по един поли-
цай във всяко село. Не е 
невъзможно да се случи, 
защото е било. Отсъства 
воля да се пазят хората, 
представляващи партиен 
интерес само като електо-
рат. Чантаджиите в МВР са 
най-много на човек от на-
селението в Европейския 
съюз. Личният състав съ-
що ни нарежда на водещо 
място. Но дългоочаквана-
та реформа не се състоя 
въпреки главното секре-
тарство на Б. Борисов и 
„умелото ръководство“ на 
собственика на шест апар-
тамента Цв. Цветанов. 

Изглежда, г-н Азманов 
е потвърждение на думи-
те на великия Ботев за то-
ва кои у нас ги смятат за 
луди! Страхливите медии 
скриха новината, а може-
ше да я представят най-
малкото като

КоНфуЗНа СитуаЦиЯ
Ние обичаме да стига-

ме до причините за подоб-
ни изявления. Още пове-
че че набъбва всеобщото 
недоволство, скандалите 
следват един след друг, 
протестите също. Бори-
сов, многократно заявя-
вайки, че няма да се под-
дава на натиска на улица-
та, бърка в хазната и отс-
тъпи пред полицаи, ака-
демици, надзиратели в за-
творите и т.н. Стига орга-
низаторите на шествията 
и митингите да са насто-
ятелни, а „тълпата“ – шум-
на. Бои се чужденците да 

не чуят дюдюканията и 
призивите за оставка. Ха-
ресва му Юнкер да го га-
ли по темето и да му от-
дава комично чест на го-
ла глава. Меркел е дос-
татъчно угрижена, за да 
подава бузка за целувка. 
Но Борисов мъжки се бо-
ри за брюкселска любов. 
Усеща, че зацикли идея-
та за обединено антиру-
ско членство в Европей-
ския съюз на Западните 
Балкани. Часове след по-
бедата на Путин първи го 
поздрави президентът на 
Сърбия. На следващия ден 
бе публикувано изследва-
не за отношението на съ-
седите към евентуално-
то влизане на страната в 
 НАТО. Резултатите са: 82 
на сто - категорично про-
тив подобен акт; 62% зая-
вяват, че никога няма да 
простят бомбардировките 
на натовци през 1999  г. и 
съсипването на Югосла-
вия. Според тях Крим не 
е анексиран, санкциите 
срещу Москва са неспра-
ведливи, за гражданската 

война в Украйна са винов-
ни САЩ, и т.н. 

Странен е напънът за 
дружба с Турция. Прене-
брегват се многократни-
те твърдения на Ердоган, 
че ту Кърджали, ту Бургас 
влизат в „духовните гра-
ници на народа му“. Не се 
отваря дума за връщането 
на официално признатия 
от международни инсти-
туции многомилиарден 
доларов дълг към пото-
мците на тракийските бе-
жанци - грабени, изнасил-
вани, избивани и прогон-
вани от родните места не 
само от башибозук, но и 
от редовен аскер. Двули-
чие е Бойко да подкрепя 
заблудата на Европейския 
съюз, че някога ще прие-
ме в редовете си държа-
ва, възвръщаща се към ис-
лямизма, с територия над 
85 на сто, простираща се 
в Азия. Подобно поведе-
ние е недостойно!

Подозираме, че Бори-
сов се е вторачил в между-
народно направление, бя-
гайки от българските про-
блеми, които явно е без-
силен да реши. За десет-
те години нормално упра-
вление можеше да бъдем 

ако не Швейцария на Бал-
каните, то поне нормална 
страна, в средата на кла-
сациите по преобладава-
щи показатели. Застопо-
рени сме на последното 
място и не го отстъпваме 
на никого…

Класиците на материа-
лизма са категорични, че 
количествените натрупва-
ния водят до качестве-
ни изменения. Досега се 
твърдеше, че ГЕРБ е на 
власт, защото нямат ал-
тернатива. След купища-
та скандали и грандиозна-
та излагация със сделката 
„ЧЕЗ“ на фирмата „Инер-
ком“, наричана за крат-
кост „далаверата на Гин-
ка от Пазарджик“, и не-
домлъвките не само на 
Бойко, но и на предста-
вителите на обкръжение-
то му, гротескната остав-
ка на енергийната минис-
търка и т.н. 

НародеЦът 
Се ПоСъбуди 

Последното изследва-
не, което агенция АФИС 

имаше смелостта да 
оповести, е обнадеж-
даващо. Шега ли е да 
заявиш, че социали-
стите водят пред гер-
баджиите, макар и с 
една десета? На въ-

проса „Коя партия из-
разява позиции, най-близ-
ки до вашите?“ резултатът 
е: 24,7 – за БСП, срещу 24,6 
– за ГЕРБ. Малко, но от 
сърце, както би казала ба-
ба ми Кина. Главоломно е 
сриването на коалицион-
ните партньори. Обедине-
ните патриоти отстъпват 
третата позиция на ДПС 
със сбор на „Атака“ – 2,4 
на сто, ВМРО – 2%, и НФСБ 
– 0,6 на сто. Да му е чес-
тито на Валери Симеонов 
и пак да плюе по Всеру-
сийския патриарх Кирил! 
Десните, обединени или 
поотделно, никакви ги ня-
ма. „Воля“ на колебаещия 
се фармацевт бензинджия 
Марешки ще гледа парла-
мента през крив макарон 
с едва 1,6 на сто симпатии.

Рано е да се радват дру-
гарите, но е време да стя-
гат редиците и да събират 
недоволните с развети зна-
мена и транспаранти под 
прозорците на премиера. 
Той само от натиск раз-
бира. Разните декларации 
са бошлаф работа. Подпи-
ските – също, нито ги чете, 
нито им обръща внимание. 
Виж, от тъпани, дудуци и 
викове треперушка.

4 Политика Общество

Петьо даФинкиЧев

Турската армия 
окупира Африн

Когато на 20 яну-
ари турската армия 
предприе военна 
операция под кодо-
вото название „Ма-
слинова клонка”, бе-
ше пределно ясно, че 
целта на Анкара бе 
не само прочистване 
на граничния район 
между Сирия и Тур-
ция от кюрдските от-
ряди за защита на на-
рода, но и навлизане 
и навътре в сирийска 
територия. С овладя-
ването на 18 март на 
намиращия се на 45 
км от турската грани-
ца сирийски град Аф-
рин от турските во-
енни части и свобод-
ната сирийска армия 
Ердоган иска да по-
каже, че никой не е 
в състояние да му по-
пречи да изпълни за-
каните си за унищо-
жаване на сирийски-
те кюрди, които смя-
та, че представляват 
разклонение на заб-
ранената със закон в 
Турция 
К ю р д -
ска ра-
б о т н и -
ч е с к а 
партия 
( П К К ) . 
В цен-
т ъ р а 
на Аф-
рин върху кметство-
то бе развято турско-
то знаме - признак, че 
градът вече е в турска 
окупация. 

На церемония, от-
белязваща годишни-
на от битката за Дар-
данелите през Пър-
вата световна война, 
президентът Ердоган 
ентусиазирано заяви: 
„Сега турският флаг 
и знамето на сирий-
ската свободна ар-
мия ще се веят там!” 
Навярно град Африн 
е бил главната цел 
на мащабната военна 
операция „Маслино-
ва клонка”. И незави-
симо че военната ин-
вазия на Турция в Си-
рия предизвика про-
тести по целия свят 
и Съветът за сигур-
ност на ООН наложи 
30-дневно примирие 
в цяла Сирия, тур-
ската армия не спря 
 офанзивата.

В резултат на на-
хлуването на турски 
войски в района по-
вече от 150 хиляди 
души бяха принудени 
да напуснат домовете 
си, а близо 300 ци-
вилни граждани заги-
наха. Повече от 3500 
сирийски кюрди на-
мериха смъртта си в 

битката с нашестве-
ника. Турските окупа-
тори не се посвениха 
след издигането на 
турския флаг в Африн 
да разрушат един от 
символите на града – 
статуята, изобразява-
ща герой от кюрдска-
та митология.

Обявявайки, че во-
енната операция „Ма-
слинова клонка” е за-
вършила с победа, 
Ердоган спомена, че 
е извоювана с цената 
на 46 убити и 225 ра-
нени турски войници.

Във вътрешнопо-
литически план опе-
рацията целеше кон-
солидиране на тур-
ското население око-
ло личността на Ердо-
ган и увеличаване на 
подкрепата му в раз-
правата с враговете, 
погазвайки човешки-
те права и върховен-
ството на закона.

Във външнополи-
тически план той при-
влече вниманието с 

т о в а , 
че не 
се съ-
образи 
дори с 
р е а к -
ц и и т е 
на съ-
ю з н и -
ците си 

от НАТО, включител-
но и САЩ, които из-
ползваха отряда за 
народна самоотбра-
на в борбата срещу 
терористите от ИДИЛ. 

И ако в деня на 
окупирането на Аф-
рин от турската ар-
мия в Германия бяха 
организирани много-
хилядни протести, то 
у нас управляващи-
те сякаш си затвори-
ха очите и не изля-
зоха дори и с декла-
рация, че се извърш-
ва грубо нарушаване 
на международното 
право с окупирането 
на чужда територия 
и издигане на тур-
ско знаме в центъра 
на града, в който ня-
ма нито един турски 
гражданин. А същите 
тези управляващи от 
ГЕРБ гракнаха преди 
четири години сре-
щу завръщането след 
референдум на по-
луостров Крим, насе-
лен с руски граждани, 
към майката Рус, че 
се нарушавало меж-
дународното право. 
Но на сегашните ни 
управляващи е при-
също да мерят съби-
тията с различен ар-
шин.

кОментираме

цветан илиев

КОËИ×ЕÑТВЕÍИТЕ 
ÍАТÐÓÏВАÍИß

Пенсионерските съюзи да не се занимават с 
интриги, клевети, съдебни дела и уточнения кой 
кой е, какъв е, защо е. да се обединяват и заед-
но с априлското слънце да поставят исканията 
си за достойни старини от жълтите павета! 
срамота е при над половин милион пенсионери 
в столицата всеки четвъртък да се събират по 
стотина-двеста души пред храм-паметника „св. 
александър невски“! Провинциалните структури 
да не търсят спонсори за рейсове до софия, а да 
протестират пред местната власт, поне дока-
то настъпи решителният момент. и обезател-
но да настояват пред медиите за обективно от-
разяване. количественото недоволство е близо 
до точката на кипене. Остава само да се преми-
не към втората част на закономерността – ка-
чествените изменения.
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дО  главния  редактОр

До главния редактор
Уважаеми господине,
Пиша тази дописка до 

вас, за да изложа мнени-
ето си по наболели въ-
проси в държавата, на-
дявайки се да бъда чут 
от управляващите.

Според мен третият 
пол представлява на-
шата пенсионна систе-
ма – родил си се момче 
(момиче) и още докато 
си жив – ставаш моми-
че (момче). Именно така 
нашите "умници" управ-
ници от Министерския 
съвет, вместо да отме-
нят или коригират кал-
павия закон, допуснат 
от предците им, реши-
ха да си останат като 
тях. Нали знаете оная 
приказка: вие сте прос-
ти и аз съм прост – и за-
това ще я   караме та-
ка. Не може така, г-н Бо-
рисов, както сте тръг-
нали през просото или 
пък бягате бос по горе-
щия асфалт. Не разби-
рам защо искате да се 
мъчите още, пък да мъ-
чите и нас. Но ние сме 
без работа, без дохо-
ди, но вас това изобщо 
не ви интересува. Гово-

рите, че безработни в 
България реално няма-
ло. Че елате ни вижте! 
Учехме навремето едно 
такова стихотворение 
от дядо Вазов – казваше 
се „Елате ни вижте!”. Не 
знам дали си го спомня-
те. Или сте го забрави-
ли най-вероятно. За нас 
пари няма, защото ви 
липсва достойнството 
на български ръководи-
тели, милеещи за собст-
вения си народ, изоста-
вен от управляващите 
на произвола на съдба-
та. Нищо никой няма да 
отнесе в другия свят. 
Помислете реално, че и 
останалите хора имат 
проблеми, нужди, мечти 
и желания. Прогонихте 
ги да ги сбъдват в чуж-
бина, пък оттук под-
мазващите ви се кукли 
журналистки ги съжаля-
ват, че били роби в Ан-
глия. И леят горчиви со-
лени крокодилски сълзи. 
Там, на Запад, се рабо-
ти стабилно и се пла-
ща достойно. Който не 
го е разбрал, хваща са-
молета и се прибира об-
ратно тук. Говорих с ня-
кои от тях, оправдания-
та на тия, дето са ра-
ботели на полето, са, 
че редовете били мно-
го дълги, че нямали вода 
за пиене, че се работе-
ло в кал, нямало баня и 
др. Пък аз им казвам: не-

възможно е това – има и 
вода, и баня, и почивка, 
но те са на края на реда. 
Видя се и в репортажи-
те по телевизиите, но 
не на всичко може да се 
вярва. Много преиначени 
неща се казват и показ-
ват. А на място дейст-
вителността е различ-
на. При капитализма, 
ама оня – западния, а не 
от нашенски тип, най-
важна е печалбата, за-
това там подборът е 
стриктен. Докато тук 
забогатяването на мно-
го от сегашните нашен-
ски чорбаджии става по 
спекулативен път – ле-
ко и доходно, както оби-
чат да се хвалят някои 
от тях, подобно на уп-
равляващите. Най-чес-
то по далавераджийски 
начин, както  слушаме 
да се изказват онези от 
властта. И те, власт-
ниците, уж търсят на-
чин да спрат голямото 
източване на държава-
та, но това явно не им 
се удава – дупката ста-
ва все по-голяма. Тряб-
ва диктатура, но ико-

номическа, а не поли-
тически репресии спря-
мо неудобните им лица, 
които с право ги крити-
куват за многобройни-
те им недомислия и не-
ефективни мерки. Но 
на българските управ-
ници това явно не им е 
ясно как може да стане. 
А то ще стане от но-
ви, не крадливи и дос-
тойни българи, милее-
щи за своя народ и ро-
дина (отечество). Зная, 
че ги има – и сред нас, и 
в чужбина. Само тряб-
ва да пожелаят да из-
ведат България на пра-
вилния път на икономи-
ческо развитие. Да не 
мислят най-вече за се-
бе си, а да поставят на-
рода на първо място, но 
не охранената част от 
него, а бедните, стра-
дащи и безработни хо-
ра. Защото сме знаещ 
и можещ народ – спосо-
бен, но и много особен. 
Но разделен засега, как-
то никога досега.

 иван стоянов, 
село Шишковци, 

кюстендилска област

Национален поетичен  конкурс

Îëãà ×åâñêà -
ãîñò íà ÑÁÆ

За честване на  140-годишнината от освобождени-
ето на България от турско робство у нас  пристигна 
праправнучката на граф Игнатиев – Олга Чевска. Тя 
посети галерията книжарница на София прес, където 
бе подредена изложбата за големия граф Игнатиев 
„Моят идеал – свободна България”. Придружаваше я 

председателката на СБЖ – Снежана Тодорова.
Участие в срещата в сградата на СБЖ взе една от най-

добрите изследователки на делото на Н.И. Игнатиев 
– журналистката Калина Канева. Нейната книга „Граф 
Игнатиев – графът на българите” предлага нови инте-
ресни факти и предизвика голям интерес сред читате-
лите. През 1877-1878 г. той подписва Санстефанския 
договор, който е утвърден от император Александър 
ІІ. Олга Чевска припомни, че голям интерес предста-
вляват писмата на граф Игнатиев до неговата съпру-
га, нейната прабаба Екатерина Леонидова, внучка на 
великия пълководец Кутузов, която е била много ум-
на и красива жена. Тя показа и медальона, който но-
села Екатерина Леонидова, подарен й от граф Игна-
тиев, съхранен и до днес. Известният цигулар Ангел 
Станков, живял в Петербург, разказа спомени за жи-
вота и делото на граф Игнатиев. 

Гостенката Олга Чевска бе наградена с почетния 
знак медал „За хората с добри сърца“ от фондация 
„Помогни на нуждаещите се“ и по предложение на 
журналиста Георги Петров от Лом и Мария Гигова 
директорът на двете институции Георги Найденов 
й връчи голямата награда на Международната ака-
демия „Европрес“.

Във всички насе-
лени места на 
община Ценово 

тържествено беше от-
белязан Трети март. 
Признателните жи-
тели поднесоха пред 
паметниците на пад-
налите за свободата 
на България венци и 
цветя. 

Празникът започна 

с българско хоро. На 
централния площад се 
събраха стотици жите-
ли и гости на Ценово. 
С развети трибагрени-
ци признателните по-
томци почетоха дело-
то на освободители-
те. Жителите отклик-
наха на инициативата 
на сдружение „Азбука-
ри“ на площада да се 

извие кръшно българ-
ско хоро. За да поче-
тат годишнината от ос-
вобождението на Бъл-
гария, дойдоха пред-
ставители на местна-
та структура на запас-
ното войнство, общин-
ски лидери на полити-
чески партии, членове 
на двата пенсионер-
ски клуба, много граж-
дани. Сред гостите бя-
ха секретарят на об-
щинската администра-
ция Мария Найденова 
и председателят на об-
щинския съвет Галина 
Георгиева. Двете да-

ми произнесоха праз-
нични слова, като под-
чертаха, че 
подвигът на 
руските ос-
вободители, 
на румън-
ските и фин-
л а н д с к и т е 
воини, на 
българските 
опълченци е 
изписан със 
златни бук-
ви в истори-
ята ни и ни-
кога няма да 
бъде забра-
вен от признателните 

жители на родината. 
Мемориалът на за-

гиналите във войните 
беше обсипан с венци 
и цветя. След това по-
голямата част от при-
състващите се отпра-
виха към паметника 
на казака Матей. 

Това е единствената 
жертва, дала живота си 
при сражението за ос-
вобождаването на Це-
ново. Паметната плоча 
на входа на селото бе-
ше отрупана с цветя и 
венци.

Членовете на мла-
дежкия клуб „Родолю-
бие“ посетиха музея в 
Бяла и разгледаха екс-
понатите, свързани с 

освободителната Ру-
ско-турска война. В са-

лона на читали-
щето се състоя 
концерт. Мъжка-
та певческа гру-
па „Мераклии“ 
даде началото 
на тържество-
то с изпълнение 
на патриотични 
песни. Почетни-
ят член на чи-
талището Анка 
Ярманова, въ-
преки преклон-
ната си възраст, 
рецитира с мла-

дежки плам стихотво-
рението „Опълченци-
те на Шипка“. Танцо-
вият състав „Луди мла-
ди“ представи новата 
си композиция „Кой 
уши байрака“. Всички 
присъстващи станаха 
на крака и изпяха за-
едно „Вятър ечи, Бал-
кан стене“. 

Жители на села-
та Белцов, Джулюни-
ца, Долна Студена, 
Новград и Пиперково 
положиха цветя пред 
паметниците на заги-
налите за свободата на 
отечеството.

Марий ПEЙЧев

За   седемнадесети  път  в 
Силистра се   проведе  наци-
онален   конкурс ,,Любовта  е   
пиянство  или пиянство  от  
любов”, създаден   от   лите-
ратурно сдружение ,,Реката  и  
приятели”. Компетентно  жу-
ри  с  председател  Ваня  Игна-
това, училищен  инспектор по   
български  език,  оцени   сти-
ховете, изпратени за конкур-
са. Получени бяха 131 писма.

Четенето  се  проведе  в  са-
лона  на   общината   от  Керa  
Георгиева, главен  експерт  в   отдел  „Хуманитар-
ни  дейности” в община Силистра.  Присъстваха   

кметът   д-р   Юлиян  Найденов,  
зам.- кметовете  Денка Михайло-
ва и Тихомир  Борачев, както и 
поетите, спечелили първо и вто-
ро място.

Първа  награда грабна  Дойчин  
Дойнов   от  Разград,  втора  -   Ан-
ка  Станчева  от  София,  трета -  
Йорданка  Гецова  от  Пловдив.

Наградите  на  литературното 
сдружение бе  дадена на Дени-
ца    Ангелова  от   село  Хърлец, 
Врачанско.

Призьорите получиха  грамо-
ти,  букети  и  парични  награди.

Йорданка  Жекова, силистра

георги Петров

По повод писмото на нашата читателка тот-
ка гинева от Пловдив, която е абонирала вене-
та кадънкова на 7 март за вестник „Пенсионери” 
и пита защо на 14 март не е получила поредния 
брой, сме длъжни да разясним, че абонаментът 
тече от следващия месец след направеното пла-
щане, тоест тя ще започне да получава вестника 
от 4 април, брой 14.

важно съобщение

Ïî÷èò êúì çàãèíàëèòå 
çà ñâîáîäàòà íà Áúëãàðèÿ

„П”
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Чрез поста си 

той налага военни 
и граждански адми-
нистративни поряд-
ки като в Княжество 
България. Така пречи 
на османската власт в 
автономната област 
и създава предпос-
тавки за Съединени-
ето.

Преди обаче да 
сдаде властта на княз 
Алеко Богориди и да 
стане комендант на 
двореца в Кремъл, 
Столипин прави голя-
ма добрина на Плов-
див. Той е фин човек, 
който освен с воен-
но дело се занимава 
със скулптура, пише 
исторически съчине-
ния и композира му-
зика.

Съпругата му, кня-
гиня Наталия, пък е 
милозлива и с широ-
ка славянска душа. Тя 
пристига в Пловдив в 
началото на 1878 г., 
когато градът е пълен 
с бежанци и деца, ос-
танали без родите-
ли след Априлското 
въстание и по време 
на войната. Като виж-
да сираците, веднага  
решава да им помог-
не. Заема се да орга-
низира благотвори-
телно представление 
с идеята със събрани-
те средства да се на-
прави сиропиталище. 

Интересът към теа-
тралната постановка 
в Жълтото училище е 
голям. Публиката ах-
ва, когато на сцената 

излиза самият губер-
натор Аркадий Столи-
пин. Това е нечувано 
за времето си - такъв 
голям човек да се пре-
въплъти като актьор!

Консервативните 
пловдивски нрави от 
края на XIX век обаче 
са съвсем скандализи-
рани, когато редом до 
губернатора застава и 
жена му княгиня Ната-
лия. Дотогава женски-
те роли в българското 
театро се изпълняват 
само от мъже, предре-
шени с дамски одеж-
ди. Княгинята набързо 
разбива на пух и прах 
тези закостенели раз-
бирания. Въпреки го-
лемия успех на спекта-
къла събраните сред-
ства се оказват мал-
ко. Генералшата оба-
че не се отказва - за-
едно със съпруга си 
отделят 30 000 златни 
рубли от собствените 
си спестявания и купу-
ват стар турски конак 
край р. Марица.

На 11 май 1879 г., в 
деня на просветители-
те св. св. Кирил и Мето-
дий, най-сетне сиро-
питалището е откри-
то. Веднага след цере-
монията доброволки-
те от Женското друже-
ство и епископ Герва-
сий Левкийски започ-
ват нова акция за на-
биране на средства и 
успяват привлекат ре-
кордната сума от 140 
000 златни гроша.

Новата сграда за си-
рачетата е проектира-
на през 1883 г. от ита-
лианския архитект Га-
етано. Тя е открита 
отново в Деня на сла-
вянската писменост 
на следващата годи-
на. Заведението бива 
кръстено на учителка-
та от Копривщица Ра-
да Гугова-Киркович, 
племенница на Най-
ден Геров.  

Рада Киркович е ро-
дена на 24 март 1848 
г. в Копривщица. Май-
ка й - Иванка Гугова, 
е първата учителка в 
девическото училище 
града. Найден Геров е 
вуйчо на Рада.

По препоръка на 
врачанския епископ 
Аверкий Петрович тя 
е изпратена в Киев, 
където учи в панси-
она на графиня Лева-
шова, а по-късно за-
вършва Фундуклеев-
ската гимназия с отли-

чие. Връща се в Бълга-
рия и в края на 1866 г. 
и е назначена за гла-
вен учител в открито-
то същата година пър-
во българско епархи-
ално женско училище 
в Пловдив. В школото 
няма дори списъци 
на учениците, липс-
ват учебни програми. 

Въпреки трудности-
те Рада Гугова се опъл-
чва срещу преподава-

нето на гръцки. При-
нудена е да напусне 
училището по бито-
ви причини и от май 
1868 г. живее у вуйчо 
си Найден Геров, като 
става частна учителка 
на малкия му син Гер-
чо и на братовчедка 
им от Карлово Мария 
Пулева. После я канят 
за главна учителка на 
женското училище в 
Русе, но Найден Ге-
ров се намесва и Ра-
да избира да се вър-
не към преподаване-

то в Пловдив, където 
учи децата от септем-
ври 1869 до септем-
ври 1873 г. 

Задружността на 
учителския колектив и 
яснотата в програма-
та за обучение правят 
училището привлека-
телно и в него постъп-
ват момичета не само 
от Пловидв, но и от Па-
нагюрище, Пазарджик, 
Карлово, Копривщи-

ца и жен-
ския ма-
н а с т и р 
в Казан-
лък.

На 2 
с е п т е м -
ври 1873 
г. Рада 
Гугова се 
о м ъ ж в а 
за един 
от малци-
ната то-
гава бъл-
г а р с к и 
д о к т о р и 

Кирко Киркович. Д-р 
Киркович е първият 
български лекар в Со-
фия. През 1874 г. той 
отваря и аптека на пл. 
"Възраждане". 

По време на Април-
ското въстание ка-
то руски поданик се-
мейството на д-р Кир-
кович е принудено да 
напусне България. На 
2 ноември 1877 г. мла-
дият лекар  умира от 
туберкулоза в град Ор-
лов едва 37-годишен.

Рада Киркович то-

гава е на 29 години. 
Заедно с двете си де-
ца се връща в Бълга-
рия със средства, от-
пуснати с намесата 
на Иван Аксаков. Ед-
на година учителства 
в Пловдив. Неудовлет-
ворена от грижите на 
местната власт за учи-
лището, Рада напуска. 
Отправя се за родна-
та Копривщица, къде-
то се установява при 
брат си Геро. Получи-
ла покана от пирдоп-
ската община да ста-
не учителка в женско-
то училище там, Рада 
преподава в града три 
години. После се връ-
ща пак в Копривщица 
и става първата жена 
учител в мъжко учи-
лище. По-късно е ди-
ректор на пловдивска-
та Областна девическа 
гимназия, преподава 
в Софийската девиче-
ска гимназия, на която 
става и директор. 

В края на 20-те го-
дини Рада Киркович 
прави четири парич-
ни дарения от по 5. 
хил. лева. Първото е 
за за БАН, с чиито  лих-
ви да се отличава ли-
тературен или научен 
труд, написан от бъл-
гарка, останалите - за 
девическата гимна-
зия, за професионал-
ното училище и за учи-
лището в родната Коп-
ривщица. Рада Кирко-
вич умира на 2 декем-
ври 1941 г. в София.

Аромати в чинии
 Всеки знае, че с ароматни подправки ясти-

ята стават много по-вкусни. Ароматът им ще 
е наистина невероятен, ако добавите билки 
или дори цветя в тях.

Щипка мащерка е подходяща за подпра-
вяне на различни видове ястия от месо и до-
ри за пици. Ако нямате подръка сушена ма-
щерка, използвайте пакетче с чай от мащер-
ка – ястието ще има прекрасен аромат. У нас 
не е много разпространена консумацията на 
глухарчета, но във Франция те се развъждат 
като растение за салата – използват се листа-
та. В горчивите листа се съдържат полезни-
те вещества на глухарчето, които подобряват 
храносмилането и обмяната на веществата.

За да се направи салата от листа от глухар-
чета, съществуват няколко начина. Единият е 
да се залеят с вряла вода, но тогава се полу-
чават прекалено меки листа, които са прият-
ни само за употреба в супи. Друг начин е на-
рязаните листа да се залеят със солена вода 
– 1 супена лъжица за 1 литър вода и се оста-
вят за половин час, за да се отстрани най-сил-
ната горчивина.

Можете да използвате за вегетарианско яс-
тие цветовете на тиквичките. Освен че са 
много красиви, те са и много вкусни, ако се 
панират.

ÄЕÑЕÐТИ  ÇА  ВЕËИКÄЕÍÑКИТЕ  ÏОÑТИ - ÁОÍÁОÍИ
Äîìàøíè

Оðàíæåâè Äæèíäæèôèëîâè

Ïëîäîâè

Продукти: 500 г моркови, 100 г оре-
хи, 350 г захар, 100 г корнфлейкс,  лимо-
нова есенция на вкус

Приготвяне: Настъргваме морко-
вите, смесваме със захарта и ги поста-
вяме в съд. Съда слагаме на котлона и 
готвим, докато сокът се изпари, след ко-
ето оставяме да изстине. През това вре-
ме счукваме орехите и ги смиламе. Към 
морковената смес прибавяме счуканите 

орехи и лимоновата есенция. Разбърк-
ваме и оформяме топчета, които овал-
ваме в корнфлейкса.

Продукти: 400 г 
фурми, 100 г орехи, 
50 г сусам, настърга-
на портокалова кора. 
за овалване: кокосо-
ви стърготини,  какао,  
канела на вкус

Приготвяне: От те-
зи продукти се при-
готвят два вида бон-
бони: едните - оваля-
ни в какао, а другите 
- в кокос. За първия 
вид трябва да се сме-
лят половината коли-

Продукти: 1 корен от джинджифил, 200 мл во-
да, 200 г захар, 2 с. л. мед, ½ лимон, 1 щипка карам-
фил, пудра захар за поръсване и овалване

Приготвяне: Джинджифилът се обелва и се на-
рязва на ситно. Стрива се в 
хаванче или се пуска 
в блендер, след ко-
ето се прехвър-
ля в съд за варе-
не. Добавят се 
водата, захар-
та, двете лъ-
жици мед, со-
кът от половин 
лимон,  щипка ка-
рамфил. Сместа се за-
грява до кипване и се нама-
лява и разбърква, за да не загори, до получаване 
на карамелен цвят и гъстота. Сваля се от котлона 
и се оставя да изстине, след което върху хартия за 
готвене с лъжица от нея се оформят плоски бон-
бонени кръгчета. Изчаква се да втвърдят и се по-
ръсват с пудрата захар, после се овалват в нея и 
бонбоните са готови.  Съхраняват се на сухо място, 
по възможност затворени херметически, за да не 
поемат от влагата във въздуха и да не се разтекат.

Продукти: 2 с. л. тахан, 2 с. л. мед, ½ 
ч. л. канела, ½ ч. ч. орехи, ½ ч. ч. стафи-
ди, ½ ч. ч. овесени ядки, ½ ч. ч. пшени-
чен зародиш, ½ ч. ч. кафява захар

Приготвяне: Смесете меда с тахана. 
Смелете орехите и нарежете стафидите 
на дребно. Добавете пшеничния заро-

диш, овесените ядки и канелата и бавно 
ги добавете към меда и тахана. 

Разбъркайте много старателно полу-
ченото гъсто тесто. Приберете сместа за 
10 минути в хладилник, след което къ-
сайте топчета от нея и оформете бон-
бони. Готовите бонбони оваляйте в ка-
фявата захар и съхранявайте в хладил-
ник до поднасянето им.

чество фурми с орехи-
те и канелата. Вторите 
са само с фурми, сусам 

и портока-
лова кора, 
оваляни в 
к о к о с о в и 
с т ъ р г о т и -
ни. Лесни и 
вкусни! По 
желание в 
смесите мо-
же да се до-

бави и прясна тиква, 
други пресни или су-
шени плодове.

Продължение от бр. 12

Жълтото училище в Пловдив
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в програмите

БНТ свяТ

30.III. - 5.IV.2018 г.

БНТ 2

Петък, 30 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
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:30 Сламено сираче
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

16:30 Световна купа по худо-
жествена гимнастика: 
Откриване 

17:00 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 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 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 37 дни
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Марио Стан-

чев трио
0:30 Денят започва с Култура
2:10 37 дни
3:05 Пътят към Хуарес
4:30 Зелената линейка
5:10 Още от деня
5:55 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБота, 31 Март 

6:55 Телепазарен прозорец 
7:10 Внимание, роботика
7:35 Пиксел Пинки
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
13:55 Малки истории
14:45 Венецът на Свети Йоан
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 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Измъкване
23:20 По света и у нас
23:35 Някъде на картата
1:25 37 дни
2:20 Алън Куотърмейн и Хра-

мът на черепите
3:55 По-сладката страна на 

живота
5:20 Бразди 
5:50 Иде нашенската музика

неделя, 1 аПрил  
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Неделно евангелие
7:10 Внимание, роботика
7:35 Пиксел Пинки
8:00 По света и у нас
8:55 От Цветница до Велик-

ден
9:25 Празнично богослу-

жение по случай Вход 
Господен в Йерусалим /
Цветница/

11:20 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Великденско послание 

и Благословия “Урби ет 
Орби” на папа Франциск

13:25 Деца играят вън/85 го-
дини от рождението на 
Борис Карадимчев/

15:00 Световна купа по худо-
жествена гимнастика: 
Финали на отделните 
уреди /ансамбъл и инди-
видуално/

18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Одисеята на Жак-Ив Кус-

то
23:20 По света и у нас
23:35 Нощни птици
0:35 Несретникът от Койот 

Каунти
2:10 Измъкване
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
5:50 Бързо, лесно, вкусно

Понеделник, 2 аПрил
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Най-големият музей в 

света: Музеят “Пти Пале” 
в Париж

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Бакстър
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:25 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Едно голямо семейство 3 
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Нощният управител
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Денят започва с Култура
1:35 Едно голямо семейство 3 
2:30 Нощният управител
3:15 Въпрос на чест
4:05 Здравето отблизо
5:20 Още от деня

вторник, 3 аПрил 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Бакстър
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:25 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Едно голямо семейство 3 
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Нощният управител
23:00 По света и у нас

23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Денят започва с Култура
1:35 Едно голямо семейство 3 
2:30 Нощният управител
3:15 Въпрос на чест
4:05 Здравето отблизо
5:20 Още от деня

сряда, 4 аПрил 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Бакстър
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:25 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Баш майсторът 
22:00 Нощният управител
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Денят започва с Култура
1:35 Капри
2:35 Нощният управител
3:20 Въпрос на чест
4:05 Здравето отблизо

5:20 Още от деня
Четвъртък, 5 аПрил 

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Бакстър
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:25 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-големите музеи в 

света: Метрото на пари-
жани

21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Арсенал - ЦСКА /

Москва/, среща от турни-
ра на Лига Европа

0:15 Денят започва с Култура
1:30 Капри
2:25 История.bg
3:35 Туристически маршрути
4:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев
5:00 Здравето отблизо
6:15 Още от деня

Петък, 30 Март 
6:50 Екология
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
10:00 Вкусни изкушения
10:25 Европейски маршрути
10:45 Сагуа - сиамската котка
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кратки новини
14:15 Световно наследство
14:35 Брой до десет
15:30 Абсурдите с БНТ 2
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бари-

ери 
18:00 Пиренеите
18:30 Рисувам чувства
19:00 Световните градове на 

България: Асеновград - 
Небесният Йерусалим 

19:30 България новини 
20:00 Евроновини: В правилна-

та посока
20:15 Шпиони във Варшава
21:00 Регионални новини 
21:45 Туристически маршрути
22:15 Катастрофална лудост
23:45 Шифт
0:00 България новини  
0:30 Шпиони във Варшава
1:15 Регионални новини 
2:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
3:00 Концерт на Румънския 

национален камерен 
оркестър, солист Вим 
Вам Хаселт /тромпет/

3:55 Китай на фокус
4:45 Местно време: Без бари-

ери 
5:15 България днес 

съБота, 31 Март 
6:45 Пътешествия
7:15 Световно наследство
7:35 Местно време: Без бари-

ери 
8:05 Сагуа - сиамската котка
8:35 Внимание, роботика
9:00 Децата.com
9:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене 
12:00 Най-големият музей в 

света
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Катастрофална лудост
15:30 Концерт на Виенската 

филхармония от Будапе-
ща 

17:10 Изкуството на 21 век
17:40 Как се прави
18:05 Европа без граници: „Да-

рители и филантропи“
18:35 Културни адреси: София, 

Европа
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Днес и утре
20:30 Надиграй ме
21:30 Ново 10 + 2
22:30 Дамата с камелиите
0:10 Добър ден с БНТ 2
1:10 България новини
1:40 Местно време: Без бари-

ери 
2:10 Пътувай с БНТ 2
2:40 С усмивка за Ела
3:45 Време за губене 
4:20 Избрано от „Добро утро 

с БНТ 2” 
5:20 Най-големият музей в 

света

неделя, 1 аПрил 
6:20 Вкусни изкушения
6:50 Пиренеите
7:15 Световните градове на 

България: Асеновград - 
Небесният Йерусалим 

7:45 Международен конкурс 
за детска песен „Златни 
искри” 

8:35 Животни по пижами
9:00 Среднощен жребец
10:30 Часът на зрителите
11:00 Три алюра
11:30 Изкуството на 21 век
12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Дамата с камелиите
15:40 Легендата “Щурците” 
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Рецепта за култура
18:30 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Посолството
21:10 Испански скици 
22:10 Вил Мари
23:45 Добър ден с БНТ 2
0:45 България новини
1:15 Афиш
1:30 Посолството
2:40 Вил Мари
4:15 Пътувай с БНТ 2
4:45 Абсурдите с БНТ 2
5:15 Местно време: Без бари-

ери 
5:45 Япония днес

Понеделник, 2 аПрил
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Време за губене 
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пиренеите

10:30 Ай да идем
11:00 Как се прави
11:25 На опера с БНТ 2: “Моята 

прекрасна лейди”
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време: Без бари-

ери
12:30 България 12.30 
12:45 Екология
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: Без бари-

ери
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 Евроновини: Бизнеспла-

нета 
20:05 Едно голямо семейство 
21:00 Регионални новини 
21:45 Европа без граници: “Да-

рители и филантропи”
22:15 Америка днес
23:15 Концерт, посветен на 

Петко Стайнов и Роберт 
Шуман

00:15 България новини 
00:45 Едно голямо семейство 
01:40 Регионални новини 
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Рецепта за култура 
04:25 Афиш
04:40 Земята е само една
04:55 Местно време: Без бари-

ери
05:25 България днес 

вторник, 3 аПрил 
06:55 Стъпка по стъпка
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Време за губене 
11:00 Бакстър
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време: Без бари-

ери
12:30 България 12.30 
12:45 Евроновини: Бизнеспла-

нета 
12:50 Добро утро с БНТ2 
14:25 Днес и утре
14:55 Часът на зрителите
15:25 Най-големият музей в 

света
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 5 минути София
18:35 Как се прави
19:00 Пиренеите
19:30 България новини 
20:00 Япония днес
20:05 Едно голямо семейство 
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътешествия
22:15 Легендата “Щурците” 
23:35 Концерт на “Минимум 

квартет”
00:35 България новини 
01:05 Едно голямо семейство 
02:00 Регионални новини 
02:45 Добро утро с БНТ 2
03:45 Местно време: Без бари-

ери

04:15 Екология
04:25 Пътешествия
04:55 Местно време
05:25 България днес 

сряда, 4 аПрил 
06:55 Япония днес
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Абсурдите с БНТ 2
10:30 Децата.com
11:00 Бакстър
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Европа днес
12:55 Информация за времето 

- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Културни адреси: София, 

Европа
15:00 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 Едно голямо семейство 
21:00 Регионални новини 
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Пророкът на кораба на 

изкуствата
23:00 Ново 10 + 2
00:00 България новини 
00:30 Едно голямо семейство 
01:30 Регионални новини 
02:15 Добро утро с БНТ 2
03:15 Три алюра
03:45 Япония на фокус
04:00 Вкусни изкушения

04:25 Пътувай с БНТ 2
04:55 Местно време
05:25 България днес 

Четвъртък, 5 аПрил 
06:55 Телетуризъм
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Вкусни изкушения
10:30 Часът на зрителите
11:00 Бакстър
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 5 минути София
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 Културни адреси: София, 

Европа
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Европа днес
20:10 Едно голямо семейство 
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Титаник 2
23:45 Световно наследство
00:05 България новини
00:35 Едно голямо семейство 
01:25 Регионални новини 
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Америка днес
04:15 Ай да идем
04:45 Местно време
05:15 България днес 

Петък, 30 Март 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка 
11:40 Гугулиада: Пораснала 

приказка
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: Без бари-

ери 
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до 

край 2 
19:30 Малки истории
19:45 Хана – момичето в лод-

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

лев
22:00 Международен джаз 

фестивал Варна 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
0:00 Иван Радоев: Поетът 

стреля в сърцето си 
1:00 Още от деня
1:45 Местно време: Без бари-

ери 
2:15 България днес 

3:45 Бързо, лесно, вкусно
3:55 Панорама с Бойко Васи-

лев
4:55 Изящното фламинго
5:05 Зелената линейка 
5:45 Малки истории

съБота, 31 Март 
6:00 Време за губене 
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
8:00 По света и у нас
9:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Дъщерята на Клио
11:30 В кадър
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Снаха“
14:50 Умно село
15:45 Под вълните на Черно 

море
16:00 Време за губене 
16:30 България от край до 

край 2 
17:00 Плюс това
18:00 Бразди 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Надиграй ме
21:30 Искам Америка
23:00 Гжех Пьотровски, Рут 

Майер и Теодосий Спа-
сов Проект

0:10 По света и у нас
0:25 Шоуто на Канала
1:25 Рецепта за култура 
2:25 Плюс това
3:25 Часът на зрителите

3:55 Абсурдите с БНТ 2
4:25 Открито с Валя Ахчиева
5:00 Светът е 7
5:30 Дъщерята на Клио

неделя, 1 аПрил 
6:00 Под вълните на Черно 

море
6:15 Бертолдо
6:40 Децата.com
7:10 Малки истории
8:00 По света и у нас
8:55 От Цветница до Велик-

ден
9:25 Празнично богослуже-

ние по случай Цветница
11:20 Живо наследство
11:30 Бразди 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Великденско послание 

и Благословия “Урби ет 
Орби” на папа Франциск

13:30 Извън играта
14:05 Библиотеката
15:05 Съвременници: “Зетьово 

вино”
15:35 Афиш
15:50 Отблизо с Мира Добрева
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Животът е вкусен
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 Двойникът
22:20 Ново 10 + 2
23:20 България от край до 

край 2 
23:50 По света и у нас
0:05 Афиш

0:20 Живот като музика
0:50 Отблизо с Мира Добрева
1:30 Иде нашенската музика
2:25 История.bg
3:25 Избрано от „Добро утро 

с БНТ 2” 
4:25 Езера край морския бряг
4:55 Извън играта
5:30 Съвременници: “Зетьово 

вино”
Понеделник, 2 аПрил 

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Рецепта за култура 
14:00 Здравето отблизо 
15:15 Европейски маршрути
15:30 Светът е 7
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Животът на Амбра
18:15 Баскетбол /мъже/: 

Левски Лукойл - Берое /
Стара Загора/

20:15 Грешница
21:00 Нощни птици
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 София в един снимачен 

век: На Витоша с камера
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:05 Часът на зрителите  
00:35 Още от деня
01:15 Местно време: Без бари-

ери
01:45 България днес 
03:15 Дъга от пера 
03:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Афиш

вторник, 3 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Ново 10 + 2
13:30 Отблизо с Мира Добрева
14:05 Здравето отблизо 
15:15 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 5 минути София
18:30 Баскетбол /мъже/: Лев-

ски Лукойл - СК Тирана
20:30 В кадър
21:00 Референдум
22:00 Концерт за пиано и 

оркестър №1 от П. Ил. 
Чайковски

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Време за губене 
00:30 Още от деня
01:10 Местно време
01:40 България днес 
03:10 Съвременници: “Зетьово 

вино”
03:40 Язовец, къде си
04:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

сряда, 4 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:20 Под вълните на Черно 

море
13:30 Време за губене 
14:00 Здравето отблизо 
15:15 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

15:45 Белият щъркел
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съвременници: “В търсе-

не на златната ябълка”
19:30 Малки истории
19:45 Танцуващ живот
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Съседката
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:30 Още от деня
01:10 Местно време

01:40 България днес 
03:10 Време за губене 
03:40 Белият щъркел
04:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

Четвъртък, 5 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Ай да идем
14:00 Здравето отблизо 
15:15 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

15:45 Световните градове на 
България

16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Открито с Валя Ахчиева
19:30 Малки истории
19:45 Заек в шапката 
20:00 По света и у нас
21:00 Една жена на 33 
22:40 Абсурдите с БНТ 2
23:10 Открито с Валя Ахчиева
23:40 Ай да идем
00:10 Още от деня
00:50 Местно време
01:20 България днес 
02:50 Знаете ли, че..
03:00 Библиотеката
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bTV сиНема

БТв комеди

Петък, 30 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. 93

15:00  Премиера: „Шест сестри” – 
сериал,  еп.46

16:00  Премиера: „Лекар в плани-
ната” – сериал, с.10, еп. 6

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. 55
19:00  bTV Новините – централна 

емисия
 20:00  Премиера: „Сега и завинаги” 

– сериал, с. 2, еп. 86
 21:00  Премиера: „Столичани в 

повече“ – сериал, с.12, еп.5
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. 22
01:00  „Шест сестри” /п./– сериал
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – токшоу

съБота, 31 Март
06:00  „Чудовища срещу извънзем-

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

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

сериал, с.4, еп.4
08:00  „Тази събота и неделя” – 

предаване с водещи Мариа-
на Векилска, Жени Марчева 
и Диана Любенова 

11:00  „Cool…T” – лайфстайл пре-
даване с водещ Петя Дикова 

12:00  bTV Новините – обедна 
емисия 

12:30  „НепознатиТЕ“ – докумен-
тална поредица

13:00  „Насмешливо” - драма
15:00  „Истински истории“ 
16:00  „Мармалад” – токшоу
18:00  „Карбовски: Втори план“ 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите – поре-

дица за журналистически 
филми и разследвания

20:00  „Умирай трудно 4” – екшън
22:00  „Съседска стража” - 

комедия,фантастика
00:30  „Дневниците на вампира“ – 

сериал, с.6, еп.15
01:30 „Теория на глупостта“ – се-

риал,  еп.7,8
02:30  „Насмешливо” - драма, 

комедия, романтичен (САЩ, 
2010), режисьор - Роб Рай-
нър, актьори – Мадлин Ка-
ръл, Калън МакОлиф, Ребека 
де Морни, Антъни Едуардс, 
Джон Махоуни, Пенелъпи Ан 
Милър, Ейдън Куин, Кевин 
Уайзман, Морган Лили и др.

04:00  „Cool…T” – лайфстайл пре-
даване с водещ Петя Дикова 
/п./

неделя, 1 аПрил
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” – 
предаване с водещи Мариа-
на Векилска, Жени Марчева 
и Диана Любенова 

11:00  „Търси се…” – токшоу с 
водещи Меги и Нели

12:00  bTV Новините – обедна 
емисия 

12:30  „НепознатиТЕ“ – Великите 
творци на България /п./ 

13:00  „Ричи Рич”
15:00  „Българи на три морета“ 
16:00  bTV Документите 
17:00  „120 минути” 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите – поре-

дица за журналистически 
филми и разследвания

20:00  „Гласът на България“ – музи-
кално шоу

21:30  „Папараци” – телевизионен 
таблоид

22:30  „Такси 2“ - комедия, екшън 
(Франция, 2000), режисьор 
- Жерар Кравчик, актьори - 
Сами Насери, Марион Коти-
яр, Ема Съоберг, Фредерик 
Дифентал, Бернар Фарси, 
Люк Бесон и др.

00:30  „Дневниците на вампира“ – 
сериал, с.6, еп.16

01:30 „Теория на глупостта“ – се-
риал,  еп.9,10

02:30  „Ричи Рич” - комедия, семе-
ен (САЩ, 1994), режисьор – 
Доналд Петри, актьори – Ма-
коли Кълкин, Джон Ларокет, 
Едуард Херман

Понеделник, 2 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно 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. 94

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.1, еп.47

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината” - сериал, с.10, еп. 
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17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” - сериал, с.1, 
еп. 56

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 87

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Кости”- сериал, с.9, еп. 
23

01:00 „Шест сестри” /п./- сери-
ал

02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ 

вторник, 3 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно 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. 95

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.1, еп.48

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината” - сериал, с.10, еп. 
8

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 57

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 88

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Кости”- сериал, с.9, еп. 
24

01:00 „Шест сестри” /п./- сери-
ал

02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу

сряда, 4 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно 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. 96

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.1, еп.49

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината” - сериал, с.10, еп. 
9

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 58

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

 20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 89

21:00 „Смени жената“ - семей-
но риалити

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли”- сериал, с.6, еп. 1

01:00 „Шест сестри” /п./- сери-
ал

02:00 bTV Новините

Четвъртък, 5 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” - 

анимация
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- ве-

черно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” - сериал, с. 1, еп. 97
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.1, еп.50
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” - сериал, с.10, еп. 
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17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” - сериал, с.1, 
еп. 59

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 90

21:00 „Бригада Нов дом“ - со-
циален проект с водещ 
Мария Силвестър

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли”- сериал, с.6, еп. 2

01:00 „Шест сестри” /п./- сери-
ал

02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Стъклен дом”- сериал

Петък, 30 Март
06:00  „Вътрешна сигурност” с.4, 

еп.7,8
08:00  „Отново и отново” еп.8
09:15  „Зараза” - екшън, драма, 

трилър (САЩ, 1995), режи-
сьор - Волфганг Петерсен, 
актьори – Дъстин Хофман, 
Рене Русо, Морган Фрийман, 
Кевин Спейси, Куба Гудинг-
младши, Доналд Съдърланд

12:00  „Вътрешна сигурност ” с.4, 
еп.9, 10

14:00  „Отново и отново” еп.9
15:00  „Най-голямата лъжа“ - дра-

ма, трилър, екшън (Канада, 
2015), режисьор - Моника 
Мичъл, актьори - Франческа 
Ийстууд, Дженифър Копинг, 
Ана Галвин, Рорк Крихлоу

16:45  „Гарфийлд” - комедия, се-
меен (САЩ, 2004), режисьор 
- Петър Хеуит, актьори - Бре-
кин Мейър, Дженифър Лав 
Хюит, Стивън Тоболовски, 
Бил Мъри и др.

18:30  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.

21:00  „Път с предимство” – коме-
дия (САЩ, 2010), режисьор 
- Тод Филипс, актьори - Зак 
Галифанакис, Робърт Да-
уни-мл., Мишел Монаган, 
Джейми Фокс, Мат Грифитс, 
Джеймс Мартин Кели, Йосиф 
Харолд, Джулиет Луис и др.

23:00  „Лигата на необикновените” 
– екшън

01:15  „Приземяване: Добре 
дошли в Източна Европа” - 
екшън

03:15  „Отново и отново” еп.9

съБота, 31 Март
06:00  „Вътрешна сигурност” с.4, 

еп.9
07:15  „Дивачета” – документален, 

(САЩ, 2011), режисьор - Дей-
вид Ликли

08:15  „Коледни бъркотии“ – дра-
ма, семеен, фентъзи (Канада, 
2006), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Амбър 
Бенсън, Брит МакКилип, 
Кейти Кийтинг, Гуинет Уолш, 
Тай Ръниан и др.

10:15  „Младата Виктория“ 
12:30  „Като на кино” – предаване 

за кино с водещ Михаил 
Дюзев

13:30  „Sucker Punch: Измислен 
свят” – екшън

16:00  „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.

18:30 „Пазители на наследството” 
- драма

21:00  „Шерлок Холмс: Игра на 
сенки” - екшън, криминален 
(САЩ, 2011), режисьор - Гай 
Ричи, актьори - Робърт 
Дауни-мл., Джуд Лоу, Рейчъл 
Макадамс, Стивън Фрай, 
Джаред Харис, Еди Марсан, 
Кели Райли, Пол Андерсън, 
Нуми Рапас и др.

23:30  Премиера: Cinema X: „Ло-
вец на демони“ - комедия, 
екшън, фентъзи (САЩ, 2016) 
, режисьор – Майк Мендез, 
актьори – Долф Лундгрен, 
Кристина Клебе, Елиза Дау-
линг и др.

01:15  „Като на кино” – предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

02:15  „Транс” - драма

неделя, 1 аПрил
06:00  „Вътрешна сигурност” с.4, 

еп.10
07:30  „Звездата на Лаура” 
08:45  „Гарфийлд” - комедия, се-

меен (САЩ, 2004), режисьор 
- Петър Хеуит, актьори - Бре-
кин Мейър, Дженифър Лав 
Хюит, Стивън Тоболовски, 
Бил Мъри и др.

10:15  „Аз, проклетникът 2“ – 
комедия, анимация (САЩ, 
2013), режисьори – Пиер 
Кофин, Крис Рено 

12:15  „Най-голямата лъжа“ - дра-
ма, трилър, екшън (Канада, 
2015), режисьор - Моника 
Мичъл

14:00  „Път с предимство” – коме-
дия 

16:15 „Шерлок Холмс: Игра на 
сенки” - екшън, криминален 
(САЩ, 2011), режисьор - Гай 
Ричи, актьори - Робърт 
Дауни-мл., Джуд Лоу, Рейчъл 
Макадамс, Стивън Фрай, 
Джаред Харис, Еди Марсан, 
Кели Райли, Пол Андерсън, 
Нуми Рапас и др.

18:45  „Лигата на необикновените” 
– екшън, фентъзи, прик-
люченски (САЩ, Германия, 
2003), режисьор - Стивън 
Норингтън, актьори - Наси-
рудин Шах, Ричард Роксбърг, 
Шон Конъри, Пета Уилсън, 
Джейсън Флеминг, Стюърт 
Таунзенд, Макс Райън, Тони 
Карън и др.

21:00  „Код „Счупена стрела“ - ек-
шън, криминален, трилър 
(САЩ, 1996), режисьор 
- Джон Ву, актьори - Джон 
Траволта, Крисчън Слейтър, 
Саманта Матис, Делрой 
Линдо, Боб Гунтън, Франк 
Уали, Хауи Лонг и др.

23:15  „Братя” – драма
01:15  „Sucker Punch: Измислен 

свят” – екшън
03:30  „Най-голямата лъжа“ 

Понеделник, 2 аПрил
06:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.9, 10 
08:00 „Отново и отново” - се-

риал, еп.9
09:15 „Път с предимство” - ко-

медия 
11:30 „Вътрешна сигурност ” - 

сериал, с.4, еп.11,12
13:30 „Отново и отново” - се-

риал, еп.10
14:30 „Гарфийлд” - комедия, 

семеен (САЩ, 2004), 
режисьор - Петър Хеуит, 
актьори - Брекин Мейър, 
Дженифър Лав Хюит, 
Стивън Тоболовски, Бил 
Мъри и др.

16:00 „Младата Виктория“ - ис-
торически, драма (Вели-
кобритания, САЩ, 2009), 
режисьор - Жан-Марк 
Вале

18:30 „Зараза” - екшън, драма, 
трилър (САЩ, 1995), 
режисьор - Волфганг 
Петерсен, актьори - Дъс-
тин Хофман, Рене Русо, 
Морган Фрийман, Кевин 
Спейси, Куба Гудинг-
младши, Доналд Съ-
дърланд, Патрик Демпси 
и др.

21:00 Премиера: „Убиецът Ка-
ли“ - криминален, драма 
(САЩ, 2017), режисьор 
- Джон Матус, актьори - 
Раян Дорси, Ричард Ка-
брал, Корина Калдерон, 
Джоуи Абрил и др.

22:45 „Психотерапевт“ - коме-
дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор - Джонас Пейт, 
актьори - Кевин Спейси, 
Джо Нунез, Марк Уебър и 
др.

00:45 „Черни платна” - с.3, еп.1
01:45 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.11,12
03:45 „Отново и отново” - се-

риал, еп.10

вторник, 3 аПрил
06:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.11,12
08:00 „Отново и отново” - се-

риал, еп.10
09:15 „Код „Счупена стрела“ 

- екшън, криминален, 
трилър

11:45 „Революция Z ” - сериал, 
с.1, еп.1

12:45 „Убийството ” - сериал, 
с.4, еп.10

14:00 „Отново и отново” - се-
риал, еп.11

15:00 „Психотерапевт“ - коме-
дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор - Джонас Пейт, 
актьори - Кевин Спейси, 
Джо Нунез, Марк Уебър и 
др.

17:00 „Флика 3: Най-добри 
приятели“ - семеен

19:00 „Път с предимство” - 
комедия (САЩ, 2010), 
режисьор - Тод Филипс

21:00 „Маската” - комедия, 
фентъзи, САЩ, 1994, 
режисьор - Чък Ръсел, 
актьори - Джим Кери, 
Камерън Диаз, Питър 
Ригърт, Питър Грийн, 
Ейми Ясбек, Ричард Дже-
ни, Орестес Матакена, 
Тим Багли, Нанси Фиш, 
Джони Уилямс, Рег Е. 
Кати, Джим Дохан, Денис 
Форест и др.

23:00 „Ондин“ - драма, фен-
тъзи (Ирландия, САЩ, 
2009), режисьор - Нийл 
Джордън, актьори - Ко-
лин Фарел, Тони Куран, 
Алисия Бачледа и др. 

01:00 „Черни платна” - с.3, еп.2
02:00  „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.1
03:00  „Убийството ” - сериал, 

с.4, еп.1
04:15 „Отново и отново” - се-

риал, еп.10

сряда, 4 аПрил
06:00 „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.1
07:00 „Убийството” - сериал, 

с.4, еп.1
08:00 „Отново и отново” - се-

риал, еп.11
09:15 „Лигата на необикнове-

ните” - екшън, фентъзи
11:45 „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.2
12:45 „Убийството ” - сериал, 

с.4, еп.2
14:00 „Отново и отново” - се-

риал, еп.12
15:00 „Маската” - комедия
17:00 „Звездата на Лаура и чу-

довищата от сънищата” 
18:30 „Шерлок Холмс: Игра на 

сенки” - екшън, крими-
нален (САЩ, 2011), режи-
сьор - Гай Ричи, актьори 
- Робърт Дауни-мл., Джуд 
Лоу, Рейчъл Макадамс, 
Стивън Фрай, Джаред 
Харис, Еди Марсан, Кели 
Райли, Пол Андерсън, 
Нуми Рапас и др.

21:00 „Книгата на живота” 
- анимация, приклю-
ченски, комеди я (САЩ, 
2014), сценаристи - 
Джордж Р. Гуатиерез, Дъ-
глас Лангдейл, режисьор 
- Джордж Р. Гуатиерез

23:00  „Любов и милосърдие“ 
- драма, биографичен, 
музикален (САЩ, 2014), 
режисьор - Бил Полад, 
актьори - Пол Дано, 
Джон Кюсак, Елизабет 
Банкс Пол Джиамати, 
Джейк Ейбъл, Кени 
Уормалд, Брет Даверн, 
Греъм Роджърс, Джоана 
Гоуинг и др. 

01:30 „Черни платна” - с.3, еп.3
02:30 „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.2
03:30  „Убийството ” - сериал, 

с.4, еп.2

Четвъртък, 5 аПрил
06:00 „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.2
07:00 „Убийството” - сериал, 

с.4, еп.2
08:15 „Отново и отново” - се-

риал, еп.12
09:30 „Маската” - комедия
11:45 „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.3
12:45 „Убийството ” - сериал, 

с.4, еп.3
14:00 „Ризоли и Айлс: Кри-

минални досиета” - 
сериал,с.6, еп.1

15:00 „Книгата на живота” 
- анимация, приключен-
ски, комеди я 

17:00 „Бременна на 17“ - три-
лър (Канада, 2016), ак-
тьори - Жоси Бисет, Зои 
де Гранд Мезон, Роурк 
Кричлоу и др.

19:00 „Ондин“ - драма, фен-
тъзи (Ирландия, САЩ, 
2009), режисьор - Нийл 
Джордън, актьори - Ко-
лин Фарел, Тони Куран, 
Алисия Бачледа и др. 

21:00 „Другата в мен” - 
криминален,трилър, 
(САЩ, 2007 г.), режи-
сьор - Нийл Джордан, 
актьори- Джон Магаро, 
Навийн Андрюс, Мери 
Стийнбъргън, Терънс 
Хауърд, Джоди Фостър, 
Ники Кат

23:30 „Земя на престъпници“ 
- криминален, драма 
(САЩ, 2012), режисьори 
- Адам Аркин, Майкъл 
Динър, актьори - Мери 
Стийнбъргън, Люк 
Граймс, Хали Бенет, 
Джон Хоукс и др.

01:15 „Черни платна” - с.3, еп.4
02:15 „Революция Z ” - сериал, 

с.1, еп.3
03:15  „Убийството ” - сериал, 

с.4, еп.3

Петък, 30 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“ 
10:00  „Лятото на Дакота“ 
12:00  „Бруклин 99“ – сериал
12:30  „Щурите съседи“ 
14:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00  „Стъпка по стъпка“
16:00  „Приятели” – сериал
17:00  „Столичани в повече”– се-

риал, с.10
18:00  „Щурите съседи“
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  „Лятото на Дакота“ – 

драма, семеен (САЩ, 
2014), режисьор - Тим 
Армстронг, актьори - Хей-
ли Рем, Брайън Дечарт, 
Глин Термен, Емили Бет 
Рикардс, Уолт Робертс, 
Кимбърли Уейлън, Ембер 
Доун Лендрум, Лесли-Ен 
Хаф, Дерик Стрикленд 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

съБота, 31 Март
06:00  „Да отгледаш Хоуп” – се-

риал, с.4
07:00  „Двама мъже и половина“ 

– сериал, с.3
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал, с.5
09:00  „Клуб Веселие” – сериал, 

с.5
10:00  „Дънстън сам в хотела” 

– комедия (САЩ, 1996), ре-
жисьори - Джон Хопкинс 
и Брус Грейъм, актьори 
- Джейсън Алекзандър, 
Фей Дънауей, Рупърт 
Еверет, Ерик Лойд и др.

12:00  „Столичани в повече“ /п./ 
– сериал, с.12

13:00  „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

14:00  „Приятели“ – сериал
15:00  „Столичани в повече“ – 

сериал, с.11
18:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал
19:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
20:30  „Тройка дебили” - коме-

дия (САЩ, 2012), режисьо-
ри - Боби Фарели, Питър 
Фарели, , актьори - София 
Вергара, Шон Хейс, Джейн 
Линч, Лари Дейвид, Грек 
Биерко, Крис Диаман-
толопулус, Дженифър 
Хъдзън, Уил Сасо, Стивън 
Колинс и др. 

22:30  „Мутра по заместване” – 
сериал, с.4

23:30  „Столичани в повече” – 
сериал

02:30  „Мутра по заместване”
03:00  „Модерно семейство“ – 

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

неделя, 1 аПрил
06:00  „Да отгледаш Хоуп” – се-

риал, с.4
07:00  „Двама мъже и половина“ 

– сериал, с.3
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал, с.5
09:00  „Клуб Веселие” 
10:00  „Тройка дебили” - коме-

дия (САЩ, 2012), режисьо-
ри - Боби Фарели, Питър 
Фарели, , актьори - София 
Вергара, Шон Хейс, Джейн 
Линч, Лари Дейвид, Грек 
Биерко, Крис Диаман-
толопулус, Дженифър 
Хъдзън, Уил Сасо, Стивън 
Колинс и др.

12:00  „Столичани в повече“ /п./ 
– сериал, с.12

13:00  „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

14:00  „Приятели“ – сериал
15:00  „Столичани в повече“ – 

сериал, с.11
18:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал
19:00  „Щурите съседи“ – сери-

ал 
20:30  „Дънстън сам в хотела” 

– комедия (САЩ, 1996), ре-
жисьори - Джон Хопкинс 
и Брус Грейъм, актьори 
- Джейсън Алекзандър, 
Фей Дънауей, Рупърт 
Еверет, Ерик Лойд и др.

22:30  „Мутра по заместване” – 
сериал, 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“

Понеделник, 2 аПрил 
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 „Откачалки“ - комедия
12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал 
14:00  „Теория за големия 

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

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

сериал, с.11
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 „Откачалки“ - комедия, 

драма (САЩ, Австралия, 
2012), режисьор - П.Дж.
Хоган, актьори - Лив 
Шрайбер, Тони Колет, Ан-
тъни Лапалиа, Каролин 
Гудал, Кери Фокс, Ребека 
Гибни, Бетани Уитмор, 
Сам Кларк и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-
риал

03:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

04:00 „Бруклин 99” - сериал
05:00 „Моето семейство“- се-

риал

вторник, 3 аПрил
06:00 „Да отгледаш Хоуп”
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Модерно семейство“
09:00 „Столичани в повече“ 
10:00 „Свалки в облаците” - 

комедия (Испания, 2013), 
сценарист и режисьор 
- Педро Алмодовар, ак-
тьори - Антонио Банде-
рас, Пенелопе Крус, Коте 
Солер, Антонио де ла 
Торе, Хуго Силва, Мигел 
Анхел Силвестре и др.

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ 
14:00  „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”- 

сериал, с.11
18:00 „Щурите съседи“
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 „Свалки в облаците” - 

комедия (Испания, 2013), 
сценарист и режисьор 
- Педро Алмодовар, ак-
тьори - Антонио Банде-
рас, Пенелопе Крус, Коте 
Солер, Антонио де ла 
Торе, Хуго Силва, Мигел 
Анхел Силвестре и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ 
03:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
04:00 „Бруклин 99” - сериал
05:00 „Моето семейство“- се-

риал

сряда, 4 аПрил
06:00 „Да отгледаш Хоуп” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Модерно семейство“
09:00 „Столичани в повече“
10:00 „Денят на влюбените” 

- романтичен, комедия 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Гари Маршал, актьори 
- Джесика Алба, Кати 
Бейтс, Джесика Бийл, 
Брадли Купър, Ерик 
Дейн, Патрик Демпси

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ 
14:00  „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ 
20:00 „Стъпка по стъпка” 
21:00 „Приятели“ - сериал, с.4
22:00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал, с.4
23:00 „Бруклин 99” - сериал
00:00 „Денят на влюбените” 

- романтичен, комедия 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Гари Маршал, актьори 
- Джесика Алба, Кати 
Бейтс, Джесика Бийл, 
Брадли Купър, Ерик 
Дейн, Патрик Демпси, 
Хектор Елизондо, Джей-
ми Фокс, Дженифър 
Гарнър, Топър Грейс, Ан 
Хатауей

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-
риал

03:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

04:00 „Бруклин 99” - сериал
05:00 „Моето семейство“- се-

риал

Четвъртък, 5 аПрил
06:00 „Да отгледаш Хоуп” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал, с.9
09:00 „Столичани в повече“ - 

сериал
10:00 „Радостен шум“ - коме-

дия, музикален (2012), 
режисьор - Тод Граф, 
актьори - Куин Латифа, 
Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, 
Джеръми Джордън, Крис 
Кристофърсън, и др.

12:00 „Бруклин 99“ - сериал
12:30 „Щурите съседи“ 
14:00  „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”- 

сериал, с.11
18:00 „Щурите съседи“ 
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 „Страхотни новини” - се-

риал
00:00 „Радостен шум“ - коме-

дия, музикален (2012), 
режисьор - Тод Граф, 
актьори - Куин Латифа, 
Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, 
Джеръми Джордън, Крис 
Кристофърсън, и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-
риал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал
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ХРАНА ЗА БеДНИ

Çíàöè íà Ðóñêî-òóðñêàòà 
îñâîáîäèòåëíà âîéíà

Благодетелка завеща 1,8 млн. лв.

Â Íåñåáúð îáëÿêîõà íàðîäíè íîñèè 

Страницата подготви Соня вЪлКОвА

Èзлоæение сúáра 
40 мóзея и няêолêо галерии

ният счетоводител Уайт-
хед.  Връщала се е в ро-
дината си преди 20-ина 
години. Беше направила 
много снимки. Ходила 
беше до различни мана-

стири. Мисля, че беше 
много щастлива от то-
ва посещение и от въз-
можността да се види с 
роднините си там.“ 

Той  описва Мар-
гарита Занеф като 
скромна и тиха дама, 
със страст към цветя-
та, които отглеждала 
в голямата си гради-
на. Обичала да пътува 
с влак до Сините пла-
нини в Блекхийт, кои-

то й напомняли за Бъл-
гария. Според него За-
неф трудно преживяла 
смърт та на сина си, по-
чинал години преди нея.

Самодейци от общината се събра-
ха на 3 март на пл. "Жулиета 
Шишманова" в Несебър за 
мащабно отбелязване на 
празника в морския град. 
Съвместната инициати-
ва на община Несебър 
и Ротари клуб събра на 
новия площад много хо-
ра. Самодейците, които се 
включиха в тържествата, бя-
ха облечени в народни носии, а 
всеки присъстващ, който имаше же-

лание, също можеше да бъде в облек-
ло в духа на народната тради-

ция и да се присъедини към 
празничното честване на 

140-ата годишнина от ос-
вобождението на Бълга-
рия от турско робство. 
Ротари клуб - Несебър 

осигури знамена за само-
дейците, бяха предвидени 

и флагове за гражданите и 
гостите на града, облечени в на-

родни носии.

По случай 140-го-
дишнината от осво-
бождението на Бълга-
рия от турско робство 
на 3 март в Национал-
ния исторически музей 
(НИМ) се откри излож-
ба „Знаци на свобода-
та и героизма”, 
посветена на 
Руско-турската 
освободител-
на война (1877-
1878 г.).

Представени 
бяха основни-
те системи ог-
нестрелно оръ-
жие на въоръ-
жение в руска-
та и османска 
армия по вре-
ме на войната –  пушки-
те „Кринка” и „Бердана” 
и „Снайдер-Енфийлд” и 
„Мартини-Хенри”. Екс-
понатите включват и 
кавказки шашки, руска 
драгунска сабя и турска 
парадна офицерска са-
бя. Открояват се някои 
лични вещи, свързани 

с войната, като жезъла, 
принадлежал на граф 
Николай Игнатиев, да-
рен на музея от него-
вия внук. 

В една от витрини-
те е поместена барут-
ница-рог на осетинеца 

Николай-Дудар Кара-
ев, приятел на капитан 
Петко войвода, добро-
волец в Българското 
 опълчение, участвал в 
боевете за Шипка и Ста-
ра Загора. Могат да се 
видят още далекоглед 
на българския опълче-
нец Трифон Каменов, 

бинокъл на руски офи-
цер, участник във вой-
ната, а също и изящно 
изработени сребър-
ни поднос и кошничка, 
използвани при посре-
щането на руските вой-
ски начело с ген. Гурко 

в Пловдив.  Осо-
бено внимание 
заслужават участ-
ващите в излож-
бата старинни фо-
тографии, издире-
ни и подбрани от 
Иво Хаджимишев 
в архиви в Русия 
и Хърватия. Ос-
вен като незаме-
ними документал-
ни свидетелства 
за историята на 

Освободителната вой-
на, те могат да се раз-
глеждат като самосто-
ятелни художествени 
произведения шедьо-
ври на ранната военна 
фотография. Изложба-
та „Знаци на свобода-
та и героизма” ще про-
дължи до 3 май 2018 г.

градски автобус 
в Бургас е изрису-
ван с ликовете на 
български класи-
ци по идея на ръ-
ководството на ре-
гионалната библио-
тека "Пейо яворов". 
от двете страни на 
возилото са ликове-
те на Пейо яворов, 
иван вазов и алеко 
константинов, а на 
гърба - Петя дуба-
рова и христо Фо-
тев. Под тях се че-
те: "Пътувай, чети, 
обичай... Бургас!".

„още веднъж искаме да покажем, че сме 
иновативни и различни. надявам се, че така 
ще провокираме бургазлии да четат повече. 
а това има и възпитателна цел. децата, които 
ще пътуват с автобуса, ще питат родителите 
кои са тези хора, чиито образи са изрисувани. 
и така ще научат още нещо”, казва директорът 
на библиотеката Мария Бенчева. от пресслуж-
бата на община Бургас пък информираха, че 
автобусът ще пътува по линия 9 на градския 
транспорт. тя е с един от най-дългите марш-
рути, който свързва комплексите "Меден руд-
ник" и "славейков".

инициативата на бургаската библиотека е 
по повод 130 години от създаването й, като  
за първи път културен институт у нас бранди-
ра превозно средство.

Бли-
зо 40 
музея и 
някол-
ко га-
л е р и и 
от раз-
л и ч н и 
к р а и -
ща на 
Б ъ л -
г а р и я 
п р е д -
с т а в и -
ха щрихи от своите експозиции на 
площ от 500 кв. м в НДК. Това е първи-
ят по рода си Салон на музеите - част 
от официалната национална култур-
на програма на българското предсе-
дателство на Съвета на ЕС. 

Интерес представлява експозици-
ята "Пътят на розата в карловската 
Розова долина", която илюстрира по-
пулярното в цял свят българско ро-
зопроизводство с оригинални съдо-
ве за добиване и съхранение на ро-
зовото масло. 

Музеят в Свиленград представи 
характерния за региона занаят - коп-
ринарството. Бяха изложени уред за 
свилоточене, ръчно тъкана сурова 

и обрабо-
тена естест-
вена коп-
рина, както 
и различ-
ни видове 
копринени 
платове и 
дрехи.  На-
ционални-
ят антропо-
логичен му-
зей се вклю-
чи с рекон-

струкции на глави въз основа на че-
репите на тракийската принцеса от 
Могиланската могила във Враца и 
на царя жрец от Варненския халко-
литен некропол. 

Специално място в експозицията 
беше отделено и на уникалния ар-
хеологически резерват Сборяново, 
чиито обекти са разположени сред 
живописни карстови образувания 
и редки растения. Най-известни-
ят обект в Сборяново - Тракийска-
та царска гробница с кариатиди - е 
открита през 1982 г. до с. Свещари и 
е едно от най-забележителните дос-
тижения на българската археология, 
включен в списъка на ЮНЕСКО.

В хранителен мага-
зин в центъра на Па-
зарджик раздават без-
платна храна на бедни 
и бездомни хора. Соб-
ственичката е сложила 
на витрината следния 
надпис: „Вие сте хора 
и заслужавате нещо до-
бро. Моля, влезте в ма-

газина, за да си вземе-
те един сандвич и вода. 
Няма да ви задаваме въ-
проси.” Жената пригот-
вя сандвичи за хората, 
които ще влязат. Герга-
на прави това от август 
м. г., когато отваря ма-
газина си. Тя видяла, че 
храната, която изкарва 

отвън, вместо да я хвър-
ля, се взима от мно-
го хора. Тогава решила 
да помага на изпадна-
лите в нужда. Твърди, 
че хората, които вли-
зат в магазина й за без-
платни сандвичи и во-

Â Íåñåáúð îáëÿêîõà íàðîäíè íîñèè 
Самодейци от общината се събра-

ха на 3 март на пл. "Жулиета 
Шишманова" в Несебър за 
мащабно отбелязване на 
празника в морския град. 

ва на община Несебър 
и Ротари клуб събра на 

лание, също можеше да бъде в облек-
ло в духа на народната тради-

ция и да се присъедини към 
празничното честване на 

ра. Самодейците, които се 
включиха в тържествата, бя-
ха облечени в народни носии, а 
всеки присъстващ, който имаше же-

140-ата годишнина от ос-
вобождението на Бълга-
рия от турско робство. 
Ротари клуб - Несебър 

осигури знамена за само-
дейците, бяха предвидени 

и флагове за гражданите и 
гостите на града, облечени в на-

родни носии.

Българка, емигрира-
ла в Австралия, завеща 
1 840 000 лева на Наци-
оналната художествена 
галерия в София. Име-
то й е Маргарита Занеф 
и заминала в далечната 
страна през 60-те годи-
ни на ХХ век. Наскоро в 
МВнР са получили грама 
от посолството ни в Кан-
бера, с което се свърза-
ла адвокатската канто-
ра, натоварена да из-
пълни завещанието й. 
Според него Занеф ос-
тавя половината от су-
мата след продажбата 
на недвижимото иму-

щество на художестве-
на галерия в Сидни, а 
останалата половина - 
на НХГ в София.  Адвока-
тите обясняват, че тя би-
ла ерудирана личност, 
голям почитател на из-
куството. Дарила е по-
ловината от сумата на 
българската художест-
вена галерия като родо-
любив жест към страна-
та, в която се е родила, 
а другата половина е за 
австралийската галерия 
с признателност на стра-
ната, която я е приела. 

„Често говореше за 
България – казва ней-

Автобус с ликовете на
 класици

да, са скромни, кротки 
и дори срамежливи, а 
не агресивни. Разказва 
още, че доброто дело 
не й е в тежест, защо-
то във всеки магазин 
остава излишък, който 
смята, че не трябва да 
се хвърля. Наш човеш-
ки дълг е, когато мо-
жем, да помогнем.
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Страницата подготви 
Уляна ПеТКОвА

ПреБиха и ограБиха 
студентка  

21-годишна студент-
ка е била пребита и 
ограбена в студентски 
град в софия. 

нападателят е бил 
един. Мъжът заплашил 
младата жена с писто-
лет и я ударил няколко 
пъти в главата. след то-
ва издърпал чантата й, 
качил се в такси и избя-
гал.  Момичето е наста-
нено в болница с тежки 
наранявания в област-
та на лицето и охлузва-
ния без опасност за жи-
вота. сдвр издирва из-
вършителя.

ШоФЬор Прегази 
ПеШеходка

При движение на 
заден ход автомобил 
„БМв 316“, управляван 
от 19-годишния васил 
а., блъска пешеходка-
та дойка П., на 79 го-
дини, от средец. въз-
растната жена загива 
на място. 

водачът на автомо-
била е тестван за упо-
треба на алкохол или 
наркотични вещества, 
като и двете проби са 
били отрицателни. 

автоБус сМаза 
крака на ПътниЧка

автобус на градския 
транспорт във варна 
премина през краката 
на възрастна жена на 
спирка. 37-годишният 
шофьор прегазил кра-
ка й при потегляне. Же-
ната е била труднопо-
движна и с бастун.оче-
видци са й оказали пър-
ва помощ. 

По-късно 82-годиш-
ната жена е починала в 
болница.

съдят 
ПловдивЧанин за 

ФалШиви евро
обвиняемият бил в 

дома си, където служи-
тели на Мвр извърш-
вали претърсване. той 
държал в стаята си неис-
тински парични знаци в 
купюри от 20, 50 и 100 
евро. Без да бъде забе-
лязан, успял да каже на 
свой близък да прибе-
ре намиращите се там 
банкноти. 

свидетелят взел па-
рите, но когато изли-
зал, полицейските слу-
жители поискали да по-
каже какво носи в себе 
си. свидетелят предал 
взетите пари, собстве-
ност на обвиняемия. 
Предвиденото от зако-
на наказание е от 2 до 
8 години лишаване от 
свобода. 

трагедия 
вцепени русе 

ÖÈÃÀÍÈ БÅÇ×ÈÍÑТÂÀТ ÈÇ ÂÐÀ×ÀÍÑКÎ Óñëîâíà ïðèñúäà çà ëåêàð 
çà ñìúðòòà íà äåòå

луд уби възрастна 
жена и се самоуби

ало измамниците отправят 
брутални заплахи

дядо падна в 
асансьорна шахта 

Ало ма-
ф и я т а 
действа от 
Р у м ъ н и я 
у нас. Ак-
т и в и з и р а 
се покрай 
п р а з н и -
ците, а из-
мамници-
те стават 
все по-брутални в за-
плахите си. 

Това предупреди 
старши инспектор зла-
тка Падинкова от сек-
тор „Измами“ на Наци-
онална полиция. 

"В началото на годи-
ната проведохме някол-
ко операции в региони-
те на живеене в Северна 
България - Плевенска, 
Русенска област и Ве-
ликотърновска област, 
които доведоха до из-
насяне на контингента 
в северната ни съсед-
ка. Извършителите на 
тези престъпления са 
се позиционирали на 
територията на Румъ-

ния - в различни 
хостели, къщи за 
гости, хотели, от-
където извърш-
ват престъпле-
ния в България 
и в Гърция", каза 
експертката. 

Изключително 
лесен е достъпът 
и осигуряването 

на румънски сим-карти, 
а мобилните апарати и 
използва-
ните сим-
карти се 
унищожа-
ват, преди 
да влязат 
на терито-
рията на 
България 
или след 
у с п е ш н а 
измама. над 800 хиля-
ди лева са нанесените 
имотни вреди от изма-
ми за първите два ме-
сеца от годината.

Измамниците про-
дължават да ползват 
схемата „съдействие 

за полицейска 
операция”, пре-
плетена с елемент на 
заплаха. 

"Брутални и цинич-
ни са измамниците. Ед-
на от заплахите, кои-
то ало мафията отпра-
вя към жертвата си, е: 
"Ще ви отрежем глава-
та, ще ви я сложим меж-
ду краката, ще ви отре-
жем ушите“.

„ П р е д п р а з н и ч н о 
п р е д у п р е ж д а в а м е 
гражданите, че е въз-

можно да има изма-
ми“, заяви старши ин-
спектор Златка Падин-
кова и допълни, че ре-
гулярно през годината 
има измами, а всичко 
зависи от поддаването 
на жертвите.

24-годишният Цветан А. уби 84-годишна жена, 
след което се самоуби. 

Около 1 часа след полунощ в кв. „Младост“ в 
града 24-годишният Цветан А. започнал да хвър-
ля от балкона на жилището си различни предме-
ти. Младият мъж излязъл на балкона гол и кре-
щял. Шумът от виковете и буйството му събуди-
ли живеещите. Подаден бил сигнал на спешния 
телефон 112. 

Цветан прескочил преградата между двата бал-
кона и се прехвърлил в съседския. В апартамента 
живеела 84-годишната Минка М. След като вра-
тата на жилището й била разбита от пристигна-
лия полицейски екип от ОД на МВР, възрастна-
та жена била открита мъртва. Убийството й е из-
вършено с множество удари. В апартамента било 
намерено и тялото на Цветан, който се самоубил 
чрез включени кабели в електрическия контакт. 
Има данни, че е страдал от психично заболяване. 

Цигани методично изсичат гората 
край врачанското село Ракево според 
сигнали на местни възмутени жители. 
През целия зимен сезон роми-
те бракониерстват в го-
рата. Покрай засту-
дяването отно-
во са тръгна-
ли да си „бе-
рат“ дърва.

Х о р а т а 
от Ракево 
се оплак-
ват, че все-
ки ден опре-
делена група 
цигани секат 
поголовно дър-
ветата и товарят с 
тях по няколко каруци. 
Въпреки че горските власти и 
полицията периодично правят акции по 
задържане на бракониерите, изловени-
те не са много, а след като ги глобят, 

не си плащат актовете.
Според някои от жителите на селото 

поведението на въпросните бракони-
ери се дължи на протекция 

от страна на кмета на 
селото.

 „За тези хо-
ра няма по-

лиция, гор-
ски и за-
кони. Тези 
карат ко-
ли, без да 
имат за-

вършен и 
втори клас, 

но въобще не 
се страхуват от 

нищо и никого. Не 
знаем ще се събудят ли 

полицията и горските някога 
или спят зимен сън и си затварят очи-
те. Разочаровани сме вече от властта“, 
коментират потресените местни.

7 5 - г о д и ш е н 
мъж пострада, 
след като пад-
на в асансьор-
на шахта от 4-ия 
етаж. Инциден-
тът е станал по 
обяд в столичния 
ж. к. "Света тро-
ица".

Мъжът е засед-
нал в асансьора и 
е опитал да изле-
зе от него. В опита си 
да стори това е паднал 
в отворената под каби-
ната дупка. Пострада-
лият е изваден от еки-
пи на пожарната и е от-
каран в "Пирогов". Има 
счупен крак в областта 

Майка се хвърли от 
9-ия етаж в деня, в кой-
то трябваше да бъде по-
гребан синът й, самоубил 
се преди 2 дни. Тогава 
35-годишният Андрей се 
самоубил по същия начин 
- скачайки от прозореца 
на апартамента.

Жената е отворила про-
зореца и е направила фа-
талния скок. Най-вероят-
но не е могла да прежи-
вее смъртта на сина си, 
чието погребение тряб-
вало да бъде същия ден.

35-годишният Андрей 
се самоубил, докато май-
ка му била в съседната 
стая. По неофициална ин-
формация той е имал емо-
ционални проблеми. 

Столичният лекар Михаил Маджу-
нов беше осъден на 2 години условно 
заради смъртта на 4-годишната Гер-
гана Илиева, която преди 8 г. почи-
на след вадене на сливици. 

С окончателното решение на Вър-
ховния касационен съд известният 
доктор от ИСУЛ беше лишен от пра-
во да упражнява лекарската профе-
сия за срок от 2 години. 

Наказанията му обаче са намалени 
- на предишна инстанция Маджунов 
беше осъден на 2,5 години условно. 
За виновни за смъртта на Гери бя-
ха признати и д-р Иглика Станчева 
и д-р Юлиян Рангачев, но наказани-
ята им бяха шест месеца условно. 
Маджунов, Рангачев и Станчева са 
осъдени солидарно да заплатят на 
бащата 100 000 лева обезщетение. 

 90-годишната же-
на, която беше напад-
ната от бездомни ку-
чета в Берковица, по-
чина, след като полу-
чи инфаркт. 

Възрастната жена 
бе открита на улица 
"Генерал Скобелев" в 
града. Тя ле-
жала в без-
п о м о щ н о 
състояние с 
рани по тя-
лото и глава-
та, причине-
ни от ухапва-
не от куче. 

Пострадалата вед-
нага е транспортира-
на в болницата в Бер-
ковица, където било 
установено, че има 
разкъсвания на уш-
ната мида, хематом 

на главата и рани по 
краката. По време на 
рентгенови снимки 
жената е получила ин-
фаркт и по-късно е по-
чинала.

Живеещи на улица-
та разказаха, че в ра-
йона често скитат без-

домни куче-
та. 

Била на-
падната май-
ка с дете на 
тротинетка, 
спасил ги ох-
ранител на 
строителен 

обект. От община Бер-
ковица твърдят, че са 
предприели необхо-
димите мерки. Оплак-
ват се, че хората из-
хвърлят от домовете 
си кучета.

Íаõапана оò êу÷еòа по÷ина

на бедрото и контузия 
на главата. 

По думите на съсе-
дите асансьорът зася-
дал много често и хо-
рата от входа обмис-
ляли да сменят цяло-
то съоръжение. 
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Прозорец към света Роден край

ОМАН - древност и съвремие
Ëàçàðîâäåí

Една пета от бъл-
гарите носят имена 
на растения. На то-
зи ден може да си взе-
мем осветена клонка 
върба от църквата. 
Защо точно тогава, 
защо върба и защо ще 
ни пази тази клонка? 
Денят, познат и под 
името връбни-
ца, момина неде-
ля, вая, куклин-
ден, Палмова или 
Цветна неделя.

В тези тър-
жествени дни пра-
вославната църк-
ва припомня по-
срещането и вли-
зането на Исус 
Христос в Йеру-
салим. В неделя-
та преди Пасха 
(на еврейски – из-
бавление) той до-
шъл във Витания 
и възкресил от мърт-
вите Лазар. Веднага 
на следващия ден Бо-
жият син потеглил за 
Йерусалим и навсякъ-
де по пътя хората 
го срещали в знак на 
благодарност с цве-

тя, зелени клонки с бе-
ли цветове и палмо-
ви листа с възгласи 
„Осанна!” Вместо па-
лмови клонки днес 
хората берат като 
символични замест-
ници върбови, откъ-
дето идва и едно от 
имената на празни-

ка. Тези клони се от-
насят у дома и се сла-
гат до иконата, па-
зят през цялата го-
дина и носят здраве и 
изцеление. Малки деца 
и млади булки се при-
честяват в храма. В 

Денят, в който 
православната 
църква празну-

ва възкресението на 
Лазар, съвпада с на-
родния празник на де-
войката, момата. Защо-
то момиче, което не е 
лазарувало, не може 
да се момее. Поне та-
ка e било.

А замомее ли се де-
войката, „официално” й 
се дава правото да сре-
сва косата си като въз-
растните жени, да носи 
косатник, да се кичи с 
китки и венец, да се об-
лича с везана риза, да 
носи гердан, пръстени 
и гривни. Вече може да 
„либи любовник" и да 
се омъжи. 

Лазаровден за-
почва отдале-
ко, още „сред 
пости". По-въз-
растна жена 
помага да се 
разучат пе-
сните. Защо-
то Лазаров-
ден е празник 
на женската 
хорова песен 
и танц. Една 
част от девой-
ките пеят, а по-
малка група иг-
раят. Празничният 
обред започва от су-
тринта. Лазарките, раз-
делени на групи от по 
5-6 момичета, облече-
ни в невестински дре-
хи, обикалят селото. Ла-
зарското украшение за 
глава в Шоплука също 
е особено – направено 
като китка от копри-
нена трева с втъкнато 
красиво пауново перо. 

С пролетните мо-

мински обичаи е свър-
зано и древното и ин-
тересно поверие, че де-
войка, която е лазарува-
ла, не може да бъде по-
хитена от змей. В Източ-
на Тракия дълго живяла 
легендата за змейовата 
невеста. Тръгнала Ружа 
с майка си и татко си на 
сбор в съседно село. 
Ожадняла и решила да 
с е отбие от 

п ъ -

т я 
д о з м е й о -
вото кладенче вода да 
пийне. Тъкмо се на вела 
над кладенеца, дошъл 
змеят, който я поканил 
да стане змеица.

Но Ружа хукнала да 
бяга. Отишла на сбо-
ра, но не била весела. 
И щом се пръснал сбо-

рът, изоставила своите 
и пристанала на змея. 
Минали години. Домъч-
няло й за близките, та 
помолила змея да я пус-
не. Змеят се съгласил, 
пуснал я по същото вре-
ме, на същото кладен-
че. Но през годините й 
била пораснала змейска 
опашка. Тя решила да се 
освободи от нея. Запо-
чнала лудо да се мята 
насам-натам. Дочула пе-
сните на момите, които 
се връщали от сбора. 

От ужас, че така ще я 
видят дружките, сърце-

то й се пръснало. Та-
ка я намерили. По-
гребали я там и от-
тогава всяка година 
на този ден се съби-
рали на кладенчето 
и хоро играели, но 
„несключено", а ка-
то змеица го изви-
вали в помен на мо-
ма Ружа. Танца на-

рекли буенец, а мо-
мите, които играят – 

лазарки. 
На следващия ден не-

деля – Цветница – ла-
зарките продължавали 
обичая: месели обред-
ни хлябове – „кукли", ви-
ели върбови клонки на 
венец и ги пускали по 
вода, та от змей да се 
предпазят... Това е из-
вестният по места оби-
чай „кумичане", с кой-
то завършва цикълът 
на моминските пролет-
ни игри. 

Öâåòíèöà някои краища на стра-
ната се прави курбан. 
Освен църковна Връб-
ница има и народна 
обредност, свързана с 
тази на Лазаровден. 

Вярва се, че на то-
зи ден Господ разпус-
ка умрелите и душите 
им бродят по земята 
чак до Спасовден. За-
това на този ден се 
раздава жито и питки 
за помен на умрелите.

Цветана, божура, 
елица, Цветан, те-
менужка, Жасмина, 
върбан, Цветелина 
– цяло море от име-
на на хора, които ще 
почерпят на Цвет-
ница!

Площадът с делвите

крайбрежен булевард

Територията в най-южната част на 
Арабския полуостров, бреговете на 
която се мият от Индийския океан, 
от векове се нарича Оман. Тя е би-
ла завладявана от перси, араби, пор-
тугалци, англичани и едва през ХХ в. 
получава независимост. Сегашният 
султан – Кабус бен Саид, я уп-
равлява от 1970 г., след 
като сваля чрез 
безкръвен 
п р е -

врат 
б а -
ща си. 
Той е 
получил 
висшето 
си обра-
зование в 
Кеймбридж, 
следвал е в 
Британската в о е н -
на академия и е  удостоен 
със званието по- четен генерал от 
английската армия. Султанът се полз-
ва с уважението и доверието на цяло-
то население на страната. Негов порт-
рет е поставен във всички учрежде-
ния, обществени места и по домовете. 
Може би това се дължи на обстоятел-
ството, че той е дал широки права на 
хората, което се отнася и за жените. 
Те имат право на глас и могат да бъ-
дат избирани, включително и на най-
високи постове. Трима от ми-
нистрите са же- ни. За-
булването не 
е задължи-
телно, така 
ходят са-
мо по-въз-
растните. 
М л а д и -
те са с 
откри-
ти ли-
ца, а 

в с и ч -
ки носят мно-
жество златни укра-
шения. Многоженството е 
разрешено, но има специален за-
кон, според който всяка от съпруги-
те трябва да бъде поставена наравно 
с останалите. За местните хора освен 
образованието напълно безплатно е 
и здравеопазването. Икономиката се 
крепи основно на нефтодобива. Стра-
ната е на 28-о място в света по запа-
си и добив на течни горива, но това 
се оказва достатъчно да се поддържа 
стабилна икономика. В плодородната 
низина Ал Батина (единствена в стра-
ната) се отглеждат цитрусови плодо-
ве и зеленчуци. Все по-мащабно става 
строителството. Изградени са десетки 
хиляди обществени и жилищни сгра-
ди не само в столицата, но и в други-
те селища. Само през последните 10 
г. са построени 300 училища. В сто-
лицата е изградена първата и досега 
единствена опера на Арабския полу-
остров. В Маскат (по идея и с финан-
сирането на султана) е издигната тре-
тата по големина в света джамия. Ми-

нарето й е високо 90 м. В молитвена-
та зала могат да се поберат едновре-
менно 20 хил. души. 

Ц я л а т а   страна е кръстоса-
на и   опасана от много 

добре поддържа-
ни пътища. Има 
6 магистрали, 

всяка от които 
е с по 4 платна 
в едната по-
сока. По тях 
е разреше-
но авто-
мобили-

те да се  
движат 
с ъ с 
с к о -
рост 
д о 

1 6 0 
км в час. 

Междуселищ-
ните части на магис-

тралите, минаващи през пя-
съчни пустини, са защитени с пре-

гради срещу навявания на пясък, а 
освен това почти навсякъде от двете 
им страни са засадени палми. В стра-
ната няма нито една река или езеро. 
Само в няколкото оазиса има извори 
на прясна вода. Но въпреки това са 
създадени много паркове и градини, 
поддържани с капково напояване с 
пречистена (обезсолена) от морето 
вода. Най-забележителен от тях е пар-
кът в столицата Маскат, който се раз-
простира върху площ от 73 ха.

Всичко това е направено на терито-
рия от 309 хил. кв. км, населявана от 
3,5 млн. местни жители и 500 хил. чуж-
денци. Бреговата ивица на страната е 
над 2000 км. Близо 85% от територи-

ята е пустинна, но по-малко пясъч-
на, а повечето камениста. Из-

дигат се скалисти върхо-
ве, най-големият 

от тях – Джа-
бал, е 

в и -
с о к 

3 3 5 3 
м. Сто-

лицата 
М а с к а т 

е с насе-
ление 700 

хил. души, 
а заедно с 

предградия-
та – 1 млн. Ин-

фраструктура-
т а на града непре-
к ъ с н а т о се подобрява, ве-
че са изградени 100 км улици с ши-
роки платна за автомобили и трото-
ари за пешеходци, като между тях има 
стена от палми. За да се добие по-под-
робна представа за страната, непре-
менно трябва да се посети старата 
столица Низва, която напълно е запа-
зила ориенталския си облик. 

Друга забележителност е крепост-
та Мирани, която освен с издигнатите 
преди два века стени е естествено за-
щитена  от скалите и никога не е би-
ла превземана. Особено любопитен 
е Заливът на костенурките край град 
Сур. В прозрачниите му води плуват 
направо огромни създания с коруби. 
Океанолози установили, че в залива 
има костенурки, които са на възраст 
над 100 години. 

Йордан съев
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Страницата подготви Маргарита лОЗАНОвА
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В РУСЕ

Столичното ръководство на 
ветераните от войните в ли-
цето на Кирка Магеина и Ро-
за Генова оранизираха търже-
ство, посветено на ветеранки-
те, на 8 март - Деня на жена-
та и майката. С добре дошли, 
честит празник и с китка цве-
те с мартеничка те посрещаха 
скъпите гостенки.

Председателят на ЦС на ве-
тераните от войните Сечанов 
и на СС Ризов поздравиха ве-
теранките с топли думи и по-
желания. „Вие, майките, които 
давате най-скъпото - живота, 
сте нашите слънца.” 

По данни на НОИ към 

1.1.2018 г. техният брой в 
столицата е 46. Повечето са 
вече на 96 години. Като бой-
ци и самарянки те са били 
на фронта доброволки. Дали 
част от младежките си годи-
ни в защита на родината, те 
са олицетворение на висок 
патриотизъм. Сред тях са Ян-
ка Динова, Митка Захариева, 
Величка Георгиева, Петран-
ка Тодорова, Мария Стояно-
ва, Иванка Богоева, Йорданка 
Ушева, Динка Панчева, Иван-
ка Ангелова.

За доброто настроение се 
грижеха  мъжкият фолклорен 
състав от Велинград с ръко-

водител Ценко Пашов и руски 
състав от Руския културно-ин-
формационен център с ръко-
водител Нона Николаевна. Те 
пяха и свириха за жената, за 
майката и за любовта.

Беше разиграна предмет-
на томбола, от която всички 
получиха сувенирен подарък.

През цялото време царе-
ше ведра и приятна атмосфе-
ра. Към ветеранките бяха от-
правени думи на уважение и 
признателност. Осмомартен-
ското тъжество завърши с бо-
гат обяд и весели наздравици 
за щастливо дълголетие.

зора георгиева, софия

Децата пяха и тан-
цуваха, рецитираха 
стихове, посветени на 
празника на мама и 

настъпващата пролет. 
Между отделните из-
пълнения се включи-
ха и част от присъст-
ващите майки. 

Те анонсираха учас-
тниците пред публика-
та. Много аплодисмен-
ти предизвика драма-
тизацията на приказ-
ката „По-малката дъ-

щеря“. Децата пред-
ставиха и модернизи-
ран вариант на „Дядо 
вади ряпа“. 

В 
п р о -
г р а м а -
та взеха 
участие 
всички 
възпи-
таници 
на дет-
с к о т о 
заведе-
ние. В 
края на 
търже-
с т в о т о 
те по-
дариха 

на майките и бабите си 
собственоръчно изра-
ботени цветя и картич-
ки с пожелания.  

Ваня Игнатова поз-
драви те и присъства-
щите дами и връчи по-
здравителен адрес от 
кмета на общината д-р 
Петър Петров.

Марий ПEЙЧев

В добре подредения клуб на пен-
сионерското дружество в кв. Дола-
пите на Русе беше отпразну-
ван по най-тържествен начин 
празникът на жената 8 март. 
Стилно подредените маси, ор-
ганизацията, богатото праз-
нично меню, цветята и музи-
ката бяха дело на много хора 
от клубното ръководство на-
чело с неуморния ентусиаст и 
председател на дружеството 
Радослав Пометков и завежда-
щата културно-масовата дей-
ност Иванка Дякова.

Празникът започна с поздрав-
ления – първо от малките артисти 
от детската градина, а след това 
от поканените гости. Песничките, 

Вълнуващ праз-
ник организира-
ха възпитаници-

те на детската гради-
на „Щастливо детство“ 
в Долна Студена по по-
вод 8 март. Майки и 
баби из-
п ъ л н и -
ха зала-
та, за да 
в и д я т 
как пеят 
и танцу-
ват тех-
ните де-
ца и вну-
ци. 

П о д 
ръковод-
ството на 
препода-
вателки-
те моми-
четата и момчетата бя-
ха подготвили истин-
ски спектакъл – фее-
рия от багри, музика и 
танци. 

Гости на тържество-
то бяха Ваня Игнатова 
– зам.-кмет на община 
Ценово, и Мария Найде-
нова – секретар на об-
щинската администра-
ция.

ни баници, тутмани-
ци, тиквеници, пи-
тки, кексове и мно-
го сладкиши.

В художествена-
та програма звуча-
ха стихотворения 
и песни, изпълне-
ни от ВГ „Планин-
ски полъх”, Йордан-
ка Байгутска, Цонка 
Иванова, Денка Ни-
колова, Радка Бака-
лова.

На 8 март вся-
ка дама, млада или 
възрастна, получа-

ва поздрав, при-
ветлива усмивка и 
цветя. Всички же-
ни от клуба се при-
браха по домове-
те си с много цве-
тя и удовлетворе-
ние от вълнуващо-
то осмомартенско 
тържество. 

вишка азМанова, 
гр. Шивачево                                                                                         

приказките и драматизации-
те, изпълнени от децата, пре-
дизвикаха умиление и нес-
крито възхищение у въз-
растните хора, жадни да чу-
ят и видят какво са научили 
техните внучета с помощта 
на своите учителки и музи-
кален ръководител.

В празничната програма 
имаше много музика, сти-
хове, посветени на жена-
та, инивидуални изпълне-
ния на певци и инструмен-
талисти, томбола, скромни 

подаръци. Веселото настроение в 
клуба, музиката, песните и танци-

те продължиха да късния следобед 
на празничния ден.

текст и снимки: александрина 
Шаханова, русе

колова, Радка Бака-колова, Радка Бака-
лова.лова.

ка дама, млада или ка дама, млада или 
възрастна, получа-

ва поздрав, при-ва поздрав, при-
ветлива усмивка и ветлива усмивка и 
цветя. Всички же-цветя. Всички же-
ни от клуба се при-ни от клуба се при-
браха по домове-браха по домове-
те си с много цве-те си с много цве-
тя и удовлетворе-тя и удовлетворе-

Âäúõíîâåíèåòî íà 
ÂÈÊ „Âäúõíîâåíèå”

Преди 5 години млад и амбициозен пенсио-
нер, влюбен в музиката и хубавата песен, ре-
ши да създаде вокално-инструментална група. 
Георги Богданов със своята китара и съпро-
вод на пиано на Петър Вангелов слагат нача-
лото на известната ВИК „Вдъхновение” при 
народното читалище „Младост – 71” – София.

През изминалата година репертоарът на гру-
пата непрекъснато расте и се обновява. Общи-
ят брой на песните, които се изпълняват, бе 
около 60. С такова богатство трудно може да 
се похвали друг състав. Песните се отличават 
и с голямо разнообразие на ритми, жанрове 
и тематика. Най-много от тях са с лиричен ха-
рактер, има и със социална тематика, злобо-
дневни, с хумористичен и сатиричен характер. 
Някои са и авторски. Групата продължава да 
възражда хубавите песни от младите години. 
Това разнообразие дава възможност на група-
та да участва в прояви по различни поводи.

Гордост е, че тя има специален химн. Зри-
телите я посрещат с интерес и овации. Най-
показателни са двата годишни концерта с об-
що 50 песни.

За една календарна година участниците 
имат 26 изяви. С голям интерес бяха посрещ-
нати в зала „България”, на XI и XII национа-
лен и ХIII градски преглед на пенсионерите и 
читалищната художествена самодейност, във 
великденския концерт, в гр. Елин Пелин, Шу-
мен, Видин и в зала „Средец”, където са отли-
чени с грамоти.

За тази година най-важни ще бъдат участи-
ята в градския и националния преглед на ху-
дожествената самодейност, двата концерта в 
Ихтиман, Добрич и др. Групата с ентусиазъм 
се подготвя за новите си изяви.

инж. стефан харизанов

Òúðæåñòâî çà âåòåðàíêèòå îò âîéíèòå

В пенсионерския 
клуб „Народни буди-
тели”, гр. Шивачево, 
обл. Сливен, бе прове-
дено вълнуващо тър-
жество, посветено на 
Международния ден 
на жената.

Ученици от  СУ 
”Георги Караве-
лов” с класен ръ-
ководител Радка 
Койтарова поз-
дравиха при-
състващите със 
стихове за май-
ката. Младата учи-
телка, която има из-
дадени няколко стихо-
сбирки, подкрепи поз-
дравлението на деца-
та със свое стихотво-
рение. Учениците бя-
ха топло посрещна-
ти и приветствани от 
членовете на клуба. 
Децата бяха много до-
волни, защото имаха 

възможност да раз-
гледат експонатите от 
постоянната  етног-
рафска из-
лож-

б а , 
в която 
се помещава клубът. 
Приветствие към же-
ните отправи и кме-
тът на град Шиваче-
во Петко Петков. Вся-

ка жена получи карам-
фил, поднесен й лично 
от него.

О с м о м а р -
тенският 

праз-

н и к 
в клуб 

„Народни бу-
дители” бе съчетан с 
кулинарна изложба. 
Подредена бе бога-
та  маса с най-вкус-
ни домашно приготве-
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Следва

От стр. 1
Тя не успява да отговори 
на въпросите около нея.

Уважаеми защитници 
на пазарната икономика, 
когато хлебарят Вацлав 
реши да продаде фурна-
та си на баничарката Мил-
ка, тогава ще сте напълно 
прави. Никой няма право 
да ги пита защо и как.

Когато става дума за 
електрозапределението 
на почти половин Бъл-
гария, тогава Вацлав и 
Милка дължат отговори. 
Защото в техните ръце е 
сигурността на държава-
та. Защото става дума за 
силно регулирана дей-
ност, която използва мо-
нополна инфраструктура.

Вацлав и Милка могат 
да решат да подарят ба-
ничките и милинките на 
гладните, а машините да 
нарежат на скрап и да ги 
претопят, за да си напра-
вят железни медальони за 
спомен.

Могат ли Вацлав и Мил-
ка да решат, че този биз-
нес вече не им е толкова 
привлекателен, да събе-
рат жиците, да си откачат 
електромерите и да ги по-
дарят на Кабо Верде, по-
неже напоследък затоп-
лихме отношенията? Не 
би трябвало да могат.

Вацлав и Милка могат 
да не внимават много с 
годността на продукти-
те и да предизвикат раз-
стройство на стотина кли-
енти от квартала. Тогава 
ще понесат репутацион-
ни щети, а вероятно ще 
отнесат и някаква глоба 
от съответните контрол-
ни органи.

Могат ли Вацлав и 
Милка да претупат нещо 
с качеството на матери-
алите или с подаваното 
напрежение? Могат ли 
да „изненадат“ клиенти-
те си с токов удар или с 
произволно спиране на 
тока? Не би трябвало да 
могат. И евентуални пос-
ледващи санкции няма да 
върнат нито унищожени-

те уреди, нито да компен-
сират загубите от спира-
нето на тока.

Вацлав и Милка могат 
да изразяват свободно 
своята политическа по-
зиция. Могат да си зале-
пят плакати на опозици-
ята на витрината на фур-
ната. Могат дори да я за-
творят в знак на протест.

Могат ли Вацлав и 
Милка да спрат тока за 
три дни на столицата, 
включително на всички 
държавни институции, 
болници и училища, за-
щото не са доволни от... 
например Истанбулската 
конвенция? Не би трябва-
ло да могат.

Затова е важно Милка 
да е фирма с ясен произ-
ход на капиталите, с про-
зрачна история, с пуб-
лично обявени плано-
ве за бъдещето, с висока 
репутация и с достатъчно 
опит във въпросната сфе-
ра. Каквато фирма е ЧЕЗ, 
каквато е ЕВН.

Досега г-жа Върбакова 
не успява да даде убеди-
телни отговори, а по-ско-
ро увеличи въпросите.

И това не е просто по-
редният случай в Бълга-
рия.

През 2011 г. 26-годиш-
ният студент Лъчезар Ва-
рнаджиев купи „Креми-
ковци“ за над 300 мили-
она лева. Ясно е, че бе-
ше фасада, но какво от 

това? Нещо бе скрито, но 
тази схема не застраша-
ваше сигурността на дър-
жавата.

Пак през 2011 г. държа-
вата продаде „Булгарта-
бак“ на фирма на руската 
ВТБ, за която беше ясно, 
че е само временен по-
средник, преди холдин-
гът да попадне в ръцете 
на скрити офшорки. Да, 
не е добре да се прави та-
ка. Не е добре сега да се 
чудим само на Пеевски ли 
е фирмата или има и дру-
ги партньори? Но чак си-
гурността на държавата 
да е застрашена, едва ли...

Преди година трима 
неизвестни младежи от 
Стара Загора купиха Ди-
пломатическия клуб в Бо-
яна. Схема си е, разбира 
се. Не е хубаво така да се 
прави. Народът нарича 
това „муфта“ - е, муфтили 
са един ресторант, дър-
жавата не е чак застра-
шена.

Сега става дума за тока 
на почти половин Бълга-
рия. И приказките за то-
ва как сделката била на-
пълно частна, как няма-
ло данни за нарушени 
закони, как всичко било 
по чешките закони(?!?!?) 
(а фирмите са регистри-
рани в България) са мно-
го, ама много неуместни. 
Та затова не питайте из-
общо.

иван Бедров

От стр. 1
Петър Делян бяга в 

Сърбия и едва преживя-
ва, докато Алусиан се е 
преклонил на византий-
ския император Василий 
ІІ (наречен Българоуби-
ец) и му е дадена титлата 
патриций. Назначен е за 
управител на тема (област) 
Теоудосиопол в Армения. 
През 1040 г. в Белград из-
бухва въстание на българи-
те. Те викат Петър Делян да 
го оглави и го провъзглася-
ват за цар. Той се проявява 
като много способен пред-
водител и започва да нана-
ся поражения на византий-
ските войски. Завзема зе-
мите от Ниш до Коринтския 
провлак. Научил за успехи-
те на своя братовчед, Алу-
сиан напуска самовол-
но Армения и двамата 
се срещат в наскоро 
превзетия от Петър 
Делян град Тива. Алу-
сиан заявява, че ис-
ка да бъде само обик-
новен войник във въс-
таническата армия, но 
Делян го провъзглася-
ва за първи болярин и го 
назначава за командир на 
40-хилядна войска със за-
дачата да превземе Солун. 
При обсадата на града  в ста-
на на Алусиан идват тайни 
пратеници на Василий, ко-
ито му съобщават, че импе-
раторът е събрал  огромна 
армия, която настъпва сре-
щу въстаниците. Първо ще 
разгроми отряда на Алуси-
ан, а след това войската на 
Петър Делян и няма да има 
милост и за двамата. Затова 
му предлагат да се оттегли 
от  Солун и да се разправи с 
братовчед си, като в замяна 
отново ще получи благово-
лението на василевса. Алу-
сиан се съгласява и двамата 
братовчеди отново се сре-
щат в Скопие. Алусиан казва 
на Петър Делян, че се е от-
теглил, защото срещу него 
настъпва многохилядна ви-
зантийска армия. Предлага 
му да се предадат, след ко-
ето и двамата ще бъдат на-
значени за управители на 

области. Петър Делян е въз-
мутен от предложението и 
заявява, че не може да из-
невери на каузата за осво-
бождението на България и 
ще продължава да се сра-
жава с ромеите. Алусиан 
обаче вече е поел пътя на 
предателството. Той се оп-
итва да подкупи началника 
на личната охрана на Петър 
Делян, като му предлага 4 
кг скъпоценности - злато и 
брилянти. Началникът (има 
сведения, че се  казва Нико-
ла) отхвърля предложение-
то и съобщава за това на Пе-

тър 

Делян. Съветва го да аресту-
ват Алусиан и да го подло-
жат на разпит. Петър Делян 
обаче все още има  доверие 
на братовчед си и продъл-
жава да се държи с него как-
то с единоборец за българ-
ската кауза. 

На два пъти стражите от 
личната охрана на Делян за-
лавят мъже, които се опит-
ват да проникнат в шатрата 
му, но се оказва, че  са с отря-
зани езици и не може да се 
установи кой ги е изпратил. 
За Великден 1041 г. Алуси-
ан кани братовчед си в своя 
стан. Началникът на охрана-
та узнава за това и иска да 
присъства, но Петър Делян 
му казва, че ще бъдат само 
двамата и един свещеник, 
който, като прочете молит-
вите, също ще се оттегли. За 
всеки случай по своя иници-

атива началникът на стра-
жата с 10 души се разполага 
около шатрата, в която два-
мата братовчеди се срещат. 
Малко след полунощ свеще-
никът излиза от шатрата и в 
нея остават само  братовче-
дите. Но всъщност не е та-
ка. По прокопан подземен 
проход влизат четирима от 
свитата на Алусиан. Те връз-
ват Петър Делян и избождат 
очите му. Ослепеният нада-
ва вик и началникът на стра-
жата влиза в шатрата, но ве-
че е късно. Заговорниците 
са се измъкнали през  същия 
подземен проход, където на 
изхода са приготвени бързи 

коне, с които пристигат в 
лагера на византийската 

армия. Последва бър-
зо нападение, а въста-
ниците, останали без 
водач, търпят пора-
жение. Само след 2 

месеца всички са раз-
бити и България за 146 

г. се превръща във ви-
зантийска област. Зара-

ди предателството Алуси-
ан е назначен за управител 
на Скопската област. Осле-
пеният Петър Делян е пле-
нен и отведен в Константи-
нопол. Умира през 1046 г. 
като заточеник в манастир в 
околностите на днешна Ча-
талджа. Тогава Алусиан все 
още е управител на Скоп-
ската област. 

На Великден 1047 г. чест-
ва празника. Тогава до не-
го се приближава човек с 
монашески дрехи и му каз-
ва, че има много важно съ-
общение, което трябва да 
му предаде насаме. Алуси-
ан го отвежда в приемната 
си и тогава монахът се нах-
върля върху него с два но-
жа. Нанася му рани по цяло-
то тяло и го привързва към 
един стол. След това избож-
да очите му и казва, че ще 
ги отнесе на гроба на Петър 
Делян, като цитира Библия-
та – око за око.

доц. Йордан василев, 
д-р по история 

Защо да
не питаме

Точно толкова бяха необ-
ходими на Владимир Пу-
тин  да разкрие на све-

товната общественост с какви 
нови стратегически средства 
за отбрана разполага Руската 
федерация.  Това се случи  на 
първи март т. г. в залата на 
Манежа в Москва по време 
на годишното обръщение на 
президента пред парламен-
таристите от двете ка-
мари на Думата.

Накратко изброявам 
за какво точно оръжие 
става въпрос:
Ракетен комплекс „Сар-

мат“, без ограничен радиус на 
действие, който заменя стра-
тегическата ракетна система 
„Воевода“, по западната ква-
лификация  „Сатана“.
Крилата ракета с глоба-

лен радиус на действие, снаб-
дена с ядрен двигател. Няма 
аналог по света.
Безпилотен подводен 

апарат с дълбоководно пота-
пяне, снабден с ядрени бойни 
глави, предназначени за уни-
щожаване на самолетоносач-

ни групировки на противника, 
както и за предизвикване на 
цунами. Без световен аналог.
Авиационен ракетен 

комплекс „Кинжал“. Ракетата 
се изстрелва от тежък изтре-
бител и се движи с хиперзву-
кова скорост, което я прави 
неоткриваема за средства-
та на противоракетна отбра-
на на противника. Разработва 

се и от други страни в света.
Ракетен комплекс „Аван-

гард“, оприличават го с мете-
орит. Няма аналог.
Мобилен лазарен ком-

плекс. Разработва се и от дру-
ги страни в света.

Посочените по-горе видове 
въоръжение са стратегически 
и ще бъдат използвани само в 
случаите на всеобхватна ядре-
на война. Или това е така наре-
ченото „оръжие на възмезди-
ето“. Те се въвеждат в отговор 
неедностранното денонсира-
не на Договора за ПРО (проти-

воракетна отбрана) от страна 
на САЩ и НАТО и създаване на 
военни бази около граници-
те на Руската федерация през 
2002 г.,  с което се наруши ба-
лансът на силите и неравнос-
тойната ядрена заплаха.

Това изказване на Путин 
предизвика незабавната ре-
акция на западния свят чрез 
коментарите на Тръмп и Мер-

кел, които го оприличиха ка-
то “обезпокоително“, а Тръмп 
и Мей като „безотговорно“. 
Веднага се забеляза града-
цията на паниката, обхвана-
ла членките на НАТО, макар 
че до момента официален ко-
ментар от страна на блока от-
съства. Наложи се Путин да 
даде интервю пред амери-
канската телевизия NBC, в ко-
ето отново препотвърди, че 
посочените видове оръжие 
не са за театъра на бойните 
действия и че са на различен 
стадий от въвеждането им на 

въоръжение. Но предупреди, 
че планът на американските 
военни стратези към 2020 г. 
да създадат оръжейни систе-
ми, които да използват мал-
ки и свръхмалки ядрени заря-
ди в конвенционални войни, 
няма да бъдат толерирани и 
ще дадат началото на всеобх-
ватен ядрен конфликт. Под-
чертано бе, че това не е за-

плаха, нито ядрен шантаж, а 
предупреждение и подадена 
ръка за договаряне… Крат-
ко и ясно.

Много известният изра-
елски общественик от руски 
произход  Яков Кедми опре-
дели този анонс на Путин като 
ураган, който е помел всички 
виждания на американските 
стратези да постигнат превъз-
ходство над Русия и да я по-
ставят на колене.  Досега из-
харчените милиарди долари 

за  ПРО са изхвърлени. И за да 
отговорят на новите предиз-
викателства, на американците 
ще са им необходими трили-
они долари, нещо непосилно 
дори за най-богатата страна 
в света. Той определи и па-
раметрите на бъдещите дого-
варяния: незабавно разпуска-
не на военния блок НАТО и 
премахване на военните ба-

зи от страните на бив-
шия социалистически 
лагер и осигуряване 
на неприкосновеност 

на територията  на влияние 
на Русия.

Руският анализатор Сергей 
Михеев определи постигнато-
то от руските учени и воен-
ни специалисти  като сравни-
мо с победите на Русия срещу 
монголското нашествие и по-
бедата над нацистка Германия 
в Отечествената война. 

александър ПоПов, 
външнополитически 

анализатор

Æåñòîêà ó÷àñò

коронясването 
на Петър делян

42 ÌÈÍÓÒÈ, ÊÎÈÒÎ ÐÀÇÒÚÐÑÈÕÀ ÑÂÅÒÀ
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ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ

Домашни методи
 за отслабване 

на празен стомах
Един от най-стари-

те методи е пиенето по 
една чаша топла вода с 
лимонов сок и мед вся-
ка сутрин. Това трябва 
да се прави редовно в 
продължение на 3-4 ме-
сеца.
Яденето на 1-2 до-

мата на празен стомах 
също помага - домати-

те понижават нивото 
на холестерола и раз-
тварят излишните маз-
нини.
Черният пипер не 

само овкусява храната, 
но и помага да изгаряме 
излишните телесни маз-
нини. Сместа, приготве-
на от 1/2 ч. л. черен пи-
пер, 3 с. л. лимонов сок 
и 1 с. л. мед в топла во-
да успешно изгаря маз-
нините. 
Пастата, приготве-

на от листа от босилек, 
разтворена в топла во-
да с лъжица мед, ще на-
мали теглото.
Няколко лъжици 

ябълков оцет, прибаве-
ни към кана вода, от ко-
ято се пие по няколко 
пъти на ден, също по-
магат. Този оцет ускоря-

ва метаболизма, т.е. по-
мага за отслабване като 
ускорява изгарянето на 
нежеланите мазнини в 
тялото.
 При конюнктивит

 Разтворете натура-
лен ябълков оцет в рав-
ни количества вода. По-
топете памучен тампон 
в течността и поставете 
върху клепача. Оставете 
да изсъхне и го махнете. 
Повтаряйте процедурата 
2 пъти дневно до облек-
чаване на състоянието.

При безсъние
Банановият чай 

улеснява заспиването 
и подобрява качество-
то на съня. Използвайте 
вечер около 40 минути 
до 1 час преди лягане.

 Продукти: 1 банан; 

1 ч. л. канела; 700 мл-
1 л вода

 Сложете водата вър-
ху загрят котлон и изча-
кайте да кипне, след ко-
ето отрежете краищата 
на банана, без да махате 
кората му, и го добавете 
към водата и намалете 
температурата. Варете 
около 10 минути, после 
махнете съда и изчакай-
те няколко минути. Пре-
цедете течността, доба-
вете канела и разбър-
кайте добре.

да проверим дали сме здравиВсички знаем, че 
здравните пре-
гледи и посеще-

нието при личния ле-
кар са не само задъл-
жителни, но и нало-
жителни. Единствено 
чрез изследвания мо-
же да се следи точно-
то здравословно със-
тояние и да се пре-
дотвратят евентуални 
усложнения.

Има няколко ви-
да домашни тестове 
за проследяване на 
здравословното със-
тояние. Не забравяй-
те обаче, че те не са 
алтернатива на нор-
малните изследва-
ния! Според експер-
ти с домашните тесто-
ве може да проверите 
състоянието на бели-
те дробове, хормони-

те и ефективността на 
червата. Костни забо-
лявания като остеопо-
роза обаче не може да 
се тестват.
Четирима от все-

ки петима души изпит-
ват болки в гърба в 
даден етап от живота 
си. Обикновено хората 
над 50 г. имат оплаква-
ния в долната част на 
гърба, където се полу-
чава нормално износ-
ване и разкъсване на 
съединителната тъкан. 
Тествайте своето със-
тояние, като се изпра-
вите и след това се на-
ведете назад колкото е 
възможно. Напрежени-
ето ще създаде по-бли-

зък костен контакт и ще 
причини болка. Други 
симптоми за пробле-
ми в гърба може да са 
скованост рано сутрин, 
както и затруднения, 
когато ставате от стол. 
 Организмът ви не 

може да усвоява люс-
пата на царевицата. В 
зависимост от това ко-
га ще я забележите в 
изпражненията си, ще 
определите дали чер-
вата ви работят добре. 
Периодът до 48 часа се 
смята  нормален, а след 
72 часа - бавен.
 За около две ми-

нути се качвайте и сли-
зайте по стълби с нор-
мално към бързо тем-

по. През това време се 
обадете на приятел и 
говорете по телефона. 
Ако се задъхате, зна-
чи трябва да се пре-
гледате.
Треперенето на 

ръцете може да озна-
чава хиперфункция на 
щитовидната жлеза. То-
ва се отнася особено за 
жени между 20 и 40 г., 
защото те са десет пъ-
ти по-склонни от мъ-
жете да развият тако-
ва състояние. За да се 
тествате, разперете ръ-
ката си с дланта надолу 
и поставете голям лист 
хартия върху нея. Ако 
има видимо трепере-
не, направете кръвни 
тестове.

Има много начини, 
при това дрехите да 
са безупречно чисти 
и свежи. 

ето наЙ-лесния 
вариант: 

Продукти: со-
да бикарбонат, бо-

ракс, домашен са-
пун, етерично мас-
ло по избор (може 
и без него)

Настържете един 
цял домашен или 
биосапун на обик-
новено ренде. В 
същия съд добаве-
те една голяма ча-
ша боракс и една 
голяма чаша сода. 
Разбъркайте добре 
праха. Ако искате 
той да има и аро-

мат, добавете  ня-
колко капки ете-
рично масло по из-
бор (лавандула, ли-
мон и др.) и разбър-
кайте. Ако желаете, 
може да добавяте 
етеричното масло 
и непосредствено 

преди прането. За 
едно пране е необ-
ходимо да сложите 
в пералнята една-
две лъжици. Ако е 
по-замърсено, сло-
жете в пералнята 
две-три лъжици. 

Този прах по ни-
що не отстъпва на 
купените, пълни с 
химикали прахове 
за пране. Пране-
то излиза идеално 
чисто. 

Íаправете си 
БÈÎПÐÀÕ
ÇÀ ПÐÀÍÅ
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На всеки 10 души поне 

един страда от мигрена. И 
това според официалната 
статистика, която не брои 
онези многобройни стра-
далци без поставена от 
специалист диагноза. Да-
мите са много по-силно за-
сегнати от това главобо-
лие – в 2 от всеки 3 случая 
става дума за жени.

Мигрената може да ви 
изненада както на млади 
години, така и в по-зряла 
възраст, затова казват, че 
най-често засегнатата гру-
па от населението е между 
25 и 55-годишна възраст.

Все още не се знаят при-
чините, поради които хо-
рата страдат от мигрена, 
макар че учените продъл-
жават да изследват специ-
фичните мозъчни механи-
зми, отговорни за разви-
тието на мигрена, и раз-
работват нови продукти 
за преодоляването й.

А това никак не е лес-
но. Няма установена за-
кономерност в много-
кратно повтарящите се 
пристъпи, продължава-
щи от 4 до 72 часа. А пе-
риодът на предупрежде-
ние, че те ще настъпят, е 
съвсем кратък – от 20 ми-
нути до 1 час преди гла-
воболието, и малко хо-
ра имат шанс навреме да 
отстранят мигрената или 
най-малкото да намалят 
въздействието й, като я 
предусетят и вземат меди-
каменти. Незнанието кога 
ще бъде следващият прис-
тъп от главоболие обър-
ква служебните и семей-
ните ни задължения, може 
да развали удоволствието 
от заплануваната почивка. 
Тя неминуемо води до по-
чести отсъствия от работа, 
прави ни неспособни да се 
съсредоточим, да извърш-
ваме дори ежедневната си 
домакинска работа. Съз-
дава постоянни проблеми 
със семейството, социал-
ната дейност и свободно-
то време. Много често по-
следица от мигрената са и 
финансови загуби – прос-
то хората с упорито и пов-
тарящо се главоболие не 
рядко са принудени да се 
откажат от добре платена 
работа и да приемат не-
дотам отговорни постове 
със съответно по-ниско 
възнаграждение.

За щастие на фармацев-
тичния пазар има пробив 
и е разработен продукт, 
които не само ефективно 
противодейства на болка-
та, но с течение на време-
то съвсем  елиминира миг-
рената.

Приемането на инова-
тивния природен продукт 
Мигренон гарантира не 
само преодоляване на  мо-
ментното главоболие, но 
при постоянство (взимане 
поне 6 месеца) помага да 
се намали силата на прис-
тъпите, постепенно да се 
разредят и накрая съвсем 

да забравим за тях.
Мигренон се различа-

ва от другите продукти по 
качеството на съставка-
та, начина на получаване 
и фармацевтичната фор-
ма. Съставката е получе-
на чрез патентован про-
цес на вакуум екстракция. 
При него се постига 25 пъ-
ти по-висока концентра-
ция в сравнение със стан-
дартната процедура на из-
вличане. При Mигренон 
за първи път се получава 
природен продукт с така-
ва чистота и ефективност. 
Фармацевтичната форма 
Solucaps (течна капсула) е 
запазена марка на фирма 
БОРОЛА. Тази форма поз-
в о л я в а бързо и цялост-

но усвоява-
не на активната съставка.

Доказано е, че състав-
ката на Mигренон може 
да се използва успешно за 
предотвратяване на миг-
рена, а при продължител-
но приложение се нама-
лява честотата и тежест-
та на мигренозните прис-
тъпи. Редица проведени 
клинични проучвания до-
казват ефективността на 
природния продукт и при 
други видове главоболие, 
ревматични болки, спазми 
на гладката мускулатура, 
напр. спазми на матката, 
и при температура.

И нека не забравяме 
най-важното – при Мигре-
нон няма  нежелани реак-
ции. Той е природен про-
дукт и е практически без-
вреден за разлика от син-
тетичните лекарства. Има 
много добра поносимост 
и при продължителна упо-
треба.

Mигренон
Живот 

без главоболие
какво съдържа 

Мигренон?
Висококачествен стан-

дартизиран екстракт от 
Tanacetum parthenium. 
Eдна течна капсула 
(Solucaps) Mигренон съ-

държа над 0,43 mg парте-
нолид. Процесът на стан-
дартизация гарантира 
чистота и ефективност на 
всяка капсула Mигренон.

как действа 
съставката на 

Mигренон?
Смята се, че съставката 

на Mигренон – партено-
лид, потиска химичните 
реакции, водещи до раз-
витие на мигренозното 
главоболие. При наруше-
на функция на тромбоци-
тите се освобождава серо-
тонин - причина за мигре-
нозния пристъп. Ефектът 
на партенолида се дъл-
жи на задържане отделя-
нето на серотонин. Със-

тавката на Mигре-
нон влияе по-
ложително и 
върху гладката 
мускулатура на 
съдовете, кое-
то има отноше-
ние към мигре-
нозната болка.

кога да 
използваме 
Mигренон?

M и г р е н о н 
се приема при 
мигренозно и 

други видове 
главоболие, като 

повлиява благопри-
ятно върху пристъпите, 

силата на болката, гадене-
то и повръщането.

как да приемаме 
Mигренон?

Препоръчва се 1 теч-
на капсула (Solucaps) до 
3 пъти дневно след хра-
нене. Дозировката е ин-
дивидуална и може да се 
адаптира според силата 
на мигренозната болка. 
По време на тежко миг-
ренозно главоболие мо-
же да се приеме и 1 капсу-
ла допълнително. Mигре-
нон може да се комбини-
ра и с аналгетици или дру-
ги лекарства за мигрена.

При деца се препо-
ръчва приложението на 
Mигренон да става след 
преглед от лекар. Прие-
ма се по 1-2 течни капсу-
ли (Solucaps) дневно. До-
зировката се адаптира 
към възрастта и теглото 
на детето.

кога да очакваме 
резултат?

Понякога ефектът не 
настъпва веднага, а след 
2-3 седмици и затова ле-
карите предписват по-
продължително лечение. 
Уместно е приемът на 
Mигренон да продължи 
поне 6 месеца. Спиране-
то трябва да става посте-
пенно.

Migrenon® e запазена марка на фирма бОрОла. 
За консултация с лекар специалист 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.migrenon.com. 

може да поръчате онлайн на www.momo.bg

УКРЕПВАНЕ НА 
ПРОСТАТАТА

ПроСтатиЗал ПлЮС - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа êонòаêòи: Âиòа Õерá, 

òел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

атанас големеев,
гр. ямбол

Простатизал Плюс 
е натурален продукт, 
който спомага за ук-
репване и възстано-
вяване дейността на 
простатната жлеза. 
Подбраните билкови 
екстракти съдържат 
биологично активни 
вещества — фитос-
тероли, сапонини, та-

нини, органични кисе-
лини, които подкрепят 
здравето на простата-
та и подпомагат функ-
циите на отделителна-
та и половата система 
при мъжете.

Екстрактът от леска 
притежава пикочогон-
но, противовъзпали-
телно и съдосвиващо 
действие. Дребноцвет-
ната върбовка има ди-
уретичен ефект и по-
влиява благоприятно 
затрудненото, често-
то и болезнено ури-
ниране.

От своя страна екс-
трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за премах-
ване задържането на 
урина и за отстранява-

не на пикочните инфек-
ции. Биологично актив-
ните вещества, извле-
чени от невена, имат 
противомикробно и 
противовъзпалително 
действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт от 
билките леска, дребно-
цветна върбовка, гръ-
мотрън и невен. Биоло-
гично активните веще-
ства, извлечени от те-
зи билки, притежават 
много добро противо-
възпалително, диуре-
тично, спазмолитично 
и болкоуспокоително 
действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, чес-
то и болезнено урини-
ране. Постепенно пре-
махва задържането на 
урина в пикочния ме-
хур. Съдейства и за от-
страняване на пикоч-
ните инфекции, които 
се явяват често услож-
нение на простатната 
хиперплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стимули-
ране на сексуалната 
енергия при мъжете.

Здравейте, казвам 
се Атанас Големеев 
от град Ямбол. Напи-
сах това писмо, за да 
разкажа за чудесата на 
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.

Никога не съм имал 
сериозни проблеми със 
здравето. Но когато 
ходех до тоалетната, 
усещах слаба пареща 
болка при уриниране. 
Помислих, че  съм на-
стинал и затова е та-
ка. Болката обаче не 
премина, а дори запо-
чна да се усилва.  Вечер 
все по-често ставах по 
малка нужда, трудно 
уринирах и след това 
дълго време не можех 
да заспя.  Отидох на ле-
кар и той установи, че 
простатата  е уголе-
мена. Започнах да пия 
лекарства, но след вре-
ме установих, че ефек-
тът е незадоволите-
лен. Моят съсед 
тогава ми пре-
поръча ПРОСТА-
ТИЗАЛ ПЛЮС. За-
почнах да взе-
мам хапчета-
та и само след 
2 месеца започ-
нах да се чувст-
вам по-добре. 
Парещата бол-
ка постепенно 
изчезна, урини-
ранито ми се 
облекчи. Върнах 
се отново във 
форма.

Ìèãðåíàòà îòñòúïâà 
ïðåä Ìèãðåíîí

макар че учените продъл-
жават да изследват специ-
фичните мозъчни механи-
зми, отговорни за разви-

кратно повтарящите се 
пристъпи, продължава-
щи от 4 до 72 часа. А пе-
риодът на предупрежде-
ние, че те ще настъпят, е 
съвсем кратък – от 20 ми-
нути до 1 час преди гла-
воболието, и малко хо-
ра имат шанс навреме да 
отстранят мигрената или 

в о л я в а бързо и цялост-

но усвоява-

нето на серотонин. Със-
тавката на 

нон
ложително и 
върху гладката 
мускулатура на 
съдовете, кое-
то има отноше-
ние към мигре-
нозната болка.

използваме 

се приема при 
мигренозно и 

други видове 
главоболие, като 

повлиява благопри-

жават да изследват специ-
фичните мозъчни механи-

ра имат шанс навреме да 

тавката на 

други видове 
главоболие, като 

повлиява благопри-
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Продуктите са производство  на ESPARA GmbH, австрия
вносител: “ФарМаБион ПлЮс” еоод, тел. 02/9532601, 

www.pharmabion-plus.dir.bg

Диоскорея корени 
растителни капс. х 30

 съдържа фитохормо-
на диосгенин като източ-
ник на естествен прогес-
терон, който значително 
подобрява състоянието 
на женския организъм 
по време на менопауза. 
Балансира отношението 
естроген - прогестерон, 
подпомага нормалния 
хормонален статус по 
време на полово съзря-
ване. Препоръчва се за 
регулиране на менстру-
алния цикъл и фертилни-
те функции на жената от 
пубертета до климакте-
риума. Използва се при 
нарушена функция на хи-
пофизата, хипоталамуса, 
надбъбречните жлези и 
яйчниците. Продуктът 
има изразено регенера-
тивно въздействие вър-
ху физическото тяло, в 
съчетание със стимули-
ращ ефект върху емоци-
ите и психиката. Облек-
чава главоболието, ко-
лебанията в настроени-
ето, депресията, раздра-
знителността и безсъни-
ето. Увеличава мускулна-
та маса, намалява отлага-
нето на липиди в арте-
риалните съдове и чер-
ния дроб. 

Червена детелина 
растителни капс. х 30 

притежава висока кон-
центрация растителни 
естрогени, които пред-
пазват организма от ксе-
нохормоните. Прилага 
се успешно за регулира-
не функцията на жлезите 
с вътрешна секреция и за 
отстраняване на горещи-
те върни, изпотяването, 
депресията, нарушения 
сън и сърдечно-съдови-
те смущения през мено-
паузата. Намалява риска 
от остеопороза, мастит, 
потиска апетита. Възста-
новява функциите на ор-
ганизма след продължи-
телно приемане на кор-
тикостероиди и антиби-
отици. Червената детели-
на е имунен стимулатор, 
подобрява циркулацията 
на кръвния и лимфния 
поток, пречиства кръв-
та, тонизира гладката 
мускулатура на кръво-
носните съдове, балан-
сира нивото на хемогло-
бина и броя на кръвните 
плочици.

Хиалурон-биотин 
растителни капс. х 30 

е природен продукт с 
богата формула от бамбу-
ков екстракт, екстракт от 
нар, хиалуронова кисели-
на, кварцова пръст, цинк, 
естествен витамин Е, пан-
тотенова киселина, вита-
мин В2 и биотин. Участ-
ва активно в изграждане-
то на кожата, косата, но-
ктите и костите и допри-
нася за нормализиране 
обмяната на веществата 
в тях. Има подмладяващ 
ефект, противомикробно 
и противовъзпалително 
действие. Благоприятно 
повлиява всякакви нара-
нявания и бавно зараст-
ващи рани, септични със-
тояния, циреи и абсцеси. 
Стимулира растежа на ко-
сата и успешно се прилага 
при чупливи нокти. Квар-
цовата пръст, бамбукът и 
нарът са богати на сили-
ций, който стимулира ми-
нерализацията на костна-
та тъкан, предотвратява 
отлагането на соли в ста-
вите и участва активно 
във формирането на зъ-
бите и скелета. Хиалуро-
новата киселина подпо-
мага хидратирането на 
ставите и изграждането 
на хрущяла, заличаване-
то на бръчки и хидрати-
рането на кожата.

Овчарска торбичка 
комплекс билков 

дестилат 30 мл от: 
овчарска торбичка, 
\пасифлора, шапиче 

и бял равнец
Овчарската торбичка 

действа укрепващо и спа-
змолитично на женския 
организъм при болки в 
органите на малкия таз 
и може да предотврати 
прекомерното менстру-
ално кървене. Пасифло-
рата също има спазмоли-
тично действие и действа 
успокояващо на нервна-
та система при менопауза 
и предместруален синд-
ром. Шапичето действа 
за укрепване на женски-
те полови органи в мал-
кия таз, при възпаления, 
както и при менструални 
нарушения. Белият рав-
нец се препоръчва като 
кръвоспиращо средство 
и при нередовно мен-
струално кървене. 

ЯБЪЛКОВ  
ПЕКТИН  

Супер концентрат 

Намалява 
холестерола  

и нормализира 
кръвната захар!кръвната захар!

САМО  
1 КАПСУЛА  НА ДЕН!

ТЪРСЕТЕ В 
АПТЕКИТЕ

Повече информация 
на тел. 02 953 05 83  

и на www.revita.bg

Ябълков пектин супер концентрат 
на Натурал факторс може да се из-
ползва и за детоксикация. Ябълков пек-
тин супер концентрат  е източник на 
най-силно концентрирания пектин на 
пазара. Осигурява всички полезни веще-
ства, съдържащи се в ябълките. Уни-
кален източник на 300 mg разтворими 

и неразтворими фибри. Удобен прием 
под формата на капсули.
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проблема за седмица. 
Тази година заедно с 

пролетното проявление на 
цистита на пазара се поя-
ви нов продукт, изключи-
телно ефективен именно 
при остри сезонни уроин-
фекции.

имунобор уро 
акут на по-
п у л я р -
н а т а 
м а р к а 
Borola е 
изцяло 
натура-
лен про-
д у к т , 
к о й т о 
а к т и в -
но под-
п о м а г а 
п и к о ч -
ните пъ-
тища и 
изчистване-
то на бактерии от отдели-
телната система. Основно-
то предназначение на този 
невероятен продукт е при 
инфекции на пикочните 
пътища като уретрит, цис-
тит и др., както и за профи-
лактика на рецидив на уро-
инфекции. имунобор уро 
акут се препоръчва и при 
състояния като асимптом-
на бактериурия и склон-
ност към чести инфекции 
на пикочните пътища. Бла-
годарение на уникалното 
си действие Imunobor Uro 

Akut не позволява бактери-
ите да се прилепват към ли-
гавицата на пикочните пъ-
тища, като потиска бакте-
риалния растеж в урина-
та, както и възпалението 
и болката. Само две капсу-
ли на ден осигуряват 72 мг 

проантоцианиди-
ни тип 
А (PAC), 
к о и т о 
гаран-
т и р а т 
макси-
м а л -
но ан-
тиадхе-
з и в н о 
д е й с т -
в и е . 
и м у -
н о -

бор уро 
акут е на-

пълно естест-
вен продукт, съдър-
жащ много високо количе-
ство пречистен екстракт от 
Американска червена бо-
ровинка. Не предизвиква 
нежелани ефекти на ан-
тибиотиците. Предлага се 
в удобна опаковка от 20 

броя растителни капсули 
(Vgcaps). 

Имунобор® Уро Акут
Активно подпомага 
пикочните пътища

Високо съдържание на 
екстракт от Американска 
червена боровинка  с по-
ефективна стандартизация 
към PAC.

Подходящ при остри 
уроинфекции (цистит, пи-
елонефрит и др.), катетери-
зация и бременност. 

Пръв избор за:
 здрава и устойчива 

лигавица;
 нормално алкално-

киселинно равновесие на 
урината.

възрастни: По 1 расти-
телна капсула 2 пъти днев-
но. 

деца над 1 г. - по 1 рас-
тителна капсула дневно.

Действа от първия ден 
на приема.

научете повече на
 www.imunitet.bg – 

всичко за имунитета 
на едно място.

Пролет без цистит с 
Èìóíîáîð Óðî Àêóò

Преди да се разхвър-
ляте пролетно, си 
спомнете, че настъп-

ва и времето на цистита. 
Не че не ни мъчи през ос-
таналата част от годината, 
но през този сезон е в сти-
хията си. Комбинацията от 
нестабилното време и же-
ланието ни да свалим зим-
ните дрехи  лесно води до 
простуда и оплаквания от 
парене, болки в кръста и 
в корема и дори уринира-
не на кръв. Дамите са най-
нетърпеливи в това отно-
шение и може би зато-
ва  заболяването върлува 
най-вече при жените. Бо-
лестта не подбира възра-
сти и може да се прояви 
както при млади момиче-
та, така и при дами в на-
преднала възраст.

За възникване на цисти-
та благоприятстват мно-
го фактори: охлаждане на 
организма, задържане на 
урина в пикочния мехур, 
запек, преумора, катете-
ризация, дефлорация, бре-
менност, климакс и др. 

Циститът се причинява 
от бактерия. Затова тряб-
ва да се противодейства с 
антибактериално лечение. 
Необходим е също прием 
на повече течности, защо-
то при уриниране меха-
нично се изхвърлят вред-
ните микроорганизми. 

Специалистите препо-
ръчват още от първия ден 
на проява на симптомите 
да се започне лечение с 
природни продукти, дейст-
вието на най-добрите от 
които се проявява ведна-
га и гарантира справяне с 

фекции.
имунобор уро 

 на по-
п у л я р -
н а т а 
м а р к а 
Borola е 
изцяло 
натура-
лен про-
д у к т , 
к о й т о 
а к т и в -
но под-
п о м а г а 
п и к о ч -
ните пъ-
тища и 
изчистване-

ли на ден осигуряват 72 мг 
проантоцианиди-

тиадхе-
з и в н о 
д е й с т -

н о -
бор уро 

акут
пълно естест-

имунобор уро 
 на по-

изчистване-

проантоцианиди-

бор уро 
акут

пълно естест-

Imunobor е търговска марка на фирма бОрОла. 
За консултация с лекар специалист обърнете се 

към клиника бОрОла, софия 1202, 
ул. "Цар симеон" 52, тел. 02/983 62 03; 

е-mail: office@borola.com; www.borola.com. 
можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

 Аспиринът е лекарството, спечелило си славата 
на универсален лек и успокояващо средство сре-
щу какво ли не – като се започне от главоболие и 
се стигне до сърдечна атака и дори рак. След но-
во изследване учени от Оксфордския университет 
излязоха със становището, че аспиринът трябва да 
се приема веднага след преходна исхемична атака. 
За разлика от досегашното схващане, че ползата от 
него е около 15% намаляване на риска от повторен 
инсулт, този процент е повече от 80 на 100. Едно от 
най-прекрасните качества на аспирина е, че може да 
се ползва като превантивна мярка за борба с исхе-
мичната болест. Доказано е, че приемането му по-
следователно и трайно в ниски дози действа пре-
вантивно срещу риска от развитие на рак на гърда-
та, на дебелото черво и на простатата.

Трябва ли аспиринът да се приема всеки ден? 
Ползите и страничните ефекти от приема на аспи-
рин естествено са различни за всеки от лекуващите 
се. Тъй като е антикоагулант, превишените дози но-
сят реален риск от трудно съсирване и оттам – до 
вътрешно или външно кървене. Дозата трябва за-
дължително да бъде съобразена със здравословно-
то състояние на конкретния пациент и задължител-
но предписана от лекар специалист, който най-до-
бре ще прецени дали пациентът се нуждае от еже-
дневен или периодичен прием.

Каê äа приеìаìе аñпирин

 ликопенът е мощен 
антиоксидант, намиращ се в 
доматите. Направени са 11 
проучвания, които са публи-
кувани в Journal of Nutritional 
Science and Vitaminology. Из-
следователите откриват, че 
колкото повече домати при-
емат мъжете, толкова по-ни-
сък е рискът за развитие на 
простатни неразположения 
и на рак на простатата. Но, 
тъй като самият ликопен е 
плътно прикрепен към кле-
тъчните стени, организмът 
среща трудности при усво-
яването му от суровите до-
мати, затова ги предпочитай-
те печени, варени, в ястия и 
сосове. 
 Броколите съдържат 

цял комплекс от вещества, 
които са изключително бла-
готворни за целия    орга-
низъм. Сулфорафанът в бро-
колите е една от най-силни-
те активни съставки, които 
действат много силно анти-
оксидантно и противотумор-
но. Освен това, активните му 
вещества спомагат за оздра-
вяването на самата тъкан на 
простатата. 
 зеленият чай е еже-

дневна част от менюто на 
мъжете от Азия. Консумира 
се от хиляди години. Някои 
учени считат, че именно на 
неговия прием се дължи фа-
ктът, че мъжете там боледу-
ват много по-рядко от вся-
какви неразположения на 

простатата. Познатите му 
свойства се дължат на ве-
ществата в него: 

- Катехин
- Производни на ксантини
- Полифенолите като 

epigallocatechin-3-gallate 
(EGCG)

- Епикатехин 
В едно проучване, публи-

кувано в Chinese Medicine, 
изследователите откриват, 
че при всеки мъж, който кон-
сумира по или повече от 5 ча-
ши зелен чай на ден, рискът 
от уголемяване или други об-
разувания на простатата зна-
чително намалява. 
 Счита се, че бобът, ле-

щата са също много полез-
ни. Те съдържат изофла-
вони, които не позволя-
ват растежа на епителните 
клетки на простатата. 
 Друга храна, която е 

много полезна за мъжете, 
е нарът. Нарича се „пло-
дът-чудо“. Неговите ефекти 
се свързват с всякакви хро-
нични неразположения, ко-
ито се дължат на оксидатив-
ния стрес. Учените считат, 
че механизмът, по който на-
рът работи е на принципа на 
„намери и разруши“ – метод, 
който е изключително тарге-
тиран – успява да намери бо-
лните или вредните клетки и 
да ги обезвреди, като в също-
то време не докосва здрави-
те клетки. 
 Ненаситените мазнини, 

като омега-3 и омега-6 са 
есенциални мазнини, които 
са много важни за всяка ед-
на диета. Традиционната за-
падна диета включва много 
голямо количество омега-6, 
но е изключително бедна на 
омега-3, а именно балансът 
между тях е важен за добро-
то здравословно състояние. 

Хранителният режим, който 
включва риба поне веднъж 
седмично, е много подходящ 
за здравето на мъжете. 
 Съществуват билки, ко-

ито повлияват изключител-
но добре здравето на про-
статната жлеза. Такава е на-
пример върбовката. Освен 
че действа силно противо-
възпалително и имуностиму-
лиращо, билката е естествен 
хормономодулатор. А имен-
но хормоналният дисбаланс 
е основна причина за хипер-

плазия на простатата по вре-
ме на така наречената андро-
пауза. С годините тестосте-
ронът, под въздействието 
на ксеноестрогени или дру-
ги фактори преминава в не-
здравословна форма, която 
се отразява на нарастването 
на простатната жлеза. Вър-
бовката допринася за нор-

малния размер на жлезата и 
контролира дейността й. 
 Друга билка, известна 

със своята антиоксидантна 
активност и протективна ро-
ля върху простатната жлеза е 
Гроздовото семе. То има сил-
на защитна функция върху 
самата тъкан и я пази от па-
губното влияние на свобод-
ните радикали. Подобрява 
кръвоснабдяването и цир-
кулацията в жлезата, а про-
учвания сочат, че гроздово-
то семе има способността да 

ÊÎÈ ÕÐÀÍÈ ÎБÈ×À ПÐÎСÒÀÒÀÒÀ предпазва от туморни израж-
дания в жлезата, влияйки въ-
прху процеса апоптоза. 
 Селенът е  естествен 

участник в сперматогенеза-
та. Той се съдържа най-мно-
го в бразилския орех. 

Простарен e специал-
но разработена синергич-
на формула от високока-
чествени екстракти от Вър-
бовка, Гроздово семе и Се-
лен от натурален източник, 
в най-усвоимата му за орга-
низма форма L-Селенометио-
нин. Те действат благоприят-
но едновременно върху раз-
лични симптоми, свързани с 
неразположенията на прос-
татата. Възпират растежа на 
епителните клетки; подпома-
гат естествената дейност на 
простатната жлеза на раз-
лични нива; действат проти-
вовъзпалително и антибак-
териално; предпазват от ту-
морни израждания. Проста-
рен (ProstaRen) може да се 
използва както съпътстващ 
традиционното лечение, та-
ка и като негова алтернатива. 
Чрез Простарен се ограни-
чават страничните негативни 
ефекти, появяващи се често 
след продължително медика-
ментозно лечение или чрез 
оперативна намеса. Проста-
рен може да се използва уд-
ачно и след оперативно ле-
чение. 

търсете в аптеките  
и без рецепта 

или online 
на www.botanic.cc
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ÀËÒÎÐÈß и заáоляванията 
на диõателната система

Острите белодроб-
ни заболявания водят 
до краткотрайна загуба 
на работоспособността, 
а напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са важна 
причина за трайно инва-
лидизиране. В около 10% 
от възрастното населе-
ние се установява из-
разена в различна сте-
пен дихателна недоста-
тъчност. При хронична-
та дихателна недостатъч-
ност се наблюдава нару-
шение в алвеоларно-ка-
пилярната дифузия. За-
труднен е газовият об-
мен и поради задушава-
не на малките дихателни 
пътища, предизвикано от 
бронхиална хиперсекре-
ция. Всичко това означа-
ва настъпване на хипок-
семия (намалено преми-
наване на кислород в ор-
ганизма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съ-
държание на въгледвуо-
кис), тъй като въглерод-
ният двуокис преминава 
през алвеоларно-капи-
лярната мембрана 25 пъ-
ти по-лесно от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 
дим и др. Важно е и то-

ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-

рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бо-

гати на слузести вещества, 
които способстват за оме-
котяване на бронхиални-
те секрети и за по-лесно-
то им отделяне от бронхи-
алното дърво. Екстракти-
те от лечебната ружа имат 
изразен противовъзпали-
телен ефект. Препоръч-
ва се прилагането им при 

у п о р и т и 
кашлици, 
магареш-
ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това 
се устано-
вява бла-
готворно 
в л и я н и е 
на ружа-
та 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 ди-
зентерия.

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 комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 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 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áр. õ 49 лв. + Беçплаòна äоñòавêа /Îáùо: 49 лв./
2 áр. õ 45 лв. + Беçплаòна äоñòавêа /Îáùо: 90 лв./

3 áр. õ 39 лв. + Беçплаòна äоñòавêа /Îáùо: 117 лв./

ÖÅÍÀ: 

Течният еликсир „артроксин“ е 
концентриран екстракт от две ки-
селини, производни на бозвелия-
та. най-впечатляващото на тази 
формула е силата на тези кисели-
ни да създава процеси на възста-
новяване на хрущялната и кост-
ната тъкан, което в дългосро-
чен план може да предотврати 
а р т р и т -
ното за-
б о л я в а -
не, като 
премах-
не пър-
в о п р и -
ч и н а т а 
за въз-
н и к в а -
нето на 
болката 
и възпалението.

„артроксин“ намалява болките 
в коленете и увеличава гъвкавостта 
им. Формулата има силата да подо-
брява притока на кръв към ставите 
при нарушения от спазми на кръ-
воносните съдове. Най-важното за 
„артроксин“ е неговото комбини-
рано действие. Продуктът овладя-
ва болката и подсигурява подвиж-
ността на ставите, но заедно с то-

ва е и силно противовъзпалител-
но средство.

Формулата е разработена в теч-
на форма и за разлика от много 
други препарати, които са в таб-
летен вид, се абсорбира много по-
пълноценно и ефективно. Това поз-
волява продуктът да няма никакви 
противопоказания и заедно с това 

да подсигу-
ри бързо 
д е й с т в и е 
и видими 
р е з у л т а т и 
още от пър-
вия прием. 
О с в о б о ж -
даването на 
ак ти вн ите 
компонен-
ти протича 

дългосрочно и веднъж достигнал 
оптимални нива на насищане в ор-
ганизма, продуктът може да подси-
гури терапевтичен ефект върху 
ставните огнища. По тази причина 
препоръчваме първоначален курс 
от три до шест  месеца в зависи-
мост от тежестта и вида на заболя-
ване на костите и ставите.

 „артроксин“ се препоръчва 
при състояния на болки в кръста, 

ÒÅ×ÅÍ ÅËÈÊÑÈÐ ÍÀ ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÕËÅÁÀÐÎÂ 
ÂÐÚÙÀ ÇÄÐÀÂÅÒÎ ÍÀ ÑÒÀÂÈÒÅ

Продукта „артроксин“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет 

страницата: http://tonik.info/arthroxin/ 
или в повечето аптеки в страната.

ето как да се спасите от ставните болки

 Това, че изхвър-
ляте секрета от гър-
лото, не е толкова 
лошо. Вие навярно 
имате хроничен фа-
рингит. 

Сливиците са били 
преграда за микро-
бите, сега преградата 
е значително по-на-
вътре в дихателните 
органи. Но трудност-
та е навярно в това, 
че храчките са жила-
ви и сухи. Трябва сек-
ретът да бъде омек-
чен. А и защитните 
сили на лигавиците 
навярно са доста на-
малели. Препоръчва-
ме: 1. Да започне-
те да използвате по 
предписание препа-
рат, разтопяващ жи-

лавия секрет, за да 
улесните изхвърля-
нето му. 2. Правете 
си инхалации с евка-
липтово или лаванду-
лово масло. Сложете 
във врящ чайник ня-
колко капки от мас-
лото и вдишвайте па-
рите 4-5 минути. Пра-
вете го вечер. 3. Не-
пременно трябва да 
засилите защитните 
сили на лигавиците. 

Поговорете с лека-
ря си да ви предпи-
ше препарати, които 
да стимулират иму-
нитета на лигавици-
те. 4. Трябва много 
да се пазите от прос-
туди, които всъщност 
са заразяване с раз-
ни вируси.

ИНХАлАЦИИТе 
ПОМАГАТ СРеЩУ 

ФАРИНГИТ
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Продукта „артроксин“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет 

ето как да се спасите от ставните болки

ÂÐÚÙÀ ÇÄÐÀÂÅÒÎ ÍÀ ÑÒÀÂÈÒÅÂÐÚÙÀ ÇÄÐÀÂÅÒÎ ÍÀ ÑÒÀÂÈÒÅÂÐÚÙÀ ÇÄÐÀÂÅÒÎ ÍÀ ÑÒÀÂÈÒÅ

Продукта „артроксин“ можете да поръчате директно 

ето как да се спасите от ставните болки
при дискова хер-
ния, болест на Бе-
хтерев и ревмато-
иден артрит, всич-
ки форми на осте-
опорози и артро-
зи, шипове, рев-
матизъм, подагра, 
артрит. допълни-
телен плюс е, че 
артроксин  е из-
ключително поле-
зен за стомаха и 
червата и помага 
при гастрит, ко-
лит и раздразне-
ни черва.
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избит 
зъб може 
да бъде 
спасен 

Πредлагаме ви ня-
колко изключително 
лесни и ефикасни ре-
цепти с напълно нату-
рални продукти, кои-
то заличават успеш-
но кожни петна.

 С прясно мляко 
и оризово брашно

съчетанието меж-
ду двата продукта 
е отлично средство 
за заличаване на не-
приятните петна по 
кожата, а освен то-
ва заглаждат лице-
то и уеднаквяват те-
на. Hеобxодими са 2 
с. л. прясно мляко и 
една супена лъжи-
ца оризово 
брашно.

раз-

б ъ р -
к а й т е 
добре две-
те съставки и на-
несете върxу засег-
натото място. оста-
вете да подействат 
за 20-ина минути и я 
отмийте с xладка во-
да. Tази процедура 
се прилага веднъж 
в седмицата.

С нахут 
Kолкото и изне-

надващо да звучи, 
той върши чудеса 
при заличаването на 
петната и заглажда-
нето на кожата, като 
освен това й прида-
ва по-свеж вид.

1/3 ч.ч. наxут (сва-
рен) се смила с по-
мощта на куxнен-
ски робот. Hа тън-
ка струйка се доба-
вя минерална вода 
до получаването на 
гъста кашица, коя-

то да не се стича по 
лицето.

Πреди да нане-
сете маската, е не-
обxодимо да почис-
тите лицето. имайте 
предвид, че се нана-
ся само върxу петна-
та, а не върxу цяло-
то лице! 

след като засъx-
не, се измива с топла 
вода. за постигането 
на оптимални резул-
тати за максимално 
кратки срокове пов-
таряйте процедура-
та ежедневно.

С картофи
 те също са отлич-

но средство за 
з а л и ч а -

в а н е 
н а 

к о ж -
ни пет-

на. Tъй 
като съдър-

жат голямо количе-
ство нишесте, а то 
е способно да нама-
ли пигментацията на 
кожата, превръщай-
ки я в по-гладка и 
бяла, този зеленчук 
също е от много го-
ляма полза в борба-
та с петната по ко-
жата.

Hеобxодим е со-
кът от един картоф. 
Hатопете памуче в 
него и го втрийте в 
предварително из-
чистеното лице.

оставете да 
действа 20-ина ми-
нути, после отмий-
те с xладка вода. 
Πроцедурата се 
прилага веднъж 
дневно до получа-
ване на желания ре-
зултат.

Búлøeáни ìaçилa 
ça çaли÷aвaнe 

нa êoæни пeòнa

една супена лъжи-
ца оризово 
брашно.

раз-

но средство за 
з а л и ч а -

в а н е 
н а 

б ъ р -
к а й т е 
добре две-

к о ж -
ни пет-

на. Tъй 
като съдър-

Ако си избиете зъб, 
може да го спасите и 
той да се прихване об-
ратно на мястото си. 
Вземете го за ръбчето, 
без да докосвате коре-
на или долната част. 
Не го търкайте! Ако е 
замърсен, изплакнете 
го внимателно с мля-
ко или чиста вода от 
чешмата. Сложете го 
обратно на мястото 
му и притиснете вни-
мателно. Идете ведна-
га на стоматолог! Ако 
не можете да го пос-
тавите обратно на мяс-
тото му, зъбът ще умре 
за около тридесетина 
минути, щом бъде ос-
тавен на открито. Хва-
нете го внимателно и 
го сложете в чист съд с 
прясно охладено мля-
ко. Така ще издържи 
поне 2 часа. Ако и това 
е невъзможно, увийте 
зъба във фолио, за да 
не му позволите да из-
съхне! Веднага наме-
рете стоматолог!

Обилното изпотяване при нерв-
ни положения не е непременно 
болестен признак. Първо про-

верете температурата си към 5 ч. сле-
добед, изслед-
вайте кръвта за 
скорост на утай-
ката. При темпе-
ратура следобед 
и ускорена утайка трябва да направите 
допълнителни изследвания. възмож-
но е да имате възпалителен процес. 
ако изследванията не сочат заболя-
ване, изпотяването най-вероятно е на 
нервна основа и не се тревожете. но се 

наблюдавайте дали има при вас някои 
от следните признаци: 1. Често поблед-
нявате или почервенявате, дори при 
най-малък повод. 2. Появява се вие-

не на свят без 
особена при-
чина. 3. Пулсът 
неочаквано се 
ускорява или 

забавя. "Чувства се сърцето." 4. сън-
ят е нарушен. 5. изстиват или изтръп-
ват ръцете. 6. има непрестанна умора. 
ако наблюдавате два от тези признака, 
изпотяването най-вероятно е нервно. 
При три признака то е сигурно.

КоГа иЗПотЯваНето 
е На НервНа оСНова 
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Проза Поезия

Радост

Пролет, силна и вълшебна думичка. Даже люта 
и страшна, зимата не е в състояние да й устои. То-
зи вълшебен сезон с лекота, плавно и бавно, с хи-
трост, постепенно измества мразовити, мрачни и 
дълги месеци, потискащи и тягостни, тъмни от гъ-
стите мъгли. И усещаш как се влива в теб някаква 
сила и енергия, за да можеш да почувстваш пър-
вите топли слънчеви лъчи, галещи лицето. Гледай-
ки как постепенно, бавно се събужда природата, 
първите срамежливи кокиченца, свели поглед към 
земята, но изправени и горди, че именно те опо-
вестяват настъпването на така очаквания сезон, се 
чувстваш щастлив... 

Има ли някой да не усеща уханието, миризмата 
на разцъфналите дръвчета, да не слуша жужене-
то на работливите пчелички, не отминавайки вся-
ко цветче. Даже Мецана, събудила се от летаргич-
ния си зимен сън, мързеливо се протяга, огряна от 
топлите лъчи на слънцето. Нищо и никой не може 
да спре идването на пролетта.

Родих се и израснах до голямата и величестве-
на река в Европа – Дунав. Пътувал съм много пъ-
ти от извора до устието й. Красива е през всички 
сезони, но пролетната й красота е неописуема. Аз 
и моите съграждани от Свищов трябва да бъдем 
щастливи, да се радваме на този Божи дар,  река-
та да мие нашия бряг.

Колко пъти сме ходили до брега на Дунав да 
погледаме раззеленилите се върби, да почувства-
ме цъфтежа и уханието им! Омаян, омагьосан си 
и чуваш сред разлистената върбова гора изра-
зителния глас на кукувицата, една от първите 
вестителки на пролетта. Обърнеш се настрани и 
гледаш как гордо и уверено край водата стъпва 
щъркелът и как в големия си остър клюн е хва-
нал поредната си жертва. А жабешкият хор из-
нася пролетния си концерт пред огромната реч-
на и горска публика. И омаян от този ден, унесен 
от ритмичното бумтене на двигателите на пъту-
ващия по реката огромен пасажерски кораб, се 
чувстваш прекрасно. 

Вечерният здрач леко пада над тихите води на 
Дунав и отстъпва място на бистрата, яркосребрис-
та светлина на луната, която иска да допълни неж-
ния чар на вечерта. Ако посегнеш, ще я пипнеш с 
ръка. От сребристото й лице излизат безброй мал-
ки светли, красиви лъчи, които се плъзгат по ти-
хите води на Дунав и образуват голяма лунна пъ-
тека, която няма край. 

Не мога да опиша по-добре този природен фе-
номен, наречен пролет. Тя съживява всяко съще-
ство, дарява ни със сили и здраве, дава ни радост и 
щастие след дългите и студени зимни дни и нощи.

капитан константин динков – льони, свищов

Той не е нашенец. На-
шите хора са едри и крот-
ки като биволи, а то е 
дребно човече, нищо и 
никакво наглед. Дядо му, 
Генко Загорецът, едно 
време, хе, преди бозгун-
лука още, дошъл от Зеле-
но дърво аргатин в село, 
оженил се за 
баба Неда от 
Тамашовци-
те и полека-
лека напъл-
нили цяла ма-
хала със си-
нове, дъще-
ри и внуци. 
И нали кръв-
та им е загор-
ска, повече-
то от синове-
те му пак за-
горки си взе-
ха. Щом през 
май дойдат етърките да 
берат гюл по нас, току-
виж, дядо Генко пак си 
взел снаха. Само бащата 
на Съби се ожени за на-
шенка, та той е мелез. А 
пък ти знаеш - смеси ли 
се загорска кръв с тракий-
ска, или голям човек изли-
за, или голямо магаре. В 
Лъжлив Събя се събрали 
пък и двете. Нà, иди сега 
при него и му речи: „Съб-
ко бе, оня ден продадох 
толкова и толкова муска-
ла масло и толкова ден-
ка по толкова лева и тол-
кова стотинки мускала, на 
колко ми възлиза цялата 
сметка?“ Той ще наведе 
глава, ще се загледа във 
върха на левия си цървул, 
ще примига няколко пъ-
ти и ще отсече: „Толкова 
прави, бай Стойно!“ Иди 
тогава при даскалите, ка-
жи им да сметнат и те ще 
пишат, ще задраскват до 
пладне и пак ще излезе, 
колкото Съби е казал. Ум 
- бръснач и пълен с дяво-
лии. И лъже, ама не, да ре-

чеш, за интерес, а тъй, са-
мо за шега и подбив. 

Пролетес дошъл в се-
ло един гражданин. Спрял 
на Стайковия дюкян, чу-
кал, викал - няма никого. 
Работно време - где хора 
из село! Не щеш ли, из пъ-
теката край дола се задал 

Лъжлив Съби. Счупило му 
се нещо на предното ко-
лело, та го търкалял към 
коларя за поправка. Тър-
каля си наш Съби колело-
то и гледа надолу, да го не 
изтърве в дола, а гражда-
нинът се провиква: 

- Хей, чичо, абе няма ли 
в това село живи хора бе! 
От зарана съм тука, гла-
ден ще умра, няма ли от-
някъде да си купя нещо 
да похапна? 

- Има, как да няма, сти-
га човек да знае къде да 
подири. 

- Е, кажи де, кажи! 
- Ей тука през дола като 

минеш, ще завиеш надяс-
но и през две къщи живее 
Чòлпанка вдовицата. У тях 
има всякога и сирене, и 
бял хляб месят, от свин-
ско се намира, а наскоро 
и суджуци тъпкаха, ако не 
се лъжа. 

Гражданинът грабнал 
бастуна и развял сетрето 
си през дола. Като наме-
рил портата на вдовица-
та, развикал се и тя се по-

казала из зимника, роша-
ва и дрипава като дивата 
бабичка. 

- Тъй и тъй, стрино, ка-
заха ми, че у вас се нами-
рало за ядене, та да ми 
претеглиш малко сирене, 
сто грама суджук и малко 
хляб. Колкото пари пра-

ви, ще ти 
платя. 

- Кой ти 
каза бре, 
кой те пра-
ти? Лъж-
лив Съби 
ли? Аз ходя 
да шетам 
на хора-
та от тъм-
но до тъм-
но за шепа 
папурено 
брашно, а 
ти суджук 

искаш! Да се махнеш от-
тука, че като взема бръс-
налката! А пък на оня ху-
босник да му кажеш: ко-
га аз видя сирене, тогава 
и той бял ден да види, чу 
ли? Обесникът му с обес-
ник, не си вижда гащите, 
че са налепени с кръпки, 
а се подиграва с хората! 

Гражданинът, посра-
мен и гладен, се върнал 
пак да чака на дюкяна. 

 Един път пък излъга 
съдебния пристав. Дошъл 
синковецът да секвести-
ра покъщнината на Пет-
ка Палежа. Где го сбарал 
Лъжлив Съби, не знам, 
но му подшушнал, че или 
в купата сено на двора, 
или в листницата му има 
скрит велосипед. Нов-но-
веничък велосипед. Дига 
приставът горска и пол-
ска стража, тръгва и кме-
тът и разручкват на чове-
ка и сеното, и шумата. Ро-
вили, търсили - няма. Най-
после кметът запитва: 

- Абе, господин прис-
тав, кажи ни какво дирим, 
дрешено ли, бакърено ли, 
та да ти кажа има ли, ня-
ма ли? 

- Велосипед - рекъл 
приставът, - ново колело 
имало скрито тъдява. 

- Абе какво те колело 
носи бе, господин прис-
тав, не го ли видиш, че е 
невалиден човекът в кра-
ката! Той кола няма, само 
с предници ходи в гората 
и влачи дървата като ли-
сица кокошките - какво ти 
колело! Пак Лъжлив Съ-
би е пуснал тая муха. Ако 

не е той, главата си отряз-
вам! Той винаги, като го 
срещне с предницата, му 
дума: „Как си бе, велоси-
педист?“ Негова магария 
е и тая, не си хабете вре-
мето да дирите! 

Наскоро пък беше из-
пратил един евреин да се 
лута из гората. Като орял 
бобището си на кръстопъ-
тя, топур-топур, задала се 
отдолу талига. Евреин ка-
рал в село праматария за 
продан. 

- Чичо бе - попитал го 
той, - за пръв път идвам 
по тия места. Кажи ми кой 
път води за селото. 

- Ей тук, нагоре въз мо-
гилата карай! - отвърнал 
му Лъжлив Съби и смуш-
кал воловете. До тъмно 
се лутал из Узунска усой-
на из габраците горкият 
човечец, та хеле го срещ-
нал горският и го насочил 
към село. 

Те неговите не са една, 
не са две. 

През войната служиха 
с наш Нена Черния в ед-
на рота. Един ден ротният 
ги праща патрул, като им 
поръчал поне десет сене-
галци да хванат живи и за 
всеки хванат по десет де-
на отпуск обещал. На ше-
га го рекъл ротният, ама 
Съби от шега не разбира. 
Пък и младшият е и начал-
ник на патрула. Мъкнал ги 
той цяла нощ из тъмнина-
та, по корем пълзели, пра-
вили, стрували и ето ги ра-
но сутринта строени пред 
землянката на ротния, а 
до тях - вързани двамата 
сенегалци, страшни и чер-
ни като таласъми. 

- Браво, юнаци, да жи-
веете! - поздравил ги рот-
ният. - От утре имате всич-
ки по двайсет дена отпус-
ка! 

- Обещанието, обеща-
нието, господин капитан, 
по трийсет дена се пада, 
не по двайсет! 

- Защо, нали пленници-
те са двама? 

Лъжлив Съби посочил 
наш Нена и рекъл: 

- Ами този защо го не 
броите: не мяза ли на съ-
щински сенегалец?… 

Смели се всички, смял 
се от сърце и ротният и 
им дал още по пет дена 
отпуска. 

Оттогава на Нена Чер-
ния му излезе име Сенега-
леца, че и на децата му тъй 
думат, че и на кучето му 
даже, макар че е шарено. 

ЧудоМир

От  дъхав  зюмбюл  и  дребна  иглика,
от  здравец  зелен  и  жълт  минзухар
венец  си  надипли  мома лазарица.
В  очите  й  приседнал   небесен  лазур.
Снага  -  самодивска,  коси  -  старо  злато.
Усмивката  -  утро,  разпукано  в  май...
Трендафил  червен  е  обагрил  устата,
а  веждите  -  тънко  усукан  гайтан...
Сърцето  й  в  светнала  радост  подпърхва
досущ  като  птичка  във  пролетен  ден.
Подел  песента  й,  ветрецът  я  лъхва,
игриво  я  праща  на  личен  ерген...
Гласът  й  отправя  молитва  за  здраве.
Богат  берекет  да  полази  рода.
Сърцето  обаче  за  друго  припява,

към  него...  към  него  лети  песента...
И  всичко  във  радостен  ритъм  пулсира,
природа  и  хора...  та  слънцето  чак.
Гласът  на  камбана  изпълва  простора...
хей,  Лазаровден  е  на  нашия  праг!

людмила  Билярска

Ïðîëåò íàä Äóíàâ

Рано ранила

Рано рани девойка,
Цвето ле, Цвето хубава,
навръх цветна 

Цветница,
на изворче за вода.
Край изворче стоеше,
Цвето ле, Цвето хубава,
и водица пиеше
едно суро еленче.
С рогца вода мътеше,
Цвето ле, Цвето хубава,
а с очи я бистреше
и на Цвета думаше:

- Наведи се, девойко,
Цвето ле, Цвето

 хубава,
огледай се в извора,
да си видиш късмета. 
Надвеси се девойка,
Цвето ле, Цвето 

хубава,
вдън води я гледаше
едно младо юначе!

елисавета 
Багряна

Рано рани девойка, - Наведи се, девойко,
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сПОделете с нас

наум Шопов и приятелката му теа 
разказаха за здравословния начин 
на живот, който водят.

д-р тасев от "откраднат 
живот" иска и в живота да 
се занимава с хирургия, но 
по-скоро с пластична. на-
ум Шопов, който се е зах-
ванал с една от най-труд-
ните и отговорни задачи - 
да стане лекар, разказва, 
че бил много мързеливо 
дете и ученик, не обичал 
спорта и въобще да пола-
га усилия.

сега обаче с приятелка-
та му теа спортуват редов-
но, почти всеки ден са във 
фитнеса и се хранят здра-
вословно. те били огро-
мни почитатели на пица-
та и пастата, но заместват 
тестото с карфиол и тик-
вички. теа разказа, че на-
ум е човекът, който я е за-
палил по фитнеса. двамата се по-
знавали още от училище, но искра-

та между тях припламнала по-къс-
но. те се срещат случайно в туне-

ла на софийския уни-
верситет, а след това 
започват да си пишат 
денонощно в рамки-
те на месец.  наум и 
теа са заедно вече 
пет години и полови-
на, а той не пропуска 
малките романтич-
ни жестове. тя раз-
каза, че той често ос-
тавял нещо мъничко 
в кутията й за храна 
или пък й носел ко-
киче, когато се при-
бира.

двамата са домо-
шари и обичат да 
прекарват времето 
си вкъщи. теа разка-
за, че наум е доста 
интровертен, а той 
споделя, че често со-

циалните контакти му идват в пове-
че и двамата са си достатъчни.

Актьорът Филип 
Аврамов и неговата ко-
лежка и бивша жена Ми-
лена се разведоха пре-
ди една година, но но-
вият български сериал 
„Скъпи наследници” от-
ново ги събра. 

Звездата на „Дома-
шен арест” е в ролята 
на колоритния отшел-
ник Ленин, а екссъпру-
гата му играе Христи-
на. Разводът им мина-
лата година бил един 
от най-безпроблемни-
те. Те запазили приятел-
ски отношения най-ве-
че заради невръстната 
си щерка Рая, но Миле-
на признава, че все още 
го обича.

Тя недоумява защо 
Фицата все още не я е 
запознал с новата си 
жена Севинч, която му 
роди дъщеря. Милена 
искала двете сестри да 

поддържат връзка по-
между си, но била оза-
дачена, когато разбрала 
какво име са избрали за 
бебето. 

„С Филип искахме да 
кръстим нашата дъщеря 
Ана, но после избрахме 
името Рая. Останах огор-
чена, когато научих, че се 
е спрял на същото име за 
второто си дете. В раз-
говор той ми призна, че 
не помнел такова нещо, 

Здравейте, 
Пиша ви, за да добавя още един 

щрих към жестоката бюрокрация, 
която тотално е завладяла нашата 
държава. Преди месец ми се нало-
жи да закрия сметката на майка ми 
в една от нашите големи банки, къ-
дето получаваше пенсията си, тъй 
като тя почина. Отидох на гишето 
със смъртния акт и удостоверение 
за наследници, но се оказа, че тряб-
ва да донеса още два документа - 
от НОИ и от социалните служби за 
липса на погрешно преведена пен-
сия и социална помощ. Отидох до 
социалната служба в община „Крас-
на поляна”, където се учудиха на 
това изискване на банката. Отго-
вориха ми, че те не издават такива 
документи, тъй като получават ин-
формация за смъртта на съответния 
човек веднага и спират превода на 
помощите. На другия ден отидох до 
НОИ. Там попълних молба за изда-
ване на удостоверение, което не се 
дава веднага, а трябваше да отида 
на следващия ден и да стоя почти 
час на опашка, за да си го получа. 
С този документ се върнах в бан-
ката. В сметката на майка имаше 
шест лева и осемдесет стотинки. 

Три лева от тях бяха взети за об-
служване на сметката, явно за два 
месеца, защото месечната такса е 
1 лв. и 50 ст. Не стана ясно какво 
са „обслужвали”, след като вече два 
месеца няма движение по сметката. 
Оказа се, че има още проблеми. Не 
могат едновременно да бъдат за-
крити картата и банковата сметка, 
а най-бързо в два поредни дни. И 
друго - сумата от 3 лв. и 80 ст. не 
може да ми бъде изплатена, защото 
сме двама наследници – аз и сес-
тра ми, която живее в Кипър и ня-
мам пълномощно от нея. Тук вече 
започнах да се смея с глас, като им 
заявих, че сестра ми, за да ми из-
прати пълномощно, трябва да даде 
20-30 евро, за да го завери в бъл-
гарското консулство. Накрая, след 
като се съвещаваха, решиха да ми 
изплатят тази „голяма сума” и да 
закрият банковата карта. На след-
ващия ден се наложи да отида още 
един път до банката, за да закри-
ят и самата сметка. Стана така, че 
6 дни трябваше да обикалям инсти-
туциите, за да закрия една сметка 
от 3 лв. и 80 ст. Що за безоб-
разие е това?

Ùî çà áåçîáðàçèå?

Обръщам се към 
вас, защото родите-
лите ми са абонира-
ни за вашия вестник, 
за да изкажа мнени-
ето си по проблем, с 
който не съм на едно 
мнение с тях. Аз съм 
единствената им дъ-
щеря, на 35 години 
съм и имам хубава, 
високоплатена рабо-
та. Живея охолен жи-

Íå èñêàì äà ñúì íè÷èÿ ñëóãèíÿ
биня. Голяма част 
от мъжете - особе-
но балканските, ка-
то се оженят или за-
живеят с жена, ста-
ват хладни, егоис-
тични и готован-
ковци. Един ден бих 
искала деца, но не и 
на този етап. Смя-
там след време да 
си осиновя едно 
или две деца и да 
си ги гледам сама. 
Това не е еманци-
пация, просто жи-
веем в XXI век. 

Преди време имах 
приятел, с когото по-
живяхме на семейни 
начала и се отвратих. 
Той не пипаше нищо в 
къщата и смяташе, че 
аз съм му длъжна. Е, не 
съм длъжна на никого 
и затова ще си живея 
сама. Така съм си щаст-
лива!
И. ц., габрово

Ëþáовта на Íаóм Øопов и Òеа 

Филип Аврамов се събра 
с бившата си жена

просто името им харе-
сало”, не скри разоча-
рованието си Милена.

Чепатият актьор, 
който изостави съпру-
гата си заради друга же-
на, пък се оплака, че бил 
засегнат от писанията, 
че очаквал дете, докато 
живеел с жена си. Ми-
налата пролет Фицата 
изненадващо съобщи, 
че се развежда, защо-
то  очаква дете от друга. 

вот и осъзнах, че съм си 
самодостатъчна и не ис-
кам да се омъжвам. За-
ради това мое мнение 
съм в разногласие с ро-
дителите си. Те непре-
къснато ми натякват и 
ми казват, че не съм пра-
ва. А истината е, че не 
мога да понасям да слу-
гувам на някой мъж - да 
пера, да готвя, да чистя и 
да съм му сексуална ро-

Hoвoтo гaдæe нa Aни 
Caли÷ я пpeoápaзи 

Aни Caлич cтaнa 
дpyгa блaгoдapeниe нa 
нoвa любoв в живoтa 
cи! Жypнaлиcтĸaтa нaй-
пocлe имa пoвoд дa ce yc-
миxнe. Cлeд тeжĸия paз-
вoд, ĸoйтo пpeживя, й се 
случваха caмo нeпpият-
ни нeщa, нo тoвa вeчe е в 
минaлoтo.

тeлитe нe мoгaт дa ви-
дят ĸoй знae ĸaĸвa пpo-
мянa. Тя oбaчe билa oчe-
бийнa зa вceĸи, ĸoйтo 
я зъpнeл извън eфиp. 
Зaпoзнaти paзĸpивaт, чe 
peпopтepĸaтa е нa ceд-
мoтo нeбe c нoвия cи лю-
бим. Hacĸopo двaмaтa 
ce ycaмoтили в 4-звeз-
дeн xoтeл в Caндaнcĸи и 
имeннo тaм вpъзĸaтa им 
билa paзĸpитa, пoнeжe 
пepcoнaлът я пoзнaл.

 Aни Caлич ce paз-
вeдe c Бpaнĸo минaлaтa 
гoдинa. Дългo вpeмe тя 
тъpпeшe изнeвepитe мy, 
нo нaĸpaя пpocтo нe из-
дъpжa и cлoжи тoчĸa. B 
мoмeнтa жypнaлиcтĸaтa 
пpocтo ce paдвa нa жи-
вoтa. Зaтoвa нe иcĸa дa 
paзĸpивa caмoличнocттa 
нa нoвата cи изгора. Знae 
ce caмo, чe cтaвa въпpoc 
зa пo-млaд oт нeя мъж и 
дocтa зaмoжeн.

Гaджeтo 
нa Aни 
Caлич бил 
пo-млaд oт 
нeя c пoнe 
10 гoдини. 
Toвa oбaчe 
вeчe ce 
п p e в ъ p н a 
в няĸaĸвa 
мoдa cpeд 
и з в e c т н и -

тe личнocти. Зa дa ce под-
дъpжa във фopмa зa нeгo 
и дa изглeждa пo-млaдa, 
жypнaлиcтĸaтa пoчти 
нe ядялa. Дo мoмeнтa тя 
cвaлила цeли 10 ĸг и дopи 
близĸитe й тpyднo я paз-
пoзнaвaли.

Ha eĸpaн Aни ce пoявя-
вa caмo дo ĸpъcтa и зpи-

с. в., софия
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Ñ ìóçèêà â äóøèòå Юбилейна изложба

Цветан недялков е едно от лица-
та с неизброими часове телевизи-
онно време като част от състава 
на „ку-ку бенд”. роден е на 19 април 
1969 г. в софия. От 11-годишен за-
почва да свири на барабани и е мно-
го отдаден, но очевидно не му е пи-
сано да стане барабанист. дава си 
сметка, че ако не беше живял на ед-
на улица с фронтмена на „сигнал“ 
данчо караджов, вероятно и досе-
га щеше да размахва палките. За-
вършва с отличие софийското му-
зикално училище, след което и кон-
серваторията. Започва висшето 
си образование с класическа кита-
ра и го приключва с джаз и попму-
зика. Повратен момент е запознан-
ството му с евгени димитров - ма-
естрото в казармата. Още тогава 
заедно започват да свирят, та и 
до днес в „ку-ку бенд“, където за-
пазената му марка е соло кита-

рата. недялков е категоричен, че 
китарата е истински ценна, кога-
то е стара, защото дървото е из-
съхнало и вади неповторим звук. 
има много награди от наши и меж-
дународни конкурси. През 2009 г. 
той, иван лечев и веселин койчев 
се събират и реализират проекта 
„акустично трио 3000“. Първата 
по рода си китарна формация в 
българия създава албума „йо-хо“ - 
смесица от фламенко, джаз и фю-
жън, изцяло авторски. работата в 
„Шоуто на слави” му предлага въз-
можността да свири с множество 
световни музикални величия. днес 
Цветан недялков преподава кита-
ра в националната музикална ака-
демия, в катедра „Поп и джаз изку-
ство“, и се грижи за младите та-
ланти. Признава, че си почива, ка-
то свири, често се затваря в ста-
ичката си.

Àë÷íîñòòà ðàçáîëÿâà ñúðöåòî

От стр. 1
Амбицията и любо-

вта ми към това изку-
ство са с такава силна 
и завладяваща емоция 
и страст, каквито бяха 
още в детските ми го-
дини. Така и ще бъде. 
Обичам работата си!

- спомняте ли си 
кое беше определя-
що, за да изберете 
китарата и нотите за 
призвание в живота?

-  Първоначално за-
почнах да свиря на 
ударни, за кратък пе-
риод. После бързо се 
ориентирах към кита-
рата. Разбира се, както 
повечето деца се увли-
чах още тогава по ро-
ка. Слушах български 
групи – „Сигнал”, „Щу-
рците”... След това се 
запалих и по западни-
те, въпреки че тогава 
имаше по-малко ин-
формация, която дос-
тигаше до нас. В нача-
лото исках да се уча 
на електрическа кита-
ра, но започнах да сви-
ря класика и тази музи-
ка изключително мно-
го ми хареса. Оказа се, 
че ми се удава, което ме 
задържа дълго в класи-

ческия жанр. Послед-
ваха музикална гимна-
зия, академията и пъ-
тят ми сякаш сам си 
намери посока. Явявах 
се редовно на конкур-
си за класическа кита-
ра, спечелих доста на-
гради и това показа как 
трябва да се развивам 
занапред.

- знае се, че има 
богата литература за 
класическата китара. 
наистина ли тя е тол-
кова ценен музика-
лен инструмент?

- Електрическата ки-
тара е един от най-из-
вестните инструменти 
в света, заедно с бара-
баните и пианото. Ши-
рокоразпознаваема е 
от хората. Интересно е 
обаче, че в своя първо-
начален вид класиче-
ската китара не е тол-
кова популярна. Тя не е 
оркестров инструмент, 
не участва в симфонич-
ния оркестър, явява се 
солист в някои произ-
ведения. Да, има богата 
литература, написана 
за класическа китара - 
през испански автори, 
западноевропейски и 
още много. У нас оба-

че аз съм един от пър-
вите ученици по кла-
сическа китара, тоест 
традициите ни са от-
скоро. Първият випуск 
по класическа китара в 
софийското музикално 
училище е на моя коле-
га Николай Арабаджи-
ев, който е само 3 го-
дини по-голям. Докато 
в държави като Испа-
ния, Италия и Германия 
има традиции от два-
три века назад!

- вие сте и препода-
вател. как оценявате 
интереса към инстру-
мента, увеличава ли 
се броят на желаещи-
те да учат китара?

- В момента към ки-
тарата интересът е го-
лям. Изключително 
много са желаещите. 
Тъжно е обаче, че при 
класическите инстру-
менти, които влизат в 
състава на симфонич-
ния оркестър, има спад 

и той се 
у с е щ а 
всяка го-
д и н а . . . 
Така е, 
з а щ о т о 
ш а н с ъ т 
за до-
бра реа-
лизация 
е мно-
го по-
м а л ъ к . 
К и т а р а -
та обаче 
е много 
популяр-
на в дос-
та жа-
нрове и 
з а т о в а 
д е ц а т а 
се насочват и искат да 
се научат да свирят, то-
ва е голямо нейно пре-
димство.

- еднакво добър сте 
и в композирането, 
колкото и в свирене-
то. кое ви провокира 

да творите? 
- Както болката, та-

ка и хубавите момен-
ти. По-важно за мен е 
искрицата, хъсът за жи-
вот, желанието да про-
дължа напред. Харес-
вам източната филосо-
фия, която гласи, че чо-
век трябва да гледа по-
зитивно на нещата. Да 
направи това, за което 
е роден. Аз лично смя-
там, че съм имал огро-
мен късмет за всичко, 
което ми се е случило.

- с „ку-ку бенд” и 
слави трифонов ра-
ботите от доста вре-
ме. какво попихте от 
вашите също толкова 
талантливи колеги?

- Заедно сме от два-
десет години. Най-ва-
жното, на което се на-
учихме в този прекра-
сен екип, е дисципли-
ната. Освен нея раз-
брахме, че трябва да 
проявяваме повече то-
лерантност един към 
друг. Затова и се запа-
зихме толкова дълго 
като голям и добре ра-
ботещ състав. Не ста-
ва, не се получава да 
мислиш само и един-
ствено за себе си, да 
действаш егоистично. 
Трябва да се съобра-
зяваш с останалите, с 
тяхното мнение, пре-
поръки, предложения, 

съвети и постъпки, да 
проявяваш разбиране, 
за да има консенсус, но 
и компромиси. Добри-
ят екип постига високи 
резултати.

- как си предста-
вяте старините един 
ден?

- Предпочитам да не 
гледам в дългосрочен 

Легендарната опер-
на прима катя рича-
рели и тенорът Фран-
ческо зингарело ще 
участват в блестящ 
спекта-
къл на 
14 ап-
р и л 
2018 г. 
в зала 1 
на НДК. 
Славата 
на про-
ч у т и т е 
гласове 
на Ми-
ланска-
та скала 
о т д а в -
на е на-
п у с н а -
ла пре-
д е л и т е 
на Апе-
н и н и т е 
и се носи по цял свят. 

Катя Ричарели поко-
рява едни от най-прес-
тижните световни сце-

ни – парижката Гранд 
опера, Ковънт Гардън 
и Метрополитън. 

През 1986 г. прочу-
тото сопрано си пар-

тнира с 
Пласи-
до До-
м и н -
го, ка-
то из-
пълня-
ва ро-
лята на 
Дезде-
мона в 
знаме-
н и т и я 
ф и л м 
„ О т е -
ло“. Ро-
м а н -
т и ч -
на оду-
хотво-
реност 

и вълшебно въздейст-
вие ще покорят души-
те на българската пуб-
лика.

На 2 април 
2018 г. в гале-
рия-книжарни-
ца „София прес“ 
на СБХ се откри-
ва юбилейна 
изложба, пос-
ветена на 80-
ата годишнина 
от рождението 
на художника 
Панчо Панев 
(1937-2015). В 
продължение 
на две седмици 
ще бъдат изло-
жени над 30 произведения на художника, изпъл-
нени с различна техника – графика, акварелна и 
маслена живопис. 

Панчо Панев завършва Художествената акаде-
мия в София. Неговите графични картини са обра-
зец на майсторство и се отличават с елегантни и 
изчистени щрихи. След графичния си период той 
се обръща към акварелната техника и се превръ-
ща в един от най-добрите български акварелисти.

Цялото творчество на Панчо Панев е посветено 
на хармонията между човека и природата. Карти-
ните му излъчват нежност и топлота, които докос-
ват душата на всеки зрител. Сред тях неизменно 
присъстват прекрасни сезонни и селски пейзажи, 
одухотворени женски образи и морски акварели.

план. Според източни-
те философи „животът 
е това, което ти се случ-
ва, докато кроиш пла-
нове за бъдещето”. Бъ-
дещето се определя от 
това, което правиш се-
га, в момента. За себе 
си желая да имам му-
зиката в живота си още 
дълги години, разбира 
се, и моето семейство 
да е до мен, да се оби-
чаме, да се подкрепя-
ме, да сме здрави.

- Благодаря ви за 
отделеното време! 
хората ви обичат, за-
това искат снимка с 
вас и автограф. Ще 
дадете ли и за чита-
телите ни?

- Разбира се, на дра-
го сърце! Иначе на се-
бе си, моите близки 
и вашите читатели на 
първо място желая 
здраве! В по-голяма 
част от времето си не 
оценяваме това, което 
имаме, и у дома, и в не-
сравнимата ни Бълга-
рия. Трябва да сме до-
волни, да не бъдем ал-
чни, защото алчността 
разболява сърцето. Не 
трябва да се разпрос-
тираме в желанията си 
прекалено много. Не е 
здравословно, никак 
дори.

въпросите зададе 
иво ангелов

в семейството Цветан недялков се чувства най-добре.
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Савченко и Масо се окичиха със златото

Страницата подготви  Цветан ИлИев

Четири титли за българските борци

Боряна Калейн прави фурор в Тие

Шампионска корона за момичетата на Иван Петков

Успехи на
наши самбисти

световно първенство по фигурно пързаляне в милано

програма отново бе-
ше на Савченко и Ма-
со – 159,31 точки от 
олимпийските игри. 
Рекордът за сбор до-
сега беше 237,71 точ-
ки от Гран при в САЩ 
през 2013 г., поставен 
от руснаците Татяна 
Волосожар и Максим 
Транков.

За Савченко и Масо то-
ва е първа световна тит-
ла като дует и второ зла-
то за сезона след олим-
пийското преди месец. Те 
са заедно от сезон 2015, 
но имат общо шест меда-
ла до момента - олимпий-
ска и световна титла, два 
сребърни медала от евро-
пейски първенства, и сре-
бро и бронз от световни 
шампионати. 34-годишна-
та украинка, която се със-
тезава за Германия, заво-

юва общо шеста световна 
титла в кариерата си. Дру-
гите пет са с Робин Шолко-
ви, с когото се разделиха 
като спортна двойка през 
2014 г. За Савченко това е 
11-и медал от шампиона-
ти на планетата и така тя 
изравни рекордното по-
стижение на легендарна-
та норвежка Соня Хени за 
завоювани отличия от фи-
гуристки.

Двукратните европей-
ски шампиони Евгения Та-
расова и Владимир Моро-
зов (Русия) спечелиха сре-
бърните отличия с 225,53 
точки, а трети са Ванеса 
Джеймс и Морган Сипре 
(Франция) с 218,36 точки, 
за които това е първи ме-
дал от световно първен-
ство. И двете двойки до-
пуснаха грешки в изпъл-
ненията си. 

Бронзовата медалист-
ка от олимпийските игри 
в Пьончан 2018 Кейтлин 
Озмънд (Канада) изне-
надващо спечели титла-
та при жените. 22-годиш-
ната канадка, която има 
златен медал в отборната 
надпревара в Пьончан и 
сребърен отборно в Сочи 
2014, беше едва четвър-
та след кратката програ-
ма, но с отлично изигра-
на волна програма стигна 
до първа световна титла в 
кариерата си. 

Изненадваща победа за Озмънд

Титла за танцовата 
двойка на Франция

Две японки се ка-
чиха на почетната 
стълбичка. Втора за-
върши Уакаба Хигу-
чи, а трета е Сатоко 
Мияхара. Две от фа-
воритките се прова-
лиха и останаха из-

вън призовата тройка. 
Олимпийската шампион-
ка от Пьончан 2018 Али-
на Загитова от Русия пад-
на три пъти, получи седма 
оценка за волната про-
грама и остана едва пе-
та в крайното класиране.

Легендарната италиан-
ка Каролина Костнер не 
успя да зарадва публика-
та с медал. 31-годишната 
фигуристка беше начело 
в кратката програма, но 
изигра много слаба волна 
и остана едва четвърта.

Oлимпийските вицешампиони от Пьончан 2018 
Габриела Пападакис и Гийом Сисерон (Франция) спе-
челиха титлата при тан-
цовите двойки.

Французите предста-
виха невероятна компо-
зиция на фона на "Лун-
ната соната" на Лудвиг 
ван Бетовен и подобри-
ха два световни рекорда 
- за оценка във волната 
програма и за общ сбор. 

Шампионите на САЩ Медисън Хабел и Закари 
Донахю спечелиха сребърните медали, а бронзо-
вите отличия взеха канадците Кейтлин Уивър и Ан-
дрю Поже. 

Американецът Нейтън 
Чан спечели титлата при 
мъжете. За американеца 
това е силен сезон, тъй 
като той триумфира и на 
финала на Гран при в На-
гоя и има бронзов медал 
в отборната надпрева-
ра на олимпийските иг-
ри в Пьончан. В индиви-
дуалното състезание Чън 
завърши на пето място. 
Олимпийският и свето-
вен вицешампион Шома 
Уно доста щастливо стиг-
на до второто място на 
шампионата на планета-
та за втора поредна го-
дина. Той падна три пъ-
ти по време на волната си 
програма и едва в края на 
композицията показа ис-
тинските си качества. 

Представителят на Ру-
сия Михаил Коляда спе-
чели бронзовото отли-
чие, въпреки че два пъ-
ти се изложи по време на 
изпълнението си. 

Нейтън Чан 
бе перфектен

Четири медала спечелиха бъл-
гарските самбисти на Световната 
купа в Москва. Калина Стефанова 
стигна до  сребърно отличие в кате-
гория до 56 кг, след като на финала 
беше победена от рускинята Татяна 
Казеник. Осемкратната европейска 
и четирикратна световна шампи-
онка в категория до 80 килограма 
Мария Оряшкова също се окичи с 
отличие за пореден път в кариера-
та си. Опитната ни състезателка се 
пребори за бронза в категорията. 
Другите два медала за България в 
бойното самбо извоюваха Мартин 
Иванов - до 68 килограма, и Мари-
ян Димитров в категория до 90 кг. 

От 22 до 25 март над 
500 състезатели от 32 
страни участваха в бит-
ката за медалите на ут-
върдения вече от го-
дини турнир в света в 
столичната зала „Асикс 
А р е н а “ 
( б и в ш а 
„Фести-
вална“). 

П ъ р -
ви зла-
тен ме-
дал за 
Б ъ л г а -
рия при 
6 1 - к и -
л о г р а -
м о в и т е 
на сво-
б о д н а -
та борба донесе Вла-
димир Дубов, който на 
финала прегази японе-
ца Аримото Шинго със 
7:0. 

В класическия стил 
Николай Вичев се спра-
ви в битката за златото 
с румънеца Раду Михай 
– 4:1, при 63-килогра-
мовите. За 25-годиш-
ния национал това бе 
първо отличие от голя-
мо първенство. Талан-
тът е сензацията на тур-
нира, защото в полуфи-
налите надви не кого да 
е, а олимпийския вице-
шампион Ота Шинобу 
(Япония), и то с 9:0. 

В категория до 70 кг 
в свободния стил Ми-
рослав Киров спечели 
бронз. А най-титулува-

ният борец на турни-
ра Абдулрашид Саду-
лаев (Русия) ликува с 
титлата в кат. до 92 кг 
след технически туш с 
10:0 срещу грузинеца 
Иракли Мцитури.

При жените Ми-
ми Христова се окичи 
със сребро. На финала 
при 59-килограмовите 
тя отстъпи пред руски-
нята Светлана Липато-
ва с 1:5.

По пътя към финали-
те нашият състезател 
еврошампионът Тарек 
Абделслам на полуфи-
нала в кат. до 87 кг в 
класическия стил сра-
зи японеца Суми Ма-
сато с 8:0. Той грабна 
златото, след като на 
финалния двубой ру-
ският му съперник Са-
леев не излезе на те-
пиха поради лекарска 
забрана.

А двукратната ни 
световна вицешампи-
онка Тайбе Юсеин (62 

кг) надви на полуфи-
нала рускинята Татяна 
Смоляк с технически 
туш 11:0 за 1,47 мин. На 
финала с бързи атаки и 
отлични техники над-
ви монголката Сорон-

зон Болт-
б а т ц е -
цек с тех-
н и ч е с к и 
туш 12:2 
и завоюва 
златото.

Т а р е к 
А б д е л с -
лам взе 
п р и з а 
" Н и к о л а 
Петров". 

Н о с и -
тел нa по-

яса "Дан Колов" в сво-
бодния стил стана дву-
кратният световен ви-
цешампион Владимир 
Дубов, който за трети 
път печели трофея. 

С наградата за №1 
при жените бе удосто-
ена Тайбе Юсеин. 

Еврошампионката 
Биляна Дудова (57 кг) 
на малкия финал по-
беди Лаура Мартинес 
(Германия) с 6:0 и за-
служи бронза, а Иво 
Илиев (60 кг) разгро-
ми американеца Майк 
Фънфингер с 11:2 в кат. 
до 60 кг на класическия 
стил и също се окичи с 
бронз. На трето място 
се класираха още Ки-
рил Милов (87 кг) и Со-
фия Георгиева (68).

Боряна Калейн спечели бронзов медал, а 
Катрин Тасева се класира на четвърто място 
в многобоя на турнира по художествена гим-
настика от сериите Гран при в Тие (Франция). 
Двете ни националки се представиха стра-
хотно. Калейн изигра отлична композиция 
на топка и получи изключителната оценка 
от 19.000 точки. Тя събра сбор от 69.150 точ-
ки, след като беше оценена още с 16.450 точ-
ки на лента, 16.950 точки на обръч и 16.750 
точки на бухалки. Тасева завърши четвър-
та със сбор от 68.300 точки (17.250 точки на 
бухалки, 15.350 точки на лента, 18.000 точки 
на обръч, 17.700 точки на топка).  Титлата в 
многобоя спечели рускинята Дина Аверина 
със 74.200 точки, а втора е сънародничката 
й Екатерина Селезньова със 70.200 точки. Ка-
трин Тасева спечели бронзов медал от фи-
нала на лента. Боряна Калейн взе бронз на 
топка и бухалки.

Марица (Пловдив) триум-
фира с четвърта поредна тит-
ла в НВЛ-Жени, след като по-
беди Левски с 3:0 (25:13, 27:25, 
25:22) във втория финален 
двубой помежду им, изигран 
в зала "Сиконко". 

В първата среща състеза-
телките на Иван Петков се на-
ложиха по същия категори-
чен начин. 

"Сините" останаха със сре-
бърните медали, a ЦСКА се 
окичи с бронза.  

Олимпийските шам-
пиони от Пьончан 2018 
Альона Савченко и Бруно 
Масо (Германия) спечели-
ха титлата при спортните 
двойки. Германският ду-
ет стигна до златните ме-
дали с два нови световни 
рекорда - за най-висока 
оценка за волна програ-
ма 162,86 точки, и за общ 
сбор от двете изпълнения 
245,84 точки.

Предишното върхо-
во постижение за волна 

тарек абделслам - носителят на приза "никола Петров"

турнирът „дан колов – никола Петров“
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Палмова неделя

ÊÀÊ ÑÅ ÓÌÈÐÀ ÎÒ ÑÌßÕ

една от най-ярките звезди на холивуд - Шарън сто-
ун, навърши 60 години. екранната изкусителка празну-
ва рождения си ден цяла седмица, споделяйки снимки 
в инстаграм. Шарън публикува и кадър с множество-
то балони, които получила от синовете си. но най-забе-
лежителното е, че стоун отново не спести на феновете 
си елегантната еротика, която можем да видим само от 
звездата на "Първичен инстинкт". тя позира естествена, с 
панталон и сексапилен сутиен и показва перфектно стег-
нато тяло, но без да крие белезите на времето - многото 
лунички и леко отпуснатата кожа по деколтето, корема 
и ръцете. това е Шарън на 60! актрисата има четири но-
минации за "златен глобус" и една за "оскар" ("актриса в 
главна роля" - "казино"). стоун е щастлива майка на три 
осиновени момчета.

Две от най-големи-
те холивудски звезди 
- Леонардо ди Каприо 
и Брад Пит, ще се 
снимат в новия филм 
на Куентин Таранти-
но "Имало едно вре-
ме в Холивуд" Фил-
мът е за Лос Анжде-
лис през 1969 г. и за 

него се говори като 
проекта на Таранти-
но за Чарлз Менсън. 
Нито Ди Каприо, нито 
Пит обаче ще се пре-
въплътят в Менсън. 
Те ще играят двой-
ка актьори с пробле-
ми в кариерата. "И 
двамата се борят да 
пробият в Холивуд, 
който вече не могат 
да разпознаят. Рик 
(Ди Каприо) обаче 
има много известен 

съсед... Шарън Тейт." 
Шарън Тейт - бремен-
ната съпруга на режи-
сьора Роман Полан-
ски, е убита през 1969 
г. от последователи 
на Чарлз Менсън. То-
ва е първият съвмес-
тен филм на Леонар-
до ди Каприо и Брад 

Пит. И двамата оба-
че са работили с Та-
рантино. Ди Каприо 
участва в "Джанго без 
окови", а Пит - в "Га-
дни копИлета". Фил-
мът ще излезе на ек-
ран на 9 август 2019 г., 
50 години след убий-
ството на Тейт и че-
тирима приятели. Та-
рантино работи върху 
сценария от пет годи-
ни. Това ще е девети-
ят му филм. 

Ка т о л и ч е с к и я т 
свят отбелязва 
Палмова неделя, 

съответстваща на пра-
вославната Цветница, 
която е седмица пре-
ди Възкресение Хри-
стово и олицетворява 
влизането на Христос 
в Йерусалим. 

В Италия се разда-
ват маслинови клонки 
и палмови листа. Оби-
чаите в различните 
краища на Италия не са 
едни и същи както край 
градовете Бордигиера 
и Сан Ремо, където рас-
тат и палми, и маслино-
ви дървета. В деня на 
Палмова неделя там 
се раздават красиво 
сплетени листа от пал-
ми, наречени парморе-

н а 
въже-

тата, издигащи обелис-
ка, и масова трагедия на 
площада. Капитанът бил 

ли. С тях през 1586 
г. папа Систо 
V възнагра-
дил капи-
тан Брес-
ка за то-
ва, че 
спасил 
с т о -
т и ц и 
вярва-
щи, съ-
брали се 
на площад 
„Св. Петър" 
в Рим за изди-
гането на обелиска 
в центъра на площада. 
Капитан Бреска предо-
твратил прегряването 

от Сан Ремо, за това в та-
зи зона почитат сплете-
ните палмови листа на 
Палмова неделя. 

За празничния ден 
този край на Италия 
обикновено дарява на 
Ватикана 200 пармо-

рели. На папата тя 
e висока над 3 ме-
тра, а на кардина-
лите са по 1,5 ме-
тра.  В останалите 
краища на Италия 
на сутрешната ли-

тургия се освеща-
ват безброй масли-

нови клонки, които 
хората занасят по до-
мовете си. Според оби-
чая част от тях остават 
вкъщи, а другите се да-
ряват на близки и при-
ятели в знак на мир и 
прошка. 

Научен екип от универ-
ситетите на Заарланд и Ли-
еж установил, че при жени-
те влечението към проти-
воположния пол и сексуал-
ното им пове-
дение се опре-
делят от "хор-
мона на целув-
ката". Специа-
листите про-
вели експери-
менти с мин-
далевидното 
тяло на мозъ-
ка на мишки, което отго-
варя за емоционалното 
състояние и сексуалното 
им поведение. Там учени-
те открили неврони, чувст-
вителни към киспептина - 
"хормона на целувката". 

При активирането на тези 
неврони мишките повиша-
ват своята социална актив-
ност и отделят повече вни-
мание на противополож-

ния пол. Из-
следователи-
те отбелязват, 
че при самки-
те на мишки-
те киспепти-
нът се активи-
зира от феро-
моните, които 
отделят сам-

ците. По думите на една 
от авторките на проучва-
нето експериментите ще 
помогнат на учените да 
създадат лекарство за же-
ни, страдащи от сексуални 
патологии.

Смехът е най-до-
брото лекарство… 
Но ако го предо-
зираме, може да 
обърнем ефекта 
му. Въпреки че то-
ва е рядко явление, 
редица документи-
рани случаи сочат, 
че човек буквал-
но може да „умре 
от смях“. Първият 
записан случай на 
смърт вследствие 
на смях е на прочутия гръцки худож-
ник Зевксис. Доколкото е известно, 
през V в. пр. Хр. Зевксис умира от 
смях, след като грозновата дама му 
поисква картина, на която да бъде 
изобразена като Афродита. След ка-
то вижда грозната Афродита на кар-
тината си, художникът започва да се 
смее неистово и умира от смях. През 
III в. пр. Хр. древногръцкият философ 

Хризип също се 
смята, че умира 
от смях. Той пък 
видял магаре 
да яде от смо-
кините му и да 
пие виното му. 
Записани още 
редица други 
подобни слу-
чаи Смята се, 
че Клеопатра 
става свиде-
тел как една от 

слугините й умира от смях, след ка-
то вижда нелепата смърт на съпруга 
си. През 1556 г. пък италианският пи-
сател Пиетро Аретино умира вслед-
ствие на "задушаване от твърде мно-
го смях". Възможно ли е човек да ум-
ре от смях, страх или секс? През 1998 
г. е регистрирана смъртта на датски 
аудиологист на име Оле Бентзен, кой-
то умира от смях, докато гледа аме-

риканския филм "Риба, наречена Уан-
да". По време на сцена, в която глав-
ният герой пъха няколко пържени 
картофа в носа и круша в устата си, 
Бентзен толкова се развълнува, че 
пулсът му се ускорява до между 250 
и 500 удара в минута, което довеж-
да до фатален край и мъжът умира 
от сърдечен удар. Лекарите смятат, 
че при подобни инциденти смъртта 
се дължи най-често на сърдечен удар 
или задушаване. Такъв е случаят и на 
англичанин на име Алекс Мичъл, чи-
ято смърт е регистрирана през 1975 
г. вследствие на истеричен смях. Мъ-
жът страдал от нехармоничен сърде-
чен ритъм, при който твърде голямо 
вълнение води до необичайно дъл-
ги паузи между ударите на сърцето. 
Освен задушаването и проблемите 
със сърцето обаче понякога прека-
леният смях отключва и неоткрити 
до момента заболявания, които съ-
що могат да доведат до фатален край. 

Американец от 
щата Ню Хемп-
шър уловил 
и з к л ю ч и -
телно ряд-
ко срещан 
син омар и 
го дарил на 
науката. Шансът да 
бъде уловен син омар е 1 
на 2 милиона. Намерили-
ят необичайното създа-
ние Грег Уорд е профе-

сионален ловец 
на омари. Когато пре-
глеждал улова си един 

ден, той бързо осъзнал, 
че синьо-кремавият ек-
земпляр е уникален. То-
ва било лесно, защото 
за първи път виждал по-
добен омар. Уорд пода-
рил ценния екземпляр 
на Морския научен цен-
тър в Рай, за да го из-
следват и изложат. Вед-
нага щом се аклимати-
зира, синият омар ще 
бъде включен в експо-
зицията на екзотични-
те видове в аквариума.

На проведения в 
Лондон търг „Изку-
ството на модерни-
зма и импресиони-
зма“ най-голям инте-
рес предизвикаха две 
платна на Пикасо. 

От аукционната къ-
ща „Кристис” обяви-
ха, че неговата кар-
тина „Мускетар и го-
ла жена“ е била про-
дадена за 19,2 мили-

она долара. 
Платното е рисува-

но през 1967 г. Друга 
творба на испанския 
художник - „Фигу-
ра“, е изтъргувана за 
11,6 милиона долара. 
Според данните тър-
говете са донесли на 
аукционната къща от 
продажба на картини 
208,8 милиона долара 
само за два дни.

Êèíîèêîíаòа Øаðúí
Ñòîóí íаâúðøè 60 ã.
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Петък, 30 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, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

съБота, 31 Март  
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 Темата на NOVA
12.50 „Моят бъдещ приятел” – 

с уч. на Ениша Брюстър 
, Бари Уотсън, Сара Ру, 
Фред Уилърд и др.

14.30 „Бурлеска“ –  с уч. на 
Шер, Кристина Агилера, 
Стенли Тучи, Кристен 
Бел, Алън Къминг, Питър 
Галахър, Кам Жиганде 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 „Бърз и яростен” –  с уч. 

на Вин Дизел, Пол Уокър, 
Джордана Брустър, 
Мишел Родригес, Джон 
Ортиз и др.

22.10 „Арбитраж“ –  с уч. на 
Ричард Гиър, Сюзън Са-
рандън, Тим Рот, Летисия 
Каста, Нейт Паркър и др.

00.20 „Бурлеска“ –  с уч. на 
Шер, Кристина Агилера, 
Стенли Тучи, Кристен 
Бел, Алън Къминг, Питър 
Галахър, Кам Жиганде и 
др. /п/ 

02.50 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA /п/

04.50 „Моят бъдещ приятел” – 
с уч. на Ениша Брюстър 
, Бари Уотсън, Сара Ру, 
Фред Уилърд и др./п/

неделя, 1 аПрил
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 „Обича ме, не ме обича” 

(премиера) – с уч. на 
Даниел Савре, Рик Кос-
нет, Бианка Сантос, Лу 
Фериньо мл. и др.

14.15 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Труп в спал-
нята” (премиера) –  с уч. 
на Кандис Камерън Бър, 
Лекса Дойг, Марилу Хе-
нър, Брус Доусън 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 „Агент под прикритие” 

– с уч. на Джеки Чан, 
Амбър Валета, Били Рей 
Сайръс, Магнус Шевинг, 
Алина Фоли, Уил Шадли, 
Джордж Лопез и др.

22.00 „Обирджии” – с уч. на 
Пол Уокър, Мат Дилън, 
Хейдън Кристенсен, 
Джей Ернандес, Зоуи 
Салдана и др.

00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.40 „Бърз и яростен” –  с уч. 
на Вин Дизел, Пол Уокър, 
Джордана Брустър, 
Мишел Родригес, Джон 
Ортиз и др. /п/

03.40 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Труп в спал-

нята” –  с уч. на Кандис 
Камерън Бър, Лекса Дойг, 
Марилу Хенър, Брус До-
усън и др./п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

Понеделник, 2 аПрил 
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 „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” – сери-
ен филм, 2 сезон 

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

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, 3 аПрил
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 „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, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

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/ 
сряда, 4 аПрил

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 „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, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

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/

Четвъртък, 5 аПрил 
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 „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, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” 

Петък, 30 Март
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
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
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, 31 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, 1 аПрил
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”
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”, избра-

но
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, 2 аПрил
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, 3 аПрил
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, 4 аПрил
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, 5 аПрил
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/

Петък, 30 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
12.55  Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

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 
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите
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, 31 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
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
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, 1 аПрил 
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” 

с Д. Наумова
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, 2 аПрил
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
12.45 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 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, 3 аПрил

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 нови-

нарски информаци-
онен блок 

сряда, 4 аПрил
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 нови-

нарски информаци-
онен блок

Четвъртък, 5 аПрил
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
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 нови-

нарски информаци-
онен блок
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Български

Петък, 30 Март
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Пятое измерение
15:25 Каменская-3
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура
00:10 Ищу попутчика. Х/ф
01:45 2 ВЕРНИК 2
02:30 Фантазии Фарятьева. 

Х/ф
04:55 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

съБота, 31 Март
06:00 Служба доверия
08:00 Вести. Местное вре-

мя
08:20 Служба доверия. 

Продолжение
09:40 Живые истории
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!
13:35 Линия жизни. Борис 

Токарев
14:30 Украденное счастье. 

Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Поезд судьбы. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Два билета на днев-

ной сеанс. Х/ф
03:05 Чужое лицо. Х/ф
04:35 Линия жизни. Борис 

Токарев
05:30 Пряничный домик

неделя, 1 аПрил
06:00 Поезд судьбы. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:20 Вести-Москва

11:00 Вести
11:25 Утренняя почта
11:55 Аншлаг и Компания
14:10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
15:00 Мужской разговор. 

Александр Збруев
15:45 Пешком... Москва 

Третьякова
16:15 Легенды кино. Билли 

Уайлдер
16:45 Вам и не снилось. Х/ф
18:30 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов “Синяя 
птица - Последний 
богатырь”. Сказоч-
ный сезон

20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Дежурный по стране
01:10 Мечтать не вредно. 

Х/ф
02:45 Вам и не снилось. Х/ф
04:15 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
05:00 Пешком... Москва 

Третьякова
05:30 Легенды кино. Билли 

Уайлдер

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
Петък, 30 Март

06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Лучше всех!»
23:00  «Вечерний Ургант» (16+)
23:50  Дмитрий Аверин, Ксения 

Раппопорт, Нина Лощинина 
в комедии «Мама дарагая!» 
(16+)

01:25  Константин Хабенский в 
фильме «Коллектор» (16+)

02:40  Людмила Гурченко, Михаил 
Жаров, Фаина Раневская в 
фильме «Девушка с гита-
рой»

04:10  Валерий Золотухин в фи-
льме «Пропажа свидетеля» 
(12+)

съБота, 31 Март
06:00  Новости
06:10  Валентина Серова, Людмила 

Целиковская, Евгений Са-
мойлов в фильме «Сердца 
четырёх»

07:45  «Играй, гармонь любимая!»
08:25  «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. «Александр 

Збруев. Три истории любви» 
(12+)

11:20  «Смак» (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:35  Александр Збруев в фильме 

«Два билета на дневной 
сеанс» (12+)

15:15  Михаил Ульянов, Элина 
Быстрицкая, Леонид Быков 
в фильме «Добровольцы» 
(12+)

17:00  Премьера. «Витязь». Без 
права на ошибку» (12+)

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
20:05  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:05  Молодёжная комедия «Вот 

это любовь!» (16+)
00:45  Премьера. Евгений Миро-

нов, Чулпан Хаматова в фи-
льме «Синдром Петрушки» 
(16+)

02:30  Константин Райкин, Наталья 
Гундарева, Виктор Костец-
кий в фильме «Труффальди-
но из Бергамо» (12+)

04:40  Александр Збруев в фильме 
«Чистые пруды»

неделя, 1 аПрил
06:00  Новости
06:35  Олег Янковский, Евгения 

Глушенко в фильме «Влю-
блён по собственному жела-
нию»

08:00  «Смешарики. ПИН-код»
08:15  «Часовой» (12+)
08:40  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Юрий Гагарин. Последний 

миг» (12+)
11:15  «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
12:00  Новости (с субтитрами)

12:15  «Теория заговора» (16+)
13:10  Алексей Баталов, Инна Ма-

карова в фильме «Дорогой 
мой человек»

15:05  К Дню смеха. Концерт Мак-
сима Галкина

17:05  Галина Польских, Марина 
Дюжева, Евгений Стеблов, 
Ролан Быков, Евгений Ев-
стигнеев в фильме «По се-
мейным обстоятельствам» 
(12+)

19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

22:30  «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

00:25  Данила Козловский, Кате-
рина Шпица, Антон Шагин, 
Павел Деревянко в комедии 
«Пятница» (16+)

02:00  Геннадий Хазанов, Вячеслав 
Невинный, Елена Цыпла-
кова, Владимир Зельдин 
в фильме «Полицейские и 
воры» (12+)

03:35  Людмила Максакова, Юрий 
Соломин, Лариса Удовичен-
ко, Виталий Соломин в фи-
льме «Летучая мышь» (12+)

евроком

Петък, 30 Март
07.00 “Слънчева палитра“ - 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 Прокудени от бащин 

край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /

повторение 
16.30 Нови хоризонти /повто-

рение /
17.30 Новини /на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт /на 
живо/

18.30 Документален филм 
СКАТ

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не /на живо/

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов /на 
запис/

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/

23.45 Поп музика - Цвете за 
Гошо 2010 Вати-
кана и Блус трафик

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение/

01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/ 

02.00 „Прокудени от бащин 
край“ /повторение/

03.00 “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев /повторение/

05.00 “Паралакс”  

съБота, 31 Март
07.00 Музикален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков /
на живо/

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/ 

12.45 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева / на живо/ 

14.15 Актуален репортаж 
15.00 Кратки Новини 
15.10 Документален филм
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина /на живо/ 

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване /на 
живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова /
на живо/

22.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ 

23.00 Класическа музика 
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков / 
повторение/

01.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ + 
Другата история 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката /повторение/

04.00 “Изгнаници клети“ - / 
повторение/

04.30 Класическа музика - 
05.00 Музикален филм /повто-

рение/
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова /
повторение/

неделя, 1 аПрил
08.00 Ранни вести / на живо/ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков /на жи-
во/ 

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/ 

12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-
вителен концерт / на 
живо/ 

14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски /на живо/ 

16.00 „Първото благо“ - /на 
живо/ 

17.00 Музикален филм 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Джон Лоутън представя 
Община Смолян“ 2 част - 
док.поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
- / на живо/ 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Алтернативи” /на живо/ 
21.30 „Има нещо гнило в Да-

ния“ - игрален филм Скат 
- 3 част 

22.35 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ 

23.00 „Час по България“ /пов-
торение /

00.00 “Фронтално” / повторе-
ние/

02.00 Новини.Прогноза за вре-
мето/повторение/

02.30 “Паралакс“ - повторение
04.00 Прокудени от бащин 

край - повторение
05.00 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт /повто-
рение/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева / повторение/

Понеделник, 2 аПрил
07.00 „Етърът - четирите го-

дишни времена“
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Концерт на Ансамбъл 

Здравец 
11.10 Цирк „Лазар Добрич“ - 

док. филм 
11.50 Орфеева дарба 2009 
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
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 - 
Академичен вокален 
конкурс „Марин Големи-
нов“

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 

вторник, 3 аПрил
07.00 „Художникът на карака-

чаните“ - 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 „Природата е неговото 

ателие“ - Документален 
филм

06.15 „Всички на мегдана“ 

сряда, 4 аПрил
07.00 „Мечтания“ - документа-

лен филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”
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 преда-
ване - /на живо/

21.00 „Паралакс“ - /на живо/ 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети - пре-

даване за арменска 
култура

23.00 Класическа музика - Му-
зикални прзници Емил 
Чакъров - Шекспирови 
сонети 

00.00 Самобитната живопис - 
документален филм 

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 

Четвъртък, 5 аПрил
07.00 „Чудото на Букоровския 

манастир“ - документа-
лен 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 / на жи-
во/

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/

03.00 “Първото благо“ - /повто-
рение/ 

04.00 „Дневниците на уфолога“ 
- повторение

05.00 “Край Босфора“ повторе-
ние

06.15 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

Петък, 30 Март
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 7 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 11 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 40 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 41 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 30 

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 - 30 

еп. - Сериал 
05:00 Страници от живота - 11 

еп. - Сериал 

06:00 Преследвачът - 17 еп. - 
Сериал 

съБота, 31 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 - 53 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 1 еп. 

- Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 18 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 Семейство Серано - 1 еп. 

- Сериал 

неделя, 1 аПрил
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 Крадци на бижута - Ек-

шън 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 54 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 

- 41 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

Понеделник, 2 аПрил
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 - 12 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 41 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 42 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 30 

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 - 30 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 12 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 42 еп. - Сериал 

вторник, 3 аПрил
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 13 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 42 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 
- 43 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
17 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 - 

17 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 13 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 43 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

сряда, 4 аПрил
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 - 
17 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 14 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 43 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 44 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
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 - 14 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 44 еп. - Сериал 

Четвъртък, 5 аПрил
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 - 15 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 44 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 45 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 8 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 - 8 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 15 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 45 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
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ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈ ÊÂÀÄÐÀÒ:
1. Ïðèòîê. 2. Ðèêîòà. 3. Èêîíîì.

4. “Òîíèêà”. 5. Îòîêàð. 6. Êàìàðà.

от стр. 38от стр. 27
 водоравно: Сарафово, Ананас, Луна, Отава, Име, Мусала, Оператор, Гети, Кратер, Ле, 

Те, Атол, Земен, Ра,  Имамат, Кота, Пони, Адет, Мир, Вакарел, Капела, Кофар, Нана, Ана, Ок, 
Лесото, Ара, Боровец, Виме, Ит, Ла, Ек, Тони, Исе, Ли, Илек, Санитар, Вале, Оперета, Силика-
гел, Кокон, Накат, Сова,  Ама.

 отвесно: Калугерово, Оливин, Русе, Анафора, Ала, Каната, Икако, Илик, Фалити, Ар, Ве-
лека, По, Омар,  Леке, Ат , Во, Кладенец, Ког , Мотор, Мелас /Павлос/, Пес, Апарат, Ново се-
ло, Завет, Катинар,  Нарез, Ма, Оминека, Па, Арекипа, Ито, Нит, Морена, Итака, Самолет, Ла-
риса, Ом, Серенада,  Атерина.
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имОтималки Обяви

„Зная аз, че април е 
лъжовен” – пееше Ли-
ли Иванова. Да, вина-
ги е бил такъв, защо-
то има голяма дина-
мика на атмосферни-
те процеси. Времето 
ще бъде променли-
во и по-хладно за се-
зона. Средномесеч-
ната температура ще 
бъде  по-ниска за то-
зи период. В равни-
ните тя ще се движи 
между 8-11 градуса, а 
в източната част на 
страната 7-10. 
В планини-
те темпе-
р а т у р и -
те ще са 
между 3  
и 5 гра-
дуса.

В на-
ч а л о -
то на 
м е с е ц а 
ще бъде 
п р е д и м н о 
слънчево с 
температури до 
17 градуса. 

Нова порция ва-
лежи ще има в пери-
ода 4 – 7 април. То-
гава и температури-
те ще бъдат по ниски, 
а в края на първото 
десетдневие отно-
во ще се радваме на 
по-слънчево време и 
на затопляне. От 10 
април температури-
те ще бъдат по-висо-
ки, но ще има и пре-
валявания. 

От 11 до 16 април 
температурите ще ва-
рират от 10 до 22 гра-
дуса.

Около великден-
ските празници и в 
края на второто де-
сетдневие има голя-
ма вероятност за ва-
лежи. През последни-
те 10 дни от месеца 
ще вали. Но прогно-
зата е за високи тем-
ператури, които мо-
гат да достигнат до 30 

градуса. От 21 до 
24 април ще 

има крат-
к о т р а й -

ни пре-
в а л я -
в а н и я , 
а тем-
п е р а -
турите 
ще ва-
р и р а т 

от 13 до 
23 граду-

са. В пери-
ода 25 до 27 

април ни очак-
ва стабилизиране на 
времето с температу-
ри до 25 градуса. 

Валежите са малко 
вероятни. От 28 до 30 
април градусите ще 
са от 13 до 22.

Опасност от сла-
ни съществува през 
целия месец, а през 
втората половина на 
месеца зачестяват и 
гръмотевичните бу-
ри, както и опасност-
та от градушки.

времето през април

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ТЪжЕН ПОМЕН

ТЪжЕН ПОМЕН

093412371 – продава 
стругове за дърво и метал

0897/507266 – прода-
ва мерцедес „Вито 7+1” и 
лада Калина – на метан. 
Спешно!

0888/704219 – пред-
лага плоскорез на Фокин 
– ръчен инструмент за 
15 операции в градината 
(www.nelab.bg)

0894/258507 – прода-
ва пчелни семейства из-
годно, със стари сандъци 
и 4 заплодени кози

0895/526638 – търся 
контакти с наследници 
и роднини на Игна Вели-
нова, родена около 1920 
г., раждала в Плевен през 
февруари 1940 г.

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-

0894/637021 – продава-
ме къща, кухня, селскосто-
пански сгради с двор, 5 дка 
овощна градина. Изгодно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апар-
тамент в София имот 880 
кв. м близо до водите на 
язовир „Искър”. Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София – за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасета, 
за риболов, подводен рибо-
лов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, во-
доснабдено, с. Тополи, Вар-
ненско

0988/873323, след 18 
ч. - спешно отдава самос-
тоятелна стая под наем в жк 
"Люлин", съвременно обза-
ведена, изложение: изток - 
юг. Към стаята има сервизни 
помещения и баня, всичко 
необходимо за сам човек. 
Близо е до градския транс-
порт - тролеи № 6, 7, автобу-
си 111, 42, 108, 82, 81, трам-
вай № 8, на разстояние 2-5 
минути от метрото - спир-
ка "Люлин"

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 

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

Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив, бул. "Мария Лу-
иза" 27

0876/344456 - продава 
двуетажна къща обзаведе-
на в с. Ст. Караджово, общ. 
Болярово, с дворно място 
1,240 кв. м. В селото има ми-
нерален извор 

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки и 
две сонди за поливане + ма-
сивна къща в Пловдивско, 
общ. Първомай

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам човек 
в къща – в София или око-
ло София

0898/225564 – прие-
мам нуждаещо се младо 
семейство или пенсионери 
за поддръжка на идеален 
селски имот в Първомайско

0878/288210 – продава 
двуетажна тухлена къща на 
две плочи, гараж, стопански 
сгради, овошки – село Цани 
Гинчево, Шуменско

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

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 
механичен монтаж – 100 
лв.; нови нагреватели за 
акумулираща печка 55 см, 
фабрични – по 5 лв.

0895/774597 – прода-
ва форд ескорт дизел на 
части и цял, плюс скорост-
на 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 ре-
монт – 1,3, италиански за 
коли – изгодно! Аспира-
тор 220V, нов, бензино-
ва лампа нова, месингова

0884835886 – бивша 
медицинска сестра с  опит 
търси работа като гледач-
ка на възрастни хора

0887/337684 – купува 
пишеща машина „Хеброс 
– 1300”, радиокасетофон, 
касети с народна музи-
ка, стари градски песни, 
хумор, противогаз, елек-
трически трион, запазен 
лаптоп, очила за нощно 
виждане, газов пистолет 
руски, романите „Война 
и мир”, „Мъртвите сибир-
ски полета”, „Клетниците” 

На 4.4.2018 г. се навършват
3 години

от смъртта на нашия съпруг, 
 баща, свекър и дядо

ГеорГи евтимов Пейчев
на 83 години

С признателност  
за времето, споделено с ТЕБ!

Поклон 
 пред светлата му памет!

от семейството

Времето не носи утеха от раздялата.  
Моята тъга и благодарност са непокътнати  

в сърцето ми за
ваСил михов Камбуров

на 68 години (1932 – 9 май 2000 г.)
сестра ми 

Надежда
на 65 години 
(1923-2 юни 

1988 г.)
брат ми 

д-р иваН 
хриСтов 

маНев
на 54 години 

                       (1926-22 юли 1980)

Живея със спомена,  
болката и обичта за вас!

катя

На 3 март 2018 г.
се навършиха

6 Месеца
без скъпата ни съпруга, 

майка и баба
веСелКа ГеорГиева 

даНчева
на 81 г.

Като тих спомен, 
 обич и болка

ти остана  в сърцата ни.
Мир на душата ти!

Поклон пред светлата ти памет!
от семейството

Преди 
една година

 загубихме нашия
 съпруг, баща и дядо

вълчо трифоНов еНев
Приятели, колеги, 

съидейници и познати 
на нашия скъп и 

непрежалим Вълчо Енев, 
Нека всички заедно си 
спомним за човека, ръ-
ководителя и организа-
тора, за личността с неподправен и вечен оп-
тимизъм вярваш в доброто и хората ! Нека се 
преклоним пред достойно извървяния земен 
път и благодарим за това, че имахме възмож-
ността да бъдем част от неговия пълен с пре-

дизвикателства живот. В тези тежки за нас вре-
мена благодарим ви, че го помните, уважавате 

и почитате. ЗАВИНАГИ В СЪРЦАТА НИ.
от семейството
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28 Март,  12 лунен ден, 
нарастваЩа луна, 

луна в дева 
Вашият ентусиазъм е заразите-

лен, ще ви се удаде да се обкръжи-
те от хора, искрено заинтересова-
ни от осъществяването на вашите 
идеи. Лесно ще се появяват нови 
планове, ще хващате в движение 
чуждите идеи.

29 Март, 13 лунен ден, 
нарастваЩа луна, луна във 

везни 
Някои ще се разочароват от 

любимия човек или от живота ка-
то цяло. Желателно е да намалите 
напрежението. Денят е подходящ 
за отдих, пътувания или просто да 
си отпочинете вкъщи.

30 Март, 14 лунен ден, 
нарастваЩа луна,

 луна във везни 
Необходимо е изключително 

внимание във финансовите дела, 
защото е голяма вероятността от 
грешки. Но ще имате достатъчно 
жизнени сили и енергия, за да пре-
одолеете затрудненията. Търсете 
нови пътища, импровизирайте.

31 Март, 15 лунен ден, 
Пълнолуние, луна във 

везни 
Всички съмнения и тревоги ще 

останат в миналото. Ще можете да 
се съсредоточите върху това, ко-
ето правите, без да се отвличате 
от странични дейности и задачи.

1 аПрил, 16 лунен ден, 
наМаляваЩа луна, луна 

във везни 
Работейки усилено, ще постиг-

нете отлични резултати. Бъдете 
сдържани в отношенията си, така 
по-успешно ще решите възникна-
лите проблеми. Не оставяйте гри-
жите за здравето си на заден план.

2 аПрил, 17 лунен ден, 
наМаляваЩа луна, 

луна в скорПион 
Ще действате донякъде доста 

хаотично, затова резултатите ви 
ще бъдат скромни. Но се налага 
да работите, защото ще имате за 
решаване много въпроси, на ко-
ито трябва да дадете задоволите-
лен отговор.

3 аПрил, 18 лунен ден, 
наМаляваЩа луна, 

луна в скорПион 
Вие сте наблюдателни, внима-

телни към подробностите. Това ще 
бъде полезно и за личния ви жи-
вот. Денят е  благоприятен за ро-
мантични увлечения.

лУНеН 
КАлеНДАР

ЗаПОЗнайте се

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (28.III.- 3.IV.2018 г.)
в сряда се очаква преваляванията да спрат, но ще 

бъде облачно и макар че сутрешните температури 
ще са ниски, през деня те вече ще се покачват до при-
ятни пролетни стойности – 12 градуса. в четвъртък 
времето няма да се промени съществено, само днев-
ните температури ще се повишат още малко и ще 
стигнат до 15 градуса. в петък ще има разкъсана об-
лачност, но повече слънчеви часове, които ще дове-
дат до повишаване на температурите до 18 граду-
са. в събота вече ще достигат до 20 градуса. в неделя 
се очакват дъждове и леко застудяване, ще бъде вет-
ровито, но температурите няма да спаднат същест-
вено и ще бъдат от 9 до 18 градуса. в понеделник ще 
е облачно с температури 6-12 градуса, а във вторник 
пролетта окончателно ще се завърне – ще е слънче-
во с температури от 8 до 22 градуса.

с настъпването на пролетта зачестяват здраво-
словните проблеми при хора с язвена болест. с профи-
лактична цел, а и при настъпили вече оплаквания от 
болки и чувство за стомашен дискомфорт е препоръ-
чително неколкократното дневно приемане на глад-
но на по 10 -15 капки клеева тинктура с невен (упраж-
нява силно противовъзпалително, противоболково и 
епителотонично действие). в дните с повишена слън-
чева активност е възможно да зачестят пристъпите 
от главоболие при хора с мигрена – да се спазва посте-
лен режим в тиха и затъмнена стая.

ДЖеСИКА

овен - Стремете се 
да използвате мъд-
ро шансовете, даде-

ни ви от съдбата. Ще се рад-
вате на добро здраве, но не 
се осланяйте само на  къс-
мета. Обърнете внимание 
на близките си.

телец - Постарай-
те се да планирате 
ангажиментите си. 

Добре е да направите пре-
оценка на старите си при-
ятелства. Материалното ви 
положение ще е стабилно.

Близнаци - Въз-
можно е да получи-
те предложение в 

материален план, на което 
да не можете да устоите. 
Отделете време и за пъл-
ноценен отдих.

рак - Около сре-
дата на периода 

ще сте склонни към проя-
ва на сантименталност, коя-
то може да ви изиграе лоша 
шега. Избягвайте и на най-
малкия риск.

лъв - Само актив-
ността може да ви е 
от помощ. В края на 

седмицата спокойният ви 
ритъм на живот ще ви даде 
множество предимства. 

дева - През почивни-
те дни се предпазвай-
те от силна чувстви-

телност. Опитайте се да из-
ясните противоречията по-
между си.

везни - Ще ви бъдат 
поставени доста из-
исквания от членове-

те на вашето семейство. Ще 
разполагате с благоприят-
ни възможности, с които да 
възстановите хармонията в 
отношенията си.

скорПион - Използ-
вайте благоприятни-
те възможности, за да 

откриете нови съмишлени-
ци. Обърнете внимание на 
здравето си. Не си поста-
вяйте непреодолими зада-
чи, за да не поставите жи-
вота си на риск.

стрелец -  Завишете 
изискванията си към 
внуците. Стремете се 

да разпределяте по прави-
лен начин ангажиментите си. 
Не предприемайте внезапно 
хрумнали ви идеи.

козирог - Следвай-
те стриктна органи-

зация на задълженията си. 
Стремете се да степенува-
те отговорностите си по 
важност.

водолеЙ - Подгот-
вете се да направите 
размествания в про-

грамата си, ако обстоятел-
ствата го налагат. Здравето 
ви ще е стабилно, но си по-
чивайте повече.

риБи - Премахвайте 
вътрешните си про-

тиворечия, защото те ще 
спъват инициативността ви. 
Гледайте оптимистично на 
живота, защото това е най-
добрият начин да намерите 
лесно разрешение на про-
блемите си.

биОПрОгнОЗа

Пролетна 
родопска 
среща в 
Пловдив0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 

0885/442778 – 73/180/98, 
инженер, симпатичен, сам, 
осигурен, поет, търси до-
бра, осигурена, непушачка, 
нематериалистка, без анга-
жименти жена от Варна или 
София – за щастлив съвмес-
тен живот на двете места

02/9452327 – вдовец 
от София, сам, независим, 
с кола, не пуши, не пие, 75 
г./166 см/70 кг, желае съжи-
телство с дама около 70 г, да 
не пуши и пие, добра дома-
киня, да може да пее, свири 
на народни инструменти, а 
на мандолина – руски, сръб-
ски, италиански, румънски, 
гръцки, стари градски пес-
ни и шлагери

0879/265162 – скромна, 
земна, уважителна, изклю-
чително добра, без пороци, 
търси силно рамо в лице-
то на стойностен и морален 
мъж. Думите й са истински.

0988/742930 – 62 г./174 
см/65 кг. Добър и с прият-
на визия мъж търси добра 
жена. Не пие, не пуши, ра-
боти. От Плевен, областта и 
съседните области

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-
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 съ-
що отчаяно търсиш срод-
ната 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 тър-
си сериозна жена, копнее-
ща за нежност, разбирател-
ство 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 апарта-
мента му. Желае съжител-
ство при нея. 

0885/338581 – 66/183/83, 
търси съпруга от Пловдив-
ска област, да не пие, да не 
пуши, да не е осъждана, 
психически и физически 
здрава, за да може да съз-
дадат дете и семейство

0988/815140 – 61 г./178 
см/77 кг, интелигентен, се-
риозен и отговорен, чувст-
вителен и всеотдаен, осигу-
рен и независим, умеещ да 
обича истински, трезвеник, 
желае сериозна връзка със 
сериозна, възпитана и отго-
ворна, слаба дама, излъчва-
ща нежност, чар и интелект

ПОКАНА
ПОРЕДНО ЗАНЯТИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ С ПОСРЕБРЕНИ 

КОСИ: „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВА КОНЦЕПЦИЯ“

Предложения на хората от третата възраст, разго-
вори, дискусия и изводи от анкетно проучване, ще 
влязат в новата концепция, която ще се представи 

пред Министерство на здравеопазването
Лектор ИВАН ПЕТРОВСКИ, бивш директор на Алек-

сандровска болница, с дългогодишен стаж в ИА 
„Медицински одит“ към МЗ. Автор на книги в об-
ластта на мениджмънта.  КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА 
28.3.2018 г. от 10 ч. Съюз на архитектите - София, 

ул. Кракра №11 Вход свободен!

21 април 2018 г. 
(събота) от 12 часа

Място:  Стол на „Аг-
рарен университет“ – 

ВСИ в Пловдив
Честване на юбилей-
ни годишнини с бога-

та програма
За вас ще свирят и 

пеят:
Мъжко родопско 

трио „Румен Родоп-
ски“  и младата певи-

ца Диана Манова
Оркестър „Родопи“ 
с Борис Христев – 

60 години творческа 
дейност солистка: Ди-

ана Иванова
Мъжка певческа гру-

па от село Дъбене
Младите таланти: Ал-
бена Гърбева, Даниел 
Караасенов и гайдари 

от Родопите!
Гост солист на среща-
та Златко Кафеджиев
20 години фолклорно 

предаване 
„От дума на дума“ 
по Радио Пловдив
Едно незабравимо 

преживяване с песни, 
танци и настроение 
от Родопа планина!

Добре дошли и добра 
дума думайте!

21 април в Пловдив
Вход с покани
организационен 

комитет
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Д-р Станчев: Âúзмоæно ли е 
тþтþнопóøене и здраве 

за áелия дроá едновременно

Медицина Дълголетие

Бронхо клийнър можете да поръчате
 директно на телефон: 0877 72 10 40, 

http://tonik.info/bronchocleaner/  
или в повечето аптеки в страната.

цена: 
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./

„Всички ние знаем каква вре-
да нанася тютюнопушенето и въ-
преки това не можем да се отка-
жем от цигарите. Пречистването 
на белия дроб е от първостепен-
но значение, особено при пушачи 
и при хора, които живеят в среда 
със замърсен въздух.

Но дори човек никога да не е 
пушил, цигареният дим около не-
го, промишленото замърсяване, 
изгорелите газове допринасят за 
увреждането на белите дробо-
ве. Поради тази причина, дали 
сте отказали цигарите или нико-
га не сте пушили, детоксикацията 
на белия дроб е полезна за всеки 
един човек.

Фитотерапията предлага най-
иновативната формула за пълно 
очистване на белия дроб от на-
трупани с години отрови по не-
го. Това е лидерът в своя клас 
продукти Бронхо клийнър – 
с  екстракти от Живовляк, Ев-
калипт, Джинджифил и Вит.С

Данните показват, какво се 
случва във времето след прием 
на Бронхо клийнър:

След 8 часа се извежда 
въглеродният окис – ниво-
то на кислород в кръвта се 
нормализира.

След 2 дни се извежда ни-
котинът, връщат се вкусо-
вите усещания, обоняние-
то. След 3 дни в дробовете 
се възстановява ресничест-
ият епител.

След седмица се понижа-
ва кръвното налягане. На-
малява се рискът от инсулт, 
сърдечносъдови заболява-
ния, сърдечна и бъбречна 
недостатъчност, стенокар-
дия.

След 2 седмици отслаб-
ва кашлицата. Тя не изчез-
ва веднага, тъй като на дро-
бовете Ви е необходимо вре-
ме за извеждане на натрупа-
лите се в тях вредни веще-
ства. Щом започнете приема 

на BRONCHO CLEANER, тялото Ви 
започва да се възстановява и про-
чиства. Подобрява се качеството 
на половия живот.

След 3 месеца се променя тенът 
на кожата. Никотинът ограничава 
постъпването на кръв в горните 
слоеве на кожата, което я прави 
по-бледа, суха и допринася за ней-
ното набръчкване. Никотинът сти-
мулира появата на бръчки, тъй ка-
то блокира изработването на ко-
лаген. Системното пречистване от 
никотина в белия дроб позволява 
правилното "хранене" на кожата и 
видимото й възстановяване.“

Препоръчителен прием за пъл-
ни резултати: 3 месеца. Без лекар-
ско предписание.

Бронхо клийнър можете да поръчате

иновативната формула за пълно 
очистване на белия дроб от на-
трупани с години отрови по не-

Данните показват, какво се 
случва във времето след прием 

ства. Щом започнете приема 

очистване на белия дроб от на-

случва във времето след прием 

Кога можем да гово-
рим за запек?

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

Кога и по какви причини рискът от запек е висок?

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

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

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

Ето как действат съставките в Натуралакс 3:

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

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

РАЗБЕРЕТЕ КАК 
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ 

ОТ ЗАПЕКА 
В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ 

от известния гастроентеролог 
д-р Райна Стоянова!

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

С ДОБАВЕНО 

АЛОЕ!

НЕ 
СЪДЪРЖА 

СЕНА!

В АПТЕКИТЕ!
За повече информация: 

СЪДЪРЖА 

20/100 капсули
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На 2 х 30 плюс 5

Смях от сърце32
За прасетата и хората


– Жена, утре е първи ап-

рил, Ден на лъжата!
Тя:
– То не че през останало-

то време не лъжеш...


той:
- ОБИЧАМ ТЕ!!!
Тя:
- Честит Първи април и 

на теб!


Първи април - празник 
на македонската история!


а истината е, че на пър-

ви април се изричат в пъти 
по-малко лъжи, отколкото 
на четиринадесети февру-
ари…


- холмс, да сте вижда-

ли нашата хазяйка мисис 
Хъдсън?

- На терасата е, Уотсън, 
обесила се е.

След като поглежда, Уот-
сън казва с облекчение:

- Няма я на терасата.
- Шегувам се докторе, 

честит Първи април! Обе-
сила се е в мазето.


- скъпи, бременна съм! 

Какво искаш да е?
- Първи април!


двама приятели са в би-

рарията и си пийват. Еди-
ният казва:

- Хайде да направим ня-
каква шега! Да се обадим 
на жените си - аз на твоя-
та, ти на моята. Първи ап-
рил е все пак.

Както решили, така и 
направили. Първият звъ-
ни на жената на другия от 
телефона му. Тя почва:

- Казах ти да не ми се 
обаждаш, на важна среща 
в работата съм точно!

- Извинете, госпожо, но 
вашият мъж го блъсна кола.

- Мъртъв ли е?
- Не, но го карат към бол-

ницата.

ВИЦОТЕКА

БаБа среща джендър

След пет минути други-
ят приятел взима телефо-
на на първия и набира же-
на му. Тя веднага почва:

- Здравей, скъпи! Няма 
да повярваш, какво ста-
на! Мъжът на Светлето го 
блъснала кола! Та тя на-
право от ресторанта с лю-
бовника си са отишли у 
тях да го отпразнуват!


съдят же-

на, че е пре-
била мъжа си.

- Защо го 
бихте? - пита 
съдията.

- Предста-
вете си, гос-
подин съдия, 
звъни ми 
по телефо-
на, разтурил 
спалнята, съ-
блича ме го-
ла, поваля ме 
на чаршафа и 
вика: "Честит 
Първи април, 
скъпа!"

Първи април. Иванчо 
тича при майка си и казва:

- Мамо! Мамо! Влязъл е 
някакъв непознат човек 
при твоята приятелка, де-
то ни е на гости, и...!

- Леле! Ужас!
- Шегувам се - честит 

Първи април! Не е непо-
знат, татко е!


съдят 75-годишна баба 

за убийство.
Тя обяснява:
- Седя си аз на пейка в 

парка и изведнъж до мен 
се настанява един мла-
деж. Почва да ми хвърля 
закачливи погледи, при-
мъква се по-близо, пуска 
ми ръка, шепне ми неж-
но, казва, че ме обича, и 
посяга да ми разкопчае 
блузката... И аз стоя, как-
во да правя - от толко-
ва години не съм била с 
мъж. А той изведнъж ста-
ва и казва:

- Честит Първи април!
Е, как да не го застре-

лям...

нашият дългогодишен 
сътрудник 

Борис ананиев 
стана на 65 години

Съчетал музикалното 
си образование с пеенето 
в хоровата капела „Свето-
слав Обретенов”, в съзна-
телната част от живота 
си той не престава да гле-
да оптимистично на жи-
вота винаги откъм весе-
лата му страна. За първи 
път се появява на страниците на в. „Кооператив-
но село” преди повече от 35 години и оттогава не-
прекъснато сътрудничи на всички хумористич-
ни издания. Негови произведения – хумор, лирика, 
хайку, са преведени на повече от 10 езика, наме-
рили са място и на страниците на първия сбор-
ник „Хайку”, достъпен освен на всички европейски 
и на японски език дори. Зад гърба си има 10 книги – 
„Философия на ежедневието”, „Капки след дъжда”, 
„Вицове за малкия Иванчо”, „Абсурдни истини”, „За-
бавна палитра”, които го понасят на крилете на 
славата и му спечелват много награди. С талант-
ливото си перо Борис Ананиев успява да пребори 
всекидневната скука и да ни покаже, че светът е 
оцелял, защото се е смял.

редакцията на в. „Пенсионери” му честити 
юбилея и пожелава усмивката  да не слиза от 
лицето му и да продължава да го вдъхновява.

В наше село гледа-
ме главно прасе-
та. Щото повече-

то сме пенсионери, а 
който не е пенсионер, 
е безработен. И като 
си безработен или пен-
сионер, какво друго да 
правиш, освен да гле-
даш прасе! Понеже то - 
прасето - не иска мно-
го масраф. Овца ако е, 
трябва да я стрижеш, да 
внимаваш да не я пасеш 
сутрин по роса, поне-
же може да стане ме-
тилява, да й даваш ка-
менна сол за близане, 
абе грижи… Заек ако 
е - още по-лошо! Верно, 
зайците се плодят като 
зайци, обаче има една 
заешка чума - един за-
ек да я хване, до обед 
сто са натръшкани! Бе-
ля работа. За крава или 
биволица - да не гово-
рим! Кон - също! 

Затова ние гледаме 
главно прасета! Прасе-
то - непретенциозно жи-
вотно. Малко щир, малко 
лобода, лапад, а ако съ-
береш и дъбов жълъд от 
гората, то доволно - грух-
ти в кочината и те гледа с 
малки благодарни свин-
ски очички.

А като дойде зимата… 
Като почнат кланетата… 

бардировките в Косо-
во. Затова комшията 
Гошо измисли да стре-
ляме прасетата с пуш-
ка. Гръмнеш го от упор в 
ухото със сачми за пъд-
пъдъци, прасето се за-
шемети и докато разбе-
ре за какво става дума, 
ти вече спокойно си го 

ръгнал 
с ножа. 
И няма 
с т р е с , 
н я м а 
в р е д -
ни за 
здраве-
то пър-
ж о л и ! 
Слагай 
т и г а н а 
и точи 
виното!

Тая година пак беше 
така. Гръмнахме най-
напред прасето на Го-
шо, после на Киро Де-
нин, после на Бучо, по-
сле моето. Кога дойде 
ред да оправим прасе-
то на Станой, отиваме у 
Станой, а той вика:

- Моето прасе умря!
- Как така умря?!
- Ми умря! Идете в ко-

чината, вижте го!

Отиваме, гледаме - 
верно умряло! Ама то 
какво прасе, братко! 
Гърчаво, кльощаво, 
прилича на Рангел от 
долната махала - само 
зурла и четина!

- Станое - викаме му, 
- ми то това прасе от 
глад е умряло бе! Що 
не си го хранил?

- Ба, ще го храня! - 
вика ни той. - Аз това 
прасе нали за това го 
гледам - то да ме на-
храни мене, а не аз да 
го храня него! 

Е, погледахме го 
прасето, погледахме, 
па отидохме в кръчма-
та. Пихме по една ра-
кия, по още една и на 
третата ракия комши-
ята Гошо рече:

- Значи тоя Станой 
е досущ като нашите 
управници! И те така 
- само лапат от нас, а 
през ум не им минава, 
че трябва и да ни хра-
нят! Обаче като се гът-
нем някой ден… И те 
ще опъват уши от глад, 
мамка им! Досущ като 
Станой!
димитър БеЖански

Радост, веселби! Събе-
рем се по десет души 
на едно прасе, тоя дър-
жи за тоя крак, оня за 
оня, някой го хване за 
опашката, друг го уло-
ви за ушите, теглим му 
ножа, па мръвки, па ви-
но… Всяка година така.

От лани пак се съби-

раме по десетина души, 
обаче вече не се борим 
с прасето, не се хвър-
ляме върху него да го 
борим, щото комшия-
та Гошо прочел в едно 
списание, че като се ко-
ли прасе по тоя старо-
времски начин, прасето 
получава стрес и после 
месото му предизвиква 
разни болести. Все едно 
си ял маруля след бом-

Дошъл на село от големия град
джендър - женствен, голобрад,
погледнала го с почуда баба Стоя:
"Я, какъв е па тоя?!"
Невиждали мъж с токчета обут,
бабите изпаднали в шок и смут.
Всяка баба взела да се моли, да се кръсти,
като видяла на джендъра лакираните пръсти.
Сърце им забило, от вълнение ще се пръсне,
кога видели, че мъж краката може да си бръсне.
Всяко куче като вълк завило,
щом видяло мъж с червило...
Някой камбаната забил с тревога,
попът паднал на колене пред Бога.
Само баба Стоя, нали е мъжкарана,
останала да води кръгова отбрана.
"Бабо, май, че страдаш от деменция,
не си ли чула Истанбулската конвенция?!"
Но докато й обясни, че законът го пази,
баба тръгнала като танк да го гази!
"Защитавай се, с достойнство се дръж,
ела да ти покажа кой е жена, кой - мъж!
Ела, да ти покажа, ако ти стиска,
че за жена мъжество се иска!
Мъжество - деца с болки да раждаш,
всеки ден с грижи да ги обграждаш,
мъжество - да им готвиш, да ги переш,
ако се налага, за тях дори да умреш,
мъжество - да даваш на децата си кураж,
на семейното огнище да си верен страж,
мъжество - съпруг да любиш, да крепиш,
когато закъснява, от тревога да не спиш,
мъжество - да работиш всеки Божи ден
и да не издаваш, че си до болка уморен,
мъжество - да носиш чантите тежки,
да стискаш зъби от мускулни болежки,
мъжество - да се блъскаш в автобуса
и критическата силно да те друса,
мъжество - навсякъде да огряваш,
бавно, неусетно дори да остаряваш...
Така че теб те защитава конвенция,
а мен - достойнство без претенция.
Без претенция за обществено признание
аз съм жена с морално основание!

Петър донкин, хасково

- аз пък моя си го лъжа всеки ден!

страницата подготви  невена николова

слави бОрисОв

1 април - ден на 
хумора и шегата

тереза мей: 
- По-добре "новичок", отколкото брекзит.


