
ВаЖно!

В суматохата около „апартаментгейт“ пар-
ламентът без участието на социалистите удо-
влетвори желанието на ДпС и опрости, в смисъл 
разсрочи за 10 години, дълговете на мюфтийство-
то. Допусна и дарения за вероизповеданията от 
чужбина, без да се декларират. Всичко щеше да 
мине мирно и тихо, ако външният министър на 
турция Чавушоглу не се похвали пред наши изсел-
ници, че са въздействали за постигането на та-
зи цел. поредният скандал тутакси измести оп-
равданията на Цветанов и споделените в попу-
лярно тв предаване смехотворни съмнения, че 
имотните проблеми на видни гербаджии са пря-
ко свързани с „хибридната война на русия срещу 
страната“!!!

Борисов се опита да загаси пожара. пет часа 
посред нощ беседва с някакъв вицепремиер на ком-
шиите, измолвайки извинение. разбира се, че не го 
получи. най-малкото защото дори и да е нямало 
натиск, въпросният закон отговаря на стремежи-
те на анкара мюсюлманите на Балканите да виж-
дат в ердоган защитник на техните интереси.

Домораслите ни политици за пореден път се 
държат като глупавото куче, което самò вкар-
ва вълците в кошарата.

ÍÀÒÈÑÊ!

Размисли на главния редактор

Жертва?!
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Човешката душа не е 
витрина за разглеждане

Пенсионери пак ще работят
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Няма по-благородна 
професия от лекарската. И 

мисия, по-съдбовна и по-
окриляваща от грижата за 

човешкия живот. Поняко-
га обаче, изплашени и из-
тощени от битката си с бо-
лестта, забравяме да се от-
платим за таланта и усили-
ята на спасителите в бяло. 
Затова на техния празник 
7 април нека кажем огро-
мно благодаря. Разбира-
емо на този ден не ни се 
иска да говорим нито за 
хода на здравната рефор-
ма, нито за националния 
рамков договор, нито за 
клиничните пътеки, здрав-
ните вноски и бюджетите... 

Конституционният съд 
(КС) единодушно отмени 
новите текстове в Закона 
за държавния служител, с 
които се забранява на пен-
сионерите да работят в ад-
министрацията. 

Измененията в закона бя-

екипът на в. „пен-
сионери” честити 
80-годишния юбилей 
на професора, наш до-
бър приятел, като му 
желаем още дълги го-
дини здраве, щастие 
и късмет! по този по-
вод поместваме него-
вите размисли за жи-
вота му, които той 
любезно ни предос-
тави.

ха направени през 
закона за бюджета 
за 2019 г. и влязоха 
в сила от 1 януари. 

Спасители в бяло

на стр. 5

На 13 декември 2013 г. в Шебр, Швейцария, след 
кратко болeдуване на 88-годишна възраст  си оти-
ва от света френският етномузиколог и музикален 
продуцент Марсел селие – човекът, популяризи-
рал българската народна песен по света под името 
„Мистерията на българските гласове”.

Съпругата му Катрин  съобщава, че в последните си 
часове е поискал отново да слуша български певици. 

 Бляскавото лице 
на кралица Неферти-
ти, за която се смята, 
че е  майка на фарао-
на Тутанкамон, беше 
възстановено чрез 
най-новите 3D тех-
нологии. 

500 часа работа 
отнема пресъздава-
нето на изображени-
ето на Нефертити, а 
бижутата, с които е 
кралицата, са ръчно 
изработени от ди-
зайнери на „Диор”.

Цветът на кожата 
на царската особа, 
живяла преди 3400 
години, обаче пре-
дизвика противоре-
чия. на стр. 12на стр. 9

Откривателят 
на „Мистерията на 
българските гласове”

Гостува ни проф. 
андрей пантеВ 7 април - Ден на здравния  работник

1 месец 3 лв.
2 месеца 5,40 лв.
5 месеца 13,20 лв.
8 месеца 21 лв.

Цените 
остават 

непроменени

и з п л а щ а н е т о 
на пенсиите за ап-
рил ще започне на 
8 и ще приключи 
на 22 април заед-
но с допълнител-
ната сума в раз-
мер на 40 лв. на 
1 322 300 пенсио-
нери, на които до-
ходът  е в размер 
до 348,00 лв.  

Напразно обществеността очакваше да се слу-
чат кардинални промени след разкритията за 
начина, по който видни представители на уп-
равляващата партия и държавата са придобили 
луксозни апартаменти по занижени цени. Когато 
Цв. Цветанов е замесен в скандал и съдбата му 
се решава от Б. Борисов, нищо сериозно не мо-
же да се случи. 
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кой плаща разноските на имота при дарение
Гражданка от  Созо-

пол, която не желае да  
се споменава името й, 
ни пише: „В последните 
два броя на вестника да-
дохте подробна консул-
тация за даренията, но 
никъде не прочетох за 
запазване правото на 
ползване.”  В писмото 
си тя ни съобщава: „Пре-
ди година със съпруга ми 
дарихме двора и жилищ-
ните сгради  на синове-
те си – на всеки по един 
етаж, като си запази-
хме правото на ползва-
не. Въпросът ни е  кой 
трябва да плаща данък 
сгради и такса смет и 
дали е законно дарени-
ето?” 

Ще поясня, че в пре-
дишни публикации във 
вестника сме се спрели 
на същността на дарени-
ето. Правото на ползва-
не не е разглеждано, за-
щото то е отделна прав-
на категория, която про-
изтича от собствеността. 
Правото на собственост 
се състои от три елемен-
та – право на владение, 
право на ползване и 
право на разпорежда-
не. При извършване на 
дарението при нотари-
уса вие сте прехвърлили 
собствеността на имоти-
те върху вашите деца. В 
същото време и в същия 
момент вие обаче сте 

Прокуратурата разследва служители на 
НОИ - Силистра, които са участвали в схема 
за издаване на фалшиви документи за тру-
дов стаж за получаване на високи пенсии. 

„Това, което се е случило в Силистра, 
ако твърденията на прокуратурата се до-
кажат, е изключително тревожна, тъжна си-
туация, защото системата е пробита отвъ-
тре, а НОИ трябва да е институция, в коя-
то хората да имат много доверие, защото 
там са интересите на над 3 милиона рабо-
тещи българи”, коментира бившият соци-
ален министър Иван Нейков.

Това е такъв шамар, такова разоча-
рование за тези хора, ако е вярно, че 
става въпрос за миньорски пенсии”, ко-
ментира Нейков и допълни, че се надя-
ва случващото се в Силистра да е изо-
лиран случай.

Нейков коментира още, че най-вероятно 
става въпрос за създаване на документи 
с невярно съдържание за периода отпре-
ди действието на Персоналния регистър. 

„Регистърът в момента е гаранция, че 
подобни опити веднага ще бъдат хванати”, 
коментира бившият социален министър.

Ôàëøèâèòå ìèíüîðñêè 
ïåíñèè ñà øàìàð

си запазили правото да 
ползвате имота до края 
на живота си. Това озна-
чава, че сте прехвърли-
ли едно ограничено ве-
щно право на собстве-
ност с нотариалния акт. 
Собствеността като ця-
ло е в децата ви, а във 
вас е правото да полз-
вате имота по предназ-
начение. Това означава 
примерно, че може да 
живеете в имо-
та, ако е 
двор, 
д а 

са-
д и -
те нещо 
и т. н. В този 
смисъл са разпоредби-
те на чл. 56 от Закона за 
собствеността (ЗС): ”Чл. 
56. Правото на ползва-
не включва правото да 
се използва вещта съ-
гласно нейното пред-
назначение и правото 
да се получават доби-
ви от нея, без тя да се 
променя съществено.” В 
ал. 2 на този член зако-
нодателят подчертава 
че „ползвателят не мо-
же да отчуждава свое-

то право”. Това означа-
ва, че не можете да про-
дадете учреденото пра-
во на ползване на друго 
лице. В следващия чл. 57 
от  ЗС законодателят е 
посочил задълженията 
на ползвателя, а имен-
но: ”Чл. 57. Ползвате-
лят е длъжен да плаща 
разноските, свързани с 
ползването, включител-
но данъците и другите 

такси, да под-
д ъ р ж а 

в е -

щта в 
състояние-

то, в което я е приел, и 
да я върне на собстве-
ника след прекратяване 
на правото на ползване.

При предаване на 
имота се съставя опис. 
При липса на опис се 
предполага, до доказ-
ване на противното, че 
имотът е предаден в до-
бро състояние.

Ползвателят не отго-
варя за овехтяването 
и изхабяването на ве-
щта, които се дължат на 

обикновената употреба.
Той е длъжен да за-

страхова вещта в полза 
на собственика и да пла-
ща премиите за застра-
ховката, ако не е поста-
новено или уговорено 
друго.”  От този текст на 
закона произтичат и за-
дълженията на читател-
ката да плаща данъци-
те и таксата за сметосъ-
биране и сметоизвозва-
не. Законът казва: щом 
ползваш ползите, ще те-
глиш и разноските. Тези 
задължения произтичат 
от начина, по който сте 
прехвърлили собстве-
ността – чрез дарение 
със запазено право на 
ползване.

Накрая ще си позво-
ля да посъветвам чита-
телите, преди да прис-
тъпят към разпорежда-
не с недвижими имоти, 
да се съветват с адвокат 
за възможните последи-
ци от това прехвърля-
не. Защото в случая, ако 
читателката е възраст-
на жена с малки дохо-
ди, ще е затруднена да 
плаща данъка на имота, 
който е дарила на деца-
та си. Получава се така 
- прехвърлил си имо-
та, прехвърлил си своя-
та собственост, а трябва 
да плащаш данъка и так-
са смет и това ти се виж-
да несправедливо.

живеете в имо-
та, ако е 
двор, 
д а 

такси, да под-
д ъ р ж а 

в е -

са-
д и -
те нещо 
и т. н. В този 

щта в 
състояние-

Щастливи на 70 г.

Пенсионери 
пак ще работят

От стр. 1
С тях беше въведено изискването държавните 

служители да не са се пенсионирали. По този на-
чин трябваше да бъдат уволнени около 2000 чи-
новници. Промените засягаха само служителите, 
които продължават да работят като пенсионери. 
По неофициална информация в държавната и об-
щинските администрации изчакали решението на 
КС и не са започнали уволненията. 

В мотивите си КС отбелязва: "Несъвместимости-
те са съществени ограничения на правата на граж-
даните и поради това те трябва да бъдат установе-
ни със закон само по съображения, свързани със 
защита на друг конституционно значим интерес, 
какъвто в случая не е налице.“ Съдиите са се съ-
образили и с факта, че в някои сфери възрасто-
вите прагове за пенсиониране са твърде ниски и 
новото изискване към администрацията ще пре-
дизвика освобождаването на служители с добра 
квалификация. Конституционният съд подчертава, 
че засегнатите от закона граждани добросъвест-
но са упражнили правото си на пенсия, като към 
онзи момент законът не им е забранявал на това 
основание да кандидатстват за държавна служба. 

Новите разпоредби в Закона за държавния слу-
жител бяха атакувани в КС от президента Румен 
Радев, а след това и от омбудсмана Мая Манолова.

Според изследване-
то най-малко щастливи 
са хората на средна въз-
раст. При тях нивата на 
стрес и гняв са най-ви-
соки.

Резултатите от про-

учването са разделе-
ни на няколко фази в 
живота. През детство-
то способността за въз-
приемане на емоции-
те нараства. Реакция-
та към гнева е най-сил-

на през пубертета. 
Пикът за възпри-

емане на трите емо-
ции е около 30-го-
дишна възраст. След 
това способността да 
разграничаваме фи-
ните промени между 
страх и гняв намалява.

„С възрастта въз-
приемаме гнева и 
страха все по-малко, а 
щастието – на същото 
ниво. Така с времето 
хората виждат всичко 
по-позитивно”, казва 
проф. Лора Джърмин 
от екипа. Резултатите 

от изследването най-об-
що показват, че хората 
възприемат социалните 
ситуации по-позитивно 
с годините, защото по-
добре игнорират гнев-
ните индивиди.

Заявките за достъп до елек-
тронните услуги на Наци-
оналния осигурителен ин-

ститут (НОИ) вече са 
близо 10 милиона го-
дишно. Това показва 
анализ на институцията за пре-
доставените онлайн справки и 
административни услуги през 
2018 г. Статистиката отчита, че 
само за 12 месеца общият им 
брой е нараснал с повече от 
един милион. 

Електронната услуга с най-го-
лямо нарастване е „Справка за со-
циално осигуряване по ЕГН – те-
кущо състояние“, чието потреб-
ление се е увеличило драстично 
и е достигнало 712 032 пъти през 

миналата година. Сред справки-
те със сериозно увеличение на 
използваемостта са още „Справ-

ка за из-
п л а т е н и 
п а р и ч н и 
обезщете-
ния за без-
работица“ 
и „Справ-
ка за реги-
стрирани 
заявления 
за отпускане на парични обез-
щетения за безработица“, като 
заявките за тях са нараснали съ-

ответно с 57,7% и 36,5%.
Изчисляването на прогнозен 

размер на пенсията също е при-
влякло повече потре-
бители. На стабилни 
нива остава и най-по-

пулярната е-услуга на 
института – „Справка 
за представени в НОИ 
документи и изплате-
ни обезщетения и по-
мощи от държавното 
обществено осигуря-
ване (ДОО)“. Данните 
сочат още, че общото 
потребление на адми-

нистративните електронни услу-
ги на НОИ се е покачило двойно.

онлайн справките в НоИ 

Хората на 70 годи-
ни са най-щастливи. 
Това показва изслед-
ване на учени от Хар-
вардското медицин-
ско училище. Про-
учването се фокуси-
ра върху това как хо-
рата забелязват про-
мените в социалните 
сигнали и как се за-
силват или намаля-
ват емоциите с въз-
растта. 

В изследването са 
участвали 10 хиляди 
британци на възраст от 
10 до 85 години. Учени-
те са анализирали как те 
възприемат гнева, стра-
ха и щастието, като са 
им показали снимки.
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Висока цена 
на водата

 Жителите на бла-
гоевградското село 
Илинденци не могат 
да повярват, че во-
дата им е поскъпна-
ла с над 200%.

Доскоро те плаща-
ли по 60 стотинки 
на кубически метър, 
а сега трябва да се 
справят с новата це-
на от 1,6 лв. кубик.
Консуматорско 

поколение

Освен "мозъци" от 
България вече изти-
чат и "ръце". Това 
отчита изследване 
на  "Галъп Интерне-
шънъл". 

Емигрират все по-
вече нискоквалифи-
цирани младежи, ко-
ито не намират перс-
пектива в страната. 
Младежите не четат, 
не спортуват, но па-
заруват често, дори 
и най-бедните от тях. 
Дортмунд стана 
Столипиново

Цели ромски квар-
тали се местят от Бъл-
гария в гетата на Ду-
исбург и Дортмунд, 
Германия, и това ста-
ва организирано. По-
вече от 81 000 бъл-
гарски деца получа-
ват помощи от гер-
манската държава.

Á È Ñ Å Ð
„ Е в р о п е й с к и т е 

ценности” на Цв. Цв. 
и „надграждането” на 
Б. Б. бавно и полека 
върнаха България с 
няколко века.

иван ВОйкОВ, 
учител,  Берковица

Ïравила за етаæната 
собственост
Нови правила за уп-

равление на етажната 
собственост подготвя 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството.

До 15 април т.г. 
на електронната по-
ща zues2019@mrrb.
government.bg могат 
да се изпращат предло-
жения, експертни мне-
ния и коментари за про-
мени в Закона за упра-

вление на етажната соб-
ственост. 

Ще бъдат преразгле-
дани правилата за фор-
миране на дължимите 
суми за поддържане на 
общите части. Промени-
те ще имат за цел и да 
прецизират правата на 
общото събрание и за-
дълженията на собстве-
ниците.

Предвиждат се по-
вече права и задълже-

ния на местните власти 
в контрола по прилага-
нето на закона. 

Има идея и да се раз-
граничи регулирането 
на етажната собстве-
ност от различен харак-
тер – сгради със смесе-
но предназначение, 
комплекси от затворен 
тип, ваканционни ком-
плекси.

На сайта на регио-
налното министерство 

ваксините и антибиотиците Нÿìà äà ñúäÿò
ìàëêèòå äëúæíèöè

Пpиeмaнeтo нa eвpoтo 
щe вдигнe ли цeнитe? 

в секция „Жилищна 
политика“, подсекция  
 „Етажна собственост“ 
са публикувани полу-
чените вече предложе-
ния от Националното 

сдружение „Недвижи-
ми имоти“, Българската 
фасилити мениджмънт 
асоциация и Фондация 
„Асансьорна безопас-
ност“.

"Топлофикация - София" вече няма да завеж-
да дела срещу клиентите, които дължат малки 
суми. Това заяви  изпълнителният директор на 
дружеството Кремен Георгиев. Потребителите, 
срещу които има заведени дела, са между 12 и 
17 хиляди годишно, което е под половин про-
цент от абонатите, посочи Георгиев.

"Практиката досега беше, че при задължение 
над 50 лева и непостигане на какъвто и да е 
консенсус на комуникацията с абоната поне да 
се започне съдебна процедура. Тази практика 
също няма да продължи, защото за 5 лева, за 
50 лева или за 5 хиляди лева работата, която 
върши юрисконсултът, е една и съща. На прак-
тика се губи смисълът за такива малки суми да 
се хаби ресурс."

Приоритетно "Топлофикация" ще завежда де-
ла за дължими суми над минималната работна 
заплата, т.е. 560 лв. В момента текущите задъл-
жения на дружеството към "Булгаргаз" са 140 
милиона лева, но една трета от тях са начис-
лени авансово за месец март.

Двете най-големи постижения на 
медицината са ваксините и антиби-
отиците. Вероятно човечеството ще-
ше да е наполовина, ако ги нямаше, 
коментира акад. Богдан Петрунов, 
един от водещите специалисти в 
областта на имунологията 
и алергологията в Бъл-
гария и по света.

Той обясни, че 
тези колосал-
ни постижения 
са спасили чове-
чеството от гибел. 
Ваксините са най-
доброто средство за 
предотвратяване на ин-
фекциозните заболявания. Нераз-
бирането за ролята и мястото на вак-
сините идва от неинфирмираността 
на хората, липсата на достатъчно до-
бро разбиране, че става въпрос за 
вкарването в организма на антигени 
на продукти, които стимулират мощ-
но защитните сили. Опасност от вак-
сините няма, категоричен беше ака-

демикът. Става въпрос за продукти, 
които са изпитвани и минават през 
много строг контрол. Абсолютно не-
възможно е ваксиниран човек да за-
рази неваксиниран. Живите вакси-

ни са сведени до абсолют-
на безвредност. 

Тя е жива, за 
да може да 

стимулира 
по-мощен 
имунитет. 
В а к с и н а -

та имити-
ра заболя-

ването, но е та-
ка отслабено, че не 

може да предизвика инфек-
циозност.

80% от разболелите се деца не са 
ваксинирани. При останалите 20% 
става въпрос за деца, които не са 
завършили цикъла на имунизация. 
Освен това в човешката популация 
има около 10%, които слабо отгова-
рят на антигенно дразнене.

Bъвeждaнeтo нa eвpoтo в Бългapия щe дoвeдe дo 
вдигaнe нa цeнитe c пoд 1%. Toвa ce ĸaзвa в oтгoвop 
нa финaнcoвия миниcтъp Bлaдиcлaв гopaнoв нa 
питaнe нa дeпyтaтĸaтa Eвгeния Aнгeлoвa.

"B cтpaнитe, ĸoитo ca ce пpиcъeдинили в 
пocлeднитe гoдини, или изoбщo нe ce oтчи-
тa yвeличeниe нa инфлaциятa oт пpиeмaнe нa 

eвpoтo, или инфлaциoнният eфeĸт e минимaлeн 
и нe нaдxвъpля 0,3%, ĸaтo ocнoвeн пpинoc зa 
пoдoбнo yвeличeниe идвa oт зaĸpъглявaнeтo нa 
цeнитe oт пpoдaвaчитe.

Дopи и в нaй-лoшия cлyчaй инфлaциятa вcлeдcт-
виe нa пpexoдa ĸъм eвpo e мнoгo пoд 1%", пocoч-
вa Гopaнoв.

Toй дoпълвa, чe пoвeчeтo изcлeдвaния пoĸaзвaт 
oтнocитeлнo пo-cилeн инфлaциoнeн eфeĸт въpxy 
няĸoи ycлyги (зaвeдeния, битoви ycлyги и дpy-
ги), ĸoeтo cъoтвeтнo oзнaчaвa, чe дoмaĸинcтвaтa 
и xopaтa, ĸoитo пoлзвaт тeзи ycлyги, в пo-гoлямa 
cтeпeн мoгaт дa пoчyвcтвaт индивидyaлнo инфлa-
циятa в пo-гoлям paзмep.

Процентът на прена-
селеност на жилищата в 
България в градските и 
селските райони е мно-
го висок в сравне-
ние със средния за 
страните от ЕС-28.

По отношение на 
градските райони и 
по степен на прена-
селеност на жили-
щата в тях  Бълга-
рия е на второ място 
след Румъния сред 
страните от ЕС, по-
казват данни от ана-
лиз на Евростат.

Според анализа бли-
зо 48 на сто от българи-
те, които живеят в град-
ски условия, са в ситуа-
ция на жилищна прена-

втори сме в ЕС по претъпкани жилища 

По-високата екокатегория може да 
намали годишния данък за неговия 
собственик. Ако има вариант да бъ-
де спестено на хората да сменят та-
лоните на колите, в които не е отбе-
лязан екостандартът, то това ще бъде 
направено, каза зам. министър-пред-
седателят Томислав Дончев. 

По-високата екокатегория на авто-
мобила може да намали годишния да-
нък за неговия собственик. Преди го-
дина и половина положихме много 
усилия да облекчим работата на КАТ, 
но за съжаление с променлив успех. 
Все още има управления на КАТ, къ-
дето има опашки и струпвания на хо-

ра, което е абсолютно недопустимо, 
каза Дончев.

Вицепремиерът изрази надежда 
колкото се може по-бързо да при-
ключат процедурите в МВР за внед-
ряването на новите документи за са-
моличност, които ще са с електрон-
на идентификация. Дори и да се слу-
чи максимално бързо - в рамките на 
една година, то издаването на новите 
документи няма да стане изведнъж.

 Персоналните идентификационни 
кодове, които НАП и НОИ издават, не 
са с достатъчна степен на сигурност 
и могат да се ползват само за справ-
ки, посочи Дончев.

Ùе сменяме ли талона на êолата 

селеност, докато сред-
ният показател за ЕС е 
18 на сто, а в Румъния 
- над 50 на сто. В сел-

ските райони пренасе-
леността на жилищата у 
нас е 34%, докато за ЕС 
показателят е два пъти 
по-нисък и е 17 на сто.

На национално ниво 
43 на сто от българите 
живеят в пренаселени 
жилища, докато в ЕС по-

казателят е 16,8, 
показват данните 
на европейската 
статистика.

Според дан-
ни на НСИ у нас 
има около 3,9 ми-
лиона жилищни 
единици за 3 ми-
лиона домакин-
ства. Този факт 
на пръв поглед 
предполага "из-

лишък" на жилища у нас, 
но в същото време око-
ло 1,2 милиона от тези 
жилищни единици у нас 
са необитаеми.
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Идва ли краят 
на ерата Нетаняху

коментираме

Остава по-малко от седмица, когато израелски-
те избиратели ще се отправят към урните, за да 
изберат нови 120 депутати в Кнесета на Израел. 
Редовните парламентарни избори трябваше да се 
състоят през ноември т. г., но до предсрочните 
се стигна, след като коалицията на Нетаняху бе 
оставена с мнозинство от един глас в Кнесета. 
Това се случи, когато през ноември м. г. минис-
търът на отбраната Авигдор Либерман заради 
спорно споразумение за прекратяване на огъня 
в Газа подаде оставка, а тя отне петте места на 
дясната му ционистка партия на рускоезичните 
евреи „Израел Бейтену”  („Наш дом Израел”) от 
управляващата коалиция. От останалите участни-
ци в управлението се разбра, че крехкото мно-
зинство от 61 народни представители няма да 
издържи толкова дълго за събиране на кворум 
за всяко заседание. И през декември на фона 
на поредица от коалиционни кризи и обсъжда-
ния за евентуално обвинение срещу премиера 
Бенямин Нетаняху за корупция се взе решение 
Кнесетът да се разпусне и за 9 април 2019 г. да 
се насрочат предсрочни избори. 

А самият премиер бе заподозрян за вземане-
то на подкупи в големи размери. Обвиненията 
срещу Нетаняху са по три казуса за лобизъм и 
търговия с влияние. Обвинен е също в измама 
и злоупотреба с доверие. 

Преди да се вземе решение за разпускане на 
Кнесета, Нетаняху изрази уплаха, че провежда-
нето на предсрочни избори може да има ката-
строфални резултати за управлявалите партии. 
„В чувствителен период за нашата сигурност ние 
не се нуждаем от предсрочни избори и знаем 
какво се случи, когато елементи от дясното пра-
вителство доведоха до свалянето му както през 
1992  и 1999 г.”, заяви премиерът. 

През 1992 г. Ицхак Шамир беше свален от пре-
миерския пост, на който дойде Ицхак Рабин, а 
през 1999 г. Бенямин Нетаняху бе наследен от 
Ехуд Барак като министър-председател.

Но коалиционните му партньори го убедиха, 
че вотът е неизбежен.

И така се стигна до формалното гласуване, 
когато 102-ма депутати приеха законопроект за 
предсрочни избори, а само двама бяха против.

След обвиненията за корупция и злоупотре-
би с власт се очакваше Нетаняху да се оттегли 
от лидерския пост в партията „Ликуд”. Но вмес-
то това той се надява и след предсрочните из-
бори пак да оглави дясно правителство, за да 
продължи да управлява страната с досегашна-
та политика. Две седмици преди изборите той 
се озова в САЩ, за да потърси и външна под-
крепа. И точно тогава президентът на САЩ До-
налд Тръмп обяви, че Голанските възвишения, 
които Израел превзе през 1967 г. по време на 
шестдневната война, намиращи се в стратегиче-
ски район на границата между Израел и Сирия, 
важен водоизточник, са еврейска територия. И 
не само заради това, но и за ответните удари 
по палестинските земи в отговор на обстрела на 
„Хамас“ Нетаняху понатрупа дивиденти. Незави-
симо от това социологическите проучвания не 
дават на партията „Ликуд” повече от З0 места в 
Кнесета. И все пак тя може да се очертае първа 
политическа сила. Трудностите й ще са в търсе-
нето на коалиционни партньори.

В последните години левоцентристките партии 
не получаваха изборни резултати, които да им 
позволят да управляват. А дали сега ще успеят, 
ще разберем още другата седмица. 

Цветан илиЕВ Петьо ДаФиНкиЧЕВ

От стр. 1
Да, премиерът се тю-

хка с дълбока въздишка, 
че е нанесен

ТЕЖЪК УДАР
на тяхната партия. Но 
веднага след това уточ-
нява – според него на-
рушение на закона ня-
ма! Приемаме извода 
като указание към шефа 
на странното формиро-
вание за борба с коруп-
цията да знае как тряб-
ва да приключи провер-
ката. Апропо, за самия 
Пламен Георгиев изля-
зоха в публичното прос-
транство разминавани-
ци между обявените в 
задължителната декла-
рация №12 имоти и  ку-
пен под данъчната оцен-
ка такъв, което граничи с 
престъпление. Става ду-
ма за огромни квадрату-
ри,  да се чуди човек с кон 
ли ще се обикалят въ-
просните квартири или 
просто се перат пари, та 
като паднат от високо уп-
равниците, тяхното да си 
е тяхно. Да не бъдат „гол-
таци” като премиера Жан 
Виденов, останал да оби-
тава панелка. 

След тридневно от-
съствие от страната за-
ради организирано от 
еврейско-американска 
фондация събитие по си-
гурността, Цецо застана 
пред двадесетина репор-
тери, възбудени до краен 
предел. Проведената сре-
ща с боса явно бе завър-
шила оптимистично. Пох-
вали се, че са се прегър-
нали на раздяла. Ами тъй 
де, съратници са от сума 
ти време, преминали са 
през какви ли не битки 
– тайни и явни. Знаят си 
и кътните зъби. Докато 
Бойко беше кмет, Цвета-
нов се водеше за предсе-
дател на пръкналия се от 
нищото ГЕРБ. Зли езици 
още тогава го заподозря-
ха в ползване на общин-
ски средства при обикол-
ките в страната за форми-
ране на структурите. Но 
се размина с голи при-
казки, защото голяма бе 
надеждата след купища-
та обещания, че се е по-
явил нашенски

БАТМАН
за модерните гласопода-
ватели или Крали Марко 
– за по-възрастното по-
коление, и той ще нака-
же мръсниците, дето ни 
обърнаха живота наопа-
ки. Дори когато се раз-
чу за имоти и разреши-
телни, облагодетелства-
ли този или онзи с Бойко-
вия подпис, никой не се 
задълбочи в обяснени-
ето, че неизвестни фал-
шификатори са сторили 
далаверата. По-късно се 
разбра: хасковски строи-
телен предприемач, май 
с криминално минало, е 
подхванал обекти в кв. 
„Изток” и по една слу-
чайност Цвъки е собстве-
ник на апартаментчета в 
негова кооперация. Ня-
маше как да се претупат 
нещата. Предизвиканата 

ревизия се проточи дос-
та и от нея Цветанов из-
лезе чист като сълзата на 
Цецка Цачева след загу-
бата на президентски-
те избори. А началникът 
на данъчните неочаква-
но стана депутат от ГЕРБ. 
Все съвпадения, дето на 
обикновения човек му се 
разминават. 

Да се върнем към 
пресконференцията на 
„абсолютно невинния”, 
забогатял за 15 години 
неимоверно, държавен 
служител. Според из-
численията на социоло-
га Колю Колев трябва да 
е получавал всеки ден по 
500 лв., за да си позволи 
последната придобивка. 
Близо час Цветанов гово-
ри за какво ли не, без да 
каже нищо съществено: 
как стана например ми-
лионер от недвижимос-
ти и дали чрез лобистки 

закони не си е „помагал” 
на заплатата. Само в ми-
налия парламент подоб-
ни са били точно 26, как-
то твърдят от централата 
на червените. Поправка-
та на Закона за устрой-
ство на територията, да-
ла възможност на фир-
мата „Артекс” да продъл-
жи изграждането на не-
бостъргача си в „Лозе-
нец”, направо мирише на 

КОРУПЦИЯ
Главният архитект 

на столицата Здравко 
Здравков е категори-
чен: „Не съм продължа-
вал разрешителното на 
обекта!” Представител 
на Дирекцията за на-
ционален и строителен 
контрол обаче отгова-
ря обтекаемо - жалбата 
на гражданите по този 
въпрос била в съда, во-
дело се дело и сега не 
може да каже нищо. Но 
сградата е законна, за-
щото притежава необ-
ходимите документи. От 
парламентарната група 
на мнозинството твър-
дят, че поправката не е 
заради тази фирма. То-
гава от какъв зор прода-
вачът ще намали цените 
четирикратно на Цветан 
Цветанов! Вярно е, че за 
Бойко Цецо е хубавец. Но 
едва ли това е достатъч-
но бизнесмен да загуби 
милион поради физиче-
ската даденост на когото 
и да било…

Близо 30 минути вто-
рият човек на ГЕРБ се от-
даде на спомени за из-
ключителните си заслу-
ги в раждането на парти-
ята. Самопохвали се, че е 
връх, а върховете ги бру-
ли вятърът. Извини се на 
сума ти хора, благодари 
на още два пъти по тол-
кова. Спря се на прекло-
нението си пред закона, 
добави верността си към 
каузата на гербаджиите 
и Бойко, когото никога 
няма да предаде. Има си 
хас, смее ли! Я какви беди 
се случиха на разни де-

путати изменници – като 
Емил Димитров, на земе-
делския министър Най-
денов, на бившия град-
ски прокурор Кокинов – 
списъкът е дълъг.

Монетата има две 
страни. От едната пре-
обладава негативното 
мнение на обществото, 
от другата е положител-
ната позиция на поли-
тическата сила. Просто 
такъв е десният морал 
– целта е лично обога-
тяване, а пътят към него 
е без значение. Властта 
преобладаващо е овла-
дяна от гербаджии. Как-
вото и да говори държав-
ният глава, слушат го ре-
довите граждани – оне-
зи важните, магистрати-
те, контролиращите ор-
гани – повечето от тях са 
задължени за кариерата 
си на онези, които тряб-
ва да разследват. Радев 

бе прав в уточнението, 
че нищо значимо няма да 
се случи, понеже Цвета-
нов ще бъде разнищван 
от комисия, назначена от 
него с беззъб закон, пи-
сан под диктовката му.

В крайна сметка обя-
вилият се за жертва го-
лемец, бивш незначите-
лен служител на МВР, за-
доволи апетита на жур-
налистите и огласи оно-
ва, което колежката Ва-
лерия Велева ден по-ра-
но сподели от екрана на 
сутрешен блок – дава си 
оставката като депутат с 
произтичащите от това 
последствия. Друг ще е 
председател на групата. 
Той ще си остане замест-
ник на Бойко в партия-
та и ще ръководи пре-
дизборния щаб. Подоб-
но наказание не означа-
ва почти нищо. Собстве-
ник е на апартамент за 
над милион и половина 
лева и други разни имо-
ти. И ще задвижва мачка-
щата изборна машина. А 
що се отнася до позиция-
та му в Народното събра-
ние, там го сменя Дани-
ела Дариткова, най-по-
слушната и приближена 
до него депутатка. Полу-
чава се като онзи номер 
на Борисов - ръководе-
ше МВР чрез бившата со-
циоложка и секретарка 
на неговия кабинет Ру-
мяна Бъчварова. Практи-
ката с подставените лица 
вече се възприема с на-
смешка.

Обезпокояващото в 
„Апартаментгейт” е без-
действието на Комисия-
та за отнемане на неза-

конно придобито иму-
щество. Според съответ-
ния чл. 107, ал. 1 на зако-
на всеки, който има несъ-
ответствие от над 50 000 
лв. между пазарната це-
на на придобитото и до-
ходите, подлежи на про-
верка и конфискация. Г-н 
Цветанов през цялата си 
професионална дейност 
е на твърда заплата. Си-
гурно тя заедно с онази 
на съпругата и пенсията 
на тъщата му не достига 
половината от цената на 
проблемния апартамент.

Още не беше отмина-
ла

МЕДИЙНАТА БУРЯ
и ето ти го Цецо до Бой-
ко да провеждат среща с 
водачите на СДС Румен 
Христов и Владо Кисьов 
– уточняват общите кан-
дидати за евроизбори-
те. И, о, чудо! Възкръс-
налият от пепелта Алек-
сандър Йорданов заема 
шестото място в списъ-
ка. Дългата биография на 
бившия член на групата 
на 29-те, неподписали 
конституцията и обяви-
ли гладна стачка, от ко-
ято наддадоха с някой и 
друг килограм, е публич-
но известна с доста неща. 
Като се започне с отяв-
леното му русофобство, 
премине се през пред-
седателството на парла-
мента и се стигне до ня-
колко посланически пос-
та, след един от тях бе об-
виняван за някаква зло-
употреба. Изрекъл попу-
лярната реплика „хубав 
ден за българската де-
мокрация” в периода на 
пладнешкия грабеж на 
общонародното имуще-
ство, той евентуално ще 
се пъчи в Брюксел, защи-
тавайки десните ценнос-
ти. Ето поредната причи-
на да твърдим за прием-
ственост на бившите се-
десари, съсипали роди-
ната, и гербаджиите. За 
тях онова, което е довело 
до бедност хората, раз-
рушената икономика, 
достигането ни до по-
следното място по дохо-
ди и първото по смърт-
ност в ЕС, не е обществе-
но зло, а напротив. Както 
и трупането по странен 
начин на имане. Между 
другото при изслушва-
нето на важен свидетел 
по делото за фалита на 
банката на Цветан Васи-
лев изплува и името на 
Иван Костов като полу-
чател ежемесечно на су-
ма от 20 хилядарки. По-
стлал си е благополуч-
но бъдеще командирът, 
а уж Бойко щеше да го 
вкарва зад решетките?!

Жертва?!

от цялата гнусна каша се натрапва изводът: 
обръщането на махалото на политическия ча-
совник, с който се отмерват дните ни, от дясно 
задължително трябва да премине вляво. Всеки-
дневните скандали според закона за количестве-
ните натрупвания, които водят до качествени 
изменения, няма как да не доведат до подобна 
промяна. Добре ще е, ако тя стане по мирен път. 
Доста гняв се насъбра у хората за десет години 
безобразия и 30 години грабителски фалшив пре-
ход, та не се знае, знае ли се…
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Цветя за д-р Емил Денев

До  ГлаВния  реДактор

лекар изобрети нов уред за кардиологията

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да 

изкажа възмущение-
то си от опитите да 
се унищожи български-
ят език. Наскоро по по-
вод един празник про-
грама „Хоризонт” ни 
уведоми, че кметът 
на китно балканско 
градче бил напра-
вил вкусна баница 
и щял да почер-
пи. Бре, рекох си, 
какъв мъж – хем  
кметува, хем ба-
ници върти. След 
малко включиха и 
кмета и както се 
оказа – той бил тя. Е, 
що не кажете кмети-
цата? Неудобно ли е? 
Или е престъпно? Мал-

ко по-късно стана дума 
за колегата, която съ-
що се оказа тя. Защо тя 
не е тя, а е той? Има ли 
феминистки оргатиза-
ции, които да защитят 
жените в България? И 
защо на по-красивата 

половина от народа ни 
слагат мустаци? Уж сме 

против джендърство-
то, затваряме му вра-
тата, а то влиза през 
комина. Пиша ви, защо-
то мисля, че напосле-
дък над българския език 
се оказва чудовищно по-
сегателство, руши се и 
се изопачава. Вече изчез-

на звателният па-
деж. Не се обръ-

щаме към хо-
рата като 
Иване, Пе-
тре, Марий-
ке, а Иван, 

Петър, Ма-
рия. Може в 

някои западни 
езици да няма зва-

телен падеж, но в бъл-
гарския винаги е имало. 
Няма да отварям дума 

Има празници и събития, ос-
тавили трайна следа със сила-
та на подвига, със своята не-
повторимост. 

Между всички тях една дата 
се откроява с безмълвния ге-
роизъм на хората - победите-
ли на смъртта - 7 април, Денят 
на здравния работник. Той ид-
ва с топлината на априлското 
слънце, с първия поздрав на 
бели кокичета. Когато от дъл-
бините на майката земя по 
стеблата на дървета и цветя с 
буен извлек се втурват живи-
телни сокове в пъпки и кълно-
ве, за да се излеят в нежна зе-
ленина и кичест цвят. 

Седми април! Вашият праз-
ник, медицински работници! В 
името на човека! В името на 

за изхвърлянето на бъл-
гарски думи и замяната 
им с английски, че място 
няма да ни стигне. Само 
да спомена, че и думата 
място изхвърлиха – вече 
е локация. 

Та на господата жур-
налисти, литератори, 
политици и общест-
веници, убиващи езика 
свещен на нашите де-
ди, бих пожелал лока-
ция „светла, злачна и 
прохладна” в небесни-
те селения. Амин!

иво иВаНОВ, софия

От стр. 1
Сигурни сме, че и на хората от съсловието не им 

се ще поне в един-едничък ден от годината да ми-
слят за състоянието на болниците, за размера на 
възнагражденията, за протестите и конфронтаци-
ите. Днес е по-добре да се сетим за древната мъд-
рост : Bona valetudo melior est quam maximae divitiae 
(„Доброто здраве е най-голямото богатство”).

Българинът все още пази вроденото си усеща-
не за заслужен празник, а положилите пред Хипо-
крат клетва имат абсолютните основания за такъв 
празник. Поне днес – в техния Ден - Деня на бъл-
гарския лекар. Впрочем този ден е на всички ни, 
защото здравеопазването не е барикада, от чиито 
две страни са изправени едни срещу други паци-
ентите и лекарите. Малцина са онези, които се рад-
ват на желязно здраве и нямат нужда от доктори, 

поликлиники, лекарства... Дори и да има такива хо-
ра (дай боже всекиму), те пък са се сблъсквали със 
системата заради свои близки. В този смисъл няма 
българин, който в един или друг момент от живота 
си да не е прекрачил прага на здравно заведение 
(забележете, съзнателно не говоря за болнично...!)

Противно на купищата хули и нападки с основа-
ние можем да кажем, че както има много лекари с 
морал, с качества и с всеотдайност към професия-
та, така има и много благодарни пациенти. И вина-
ги ще ги има – от големия град до най-затънтеното 
малко градче, в което Докторът се появява в уре-
чен ден, но е най-чаканият и желан човек от всички.

Всеки човек има в живота си Своя Доктор. И ра-
но или късно има късмета да го срещне. Зная кол-
ко недоволни пациенти сменят личните си лекари, 
но мнозина са и онези, които вече го познават! Чо-
века, когото могат да събудят през нощта, да по-
викат, без значение дали е събота или неделя, чо-
века, който така добре ги познава, че може да ги 
изконсултира и по телефона, когато става дума за 
нещо по-дребно.

Нека поздравим тези Наши лекари, те наис-
тина са ни много лични! Нека поздравим всич-
ки онези, които са ни изправяли на крака, кои-
то са ни давали сили да се преборим с болестта 
точно когато тя е изглеждала непобедима, които 
с чувство за хумор и със задължително необхо-
димата доза омаловажаване на страховете ни са 
ни вдъхвали сили, че тялото и духът са по-силни 
и ще надделеят!

Мария илиЕВа

Спасители в бяло

Честит да бъде вашият празник!

Аз, 82-годишният дядо Марин, ня-
колко години поред всяка пролет и 
късно есента ходя на преглед за про-
верка на здравословното ми състо-
яние в болница „Георги 
Странски” – Плевен.

Сега мислено се връ-
щам в оня ден, кога-
то с придружител 
бях приет в кар-
диологичния ка-
бинет, където ра-
боти д-р Емил Де-
нев. Здравето ми не 
беше никак добро, 
както се казва, бях 
надникнал над трапа. 
Представихме рентге-
нова снимка и кардио-
грама на сърцето. 

Той установи, че страдам от брон-
хит, и след няколко дни бях изпи-
сан за домашно лечение с лекарства. 
Когато се възстанових напълно, си 
спомних за добрия човек. Купих цве-

тя и направих букет от червени рози 
и бели карамфили.

Озовах се в кабинета, застанахме 
един срещу друг и произнесох ня-

колко благодарствени думи. От 
д-р Денев разбрах, че при-
знателността към него би-

ла най-голямата награ-
да. Сякаш слагаше тухла 
по тухла в общия зид за 
добруването на хората.

Оттогава досега вся-
ка сутрин, щом осъмна, си 

казвам: „И този ден е дар 
за мен от човека, който ми 
подаде ръка да прескоча 

трапа и да изживея живота 
си, докато имам дни. За мен 

това значи много. Нарекох го 
моя доктор, моя Бог.“

Марин БУрТОВ 
от пенсионерския клуб „Единство”, 

с. славовица, обл. Плевен

Уважаваният ру-
сенски лекар д-р 
Христо Босев из-
ползва в практиката 
си уред за разчитане 
на електрокардио-
грами, който е създал 
сам. Работи от години 
с него и казва, че е да-

леч по-удобен и функ-
ционален от широко из-
ползваната в кардиоло-
гията ЕКГ-линийка. „Все-
ки кардиолог в работа-
та си трябва да използва 
линийка и пергел, за да 
е качествено разчита-
нето на електрокарди-

ограма-
та. Поне 
с т а р и -
те кар-
д и о л о -
зи рабо-
теха та-
ка. При 
употре-
бата на 
ЕКГ ли-
н и й к а -
та тя се 
върти в 
различ-
ни по-
с о к и , 
за да се 
измерят 
и н т е р -
вали в 
елемен-
тите на 
кардио-
грамата 
и да се 
с ъ п о с -
тавят с 
р е ф е -
рентни-

те стойности. Това, ко-
ето аз съм направил в 
моя уред, е да обединя 
ролята на пергела и на 
линийката, като използ-
вам принципа на шуб-
лера. Така с едно за-
мерване кардиологът 
получава едновремен-
но данни за няколко по-
казателя“, обяснява д-р 
Босев. Дългогодишни-
ят русенски лекар ра-
боти и досега с този 
уред, който му израбо-
тил преди години прия-
тел фрезист.  Именно та-
къв прототип д-р Босев 
представил навремето 
в несъществуващия ве-
че Институт за изобре-
тения и рационализа-
ции /ИНРА/, преобразу-
ван по-късно в Патент-
но ведомство. Работата 
на д-р Босев била оце-
нена високо и моделът 
му бил признат за ра-
ционализация. „Създа-
деният от мен уред за 
разчитане на електро-
кардиограми не мо-
же да бъде патентован, 
защото вече е разкри-
та неговата същност. С 
него се измерва изклю-
чително лесно и бър-
зо и смятам, че е поле-
зен за работата на един 

кардиолог. Много коле-
ги са ме питали откъ-
де да си го купят, но за 
съжаление навремето 
не се стигна до произ-
водство. Бих се радвал, 
ако се намери произво-
дител, който да прояви 
интерес“, казва още д-р 
Босев. 

живота! Денем и нощем, в де-
лници и празници тази армия 
постоянно е на пост с голямата 
си любов. Тя има един враг – 
с м ъ р -
тта и 
с т р а -
д а н и -
е т о 
на хо-
р а т а . 
Да из-
д ъ р -
жи ми-
нутите 
и ча-
с о в е -
те на върховно напрежение в 
борбата за живот, да прене-
брегне семейството, близките, 
простите човешки радости от 

всекидневието, за това са не-
обходими много усилия и обич 
към професията и хората. Вие 
сте призвани да връщате слън-

цето! 
Да връ-

щате силите 
в обезсиле-
ните длани! 
Да връщате 
с в е т л и н а -
та на очи-
те, усмив-
ката на уст-
ни преблед-
нели! Това 
е героизъм! 

С признателност и благодар-
ност, честит да бъде вашият 
празник! 

Теменуга ДжУрОВа
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6 Писмата Радости и болки

Тежи ми на душата!

Благодарим за 
навременната помощ

Съветите на майка Тереза

Знаете ли как им се радвам?
СпоДелете С наССпоДелете С наС

Майка Тереза (Аг-
нес Гонджа Бояджиу) 
е индийска монахи-
ня от албански про-
изход, родена в Ско-
пие през 1910 г., осно-
вала ордена "Мисио-
нери на милосърдие-
то" и превърнала се в 
символ на безпредел-
ната и безрезервна лю-
бов към ближния. През 
2003 г. папа Йоан Па-
вел II обяви Майка Те-
реза за блажена. Нека 
почерпим вдъхнове-
ние от нейните завети. 
Кой знае, може би ут-
ре ще се събудим по-
добри и с повече свет-
лина в душата...

1. За настоящето
Вчерашният ден си 

е отишъл. Утрешни-
ят още не е настъпил. 
Разполагаме единстве-
но с днешния. Да започ-
ваме...

2. За важните неща
Mного хора искат 

да правят големи не-
ща. Но малцина са те-
зи, които ще направят 
малките неща.

3. За помощта
Не е нужно да се оп-

итваш да помогнеш на 
всички. Достатъчно е 
просто да помогнеш 

на човека до себе си.
4. За усмивката
Усмихвайте се един 

на друг. Усмихвайте се 
на вашия съпруг, на ва-
шето дете... Усмихвайте 
се! Няма значение кой 
е човекът пред вас! Ни-
кога няма да успея да 
си обясня огромната 
сила, която носи в себе 
си една усмивка... Вина-
ги, когато се усмихвате, 
вие правите безценен 
подарък на човека.

5. За приемането
Научи се да прием-

аш хората. Не да ги съ-
диш.

6. За успеха
Когато имаш успехи, 

печелиш фалшиви при-
ятели и истински вра-
гове. Но въпреки това 
имай успехи.

7. За дисциплината
Дисциплината е мос-

тът между целта и ней-
ното постигане.

8. За щастието
Няма ключ към щас-

тието. Врата към него е 
винаги отворена.

9. За мига
Радвай се на мига. 

Това е всичко, от кое-
то се нуждаеш, за да бъ-
деш истински щастлив.

10. За промяната

Аз сама не мога да 
променя света. Но мо-
га да хвърля камъче във 
водата и да образувам 
вълнички.

11. За семейството
Искаш да направиш 

света по-хубав и по-
спокоен? Тогава запо-
чни със своето се-
мейство.

12. За общува-
нето

Старай се всеки, 
който идва при теб, 
да си тръгва по-ус-
михнат, по-спокоен, 
по-щастлив. Носи 
любовта в себе си.
13. За приятел-
ството

Не очаквай от 
твоя приятел да е 
перфектният човек. 
Помогни му да ста-
не перфектен чо-
век.
14. За благодар-
ността

Доброто, което 
направиш, ще бъде 
забравено. Но въ-
преки това прави 
добро.

15. За смисъла
Когато краят на 

земния ти път настъпи, 
животът ти няма да бъ-
де оценен според това 

колко дипломи си взел 
и колко пари си спече-
лил, а на колко хора си 
помогнал.

16. За любовта
Любовта започва с 

грижата към най-близ-
ките ти хора, към твоето 
семейство. И не забра-

вяй: мислим си, че лю-
бовта е чувство, но тя 
е действие; мислим си, 

че любовта трябва да 
се заслужи, но всеки за-
служава любов; мислим 
си, че трябва да обича-
ме, когато ни обичат, но 
любовта не се измерва 
с това, което получава в 
замяна - любовта прос-
то се дава; мислим си, 
че противоположното 
на любовта е омраза-
та, но всъщност това е 

страхът...
17. За бол-

ката
О т к р и х 

следния па-
радокс - ако 
обичаш, до-
като те забо-
ли, в един мо-
мент остава 
само любо-
вта, болката 
изчезва...

18. За тър-
пението

Без тър-
пение ние 
ще научава-
ме по-мал-
ко от живо-
та. Ще виж-
даме по-мал-
ко. Ще чувст-
ваме по-мал-
ко. Ще чува-
ме по-малко. 
Ирония е, но 

колкото повече бърза-
ме и колкото повече 

взимаме, толкова по-
малко имаме...

19. За вярата
Когато ти е останал 

само Бог, имаш повече 
от достатъчно, за да за-
почнеш отначало.

20. За живота
Животът е възмож-

ност - възползвай се.
Животът е красота - 

наслади й се.
Животът е мечта - 

осъществи я.
Животът е предиз-

викателство - посрещ-
ни го.

Животът е задълже-
ние - изпълни го.

Животът е игра - иг-
рай я.

Животът е обещание 
- спази го.

Животът е тъга - пре-
възмогни я.

Животът е песен - из-
пей я.

Животът е борба - 
приеми я.

Животът е трагедия 
- противопостави й се.

Животът е приклю-
чение - изживей го.

Животът е късмет - 
повярвай в него.

Животът е твърде 
ценен - не го унищо-
жавай.

Животът е живот - 
бори се за него.

Съдбата ме срещна с 
младо момиче от Стара 
Загора, което ми вдъ-
хна вяра в доброто. 

По пътя за вкъщи 
видях, че в чантата ми 
липсва портмонето, в 
което бяха ключовете 
за боксониерата, в ко-
ято живея. Изплаших се 
много, че няма да мо-
же да се прибера. Пред 
боксониерата в кори-
дора стоеше момиче-
то Ирина, което ми по-
даде портмонето. По 
личната карта в него 
ме е открила. Толкова 
се зарадвах! Чудех се 
как да й се отблагода-
ря. Не прие нищо.

Не след много време 
ме посети и ми разказа, 
че има болна майка и 
двамата й братя са се-

мейни и не проявяват 
необходимите грижи 
за нея. Сподели още, че 
не работи, пътува със 
съпруга си – шофьор 
в транспортна фирма, 
за да му помага. Обади 
ми се, че е сменила те-
лефонния си номер. Не 
можах да го запазя. Те-
жи ми на душата, много 
ми е мъчно, че загубих 
връзка с Ирина!

Редовно чета в. 
„Пенсионери”. За мен 
той е най-хубавият и с 
нетърпение го очаквам 
всяка сряда. Умолявам 
читателите и граждани, 
които могат, да ми по-
могнат с малкото опи-
сание, което направих.

атанаска 
сТЕФаНОВа, 

 ст. Загора

И тази зима премина добре за възрастните хора 
от село Боян, защото кметът Иса Кадир бе загрижен 
за съселяните си. Още през лятото той организи-
ра снабдяването на нуждаещите се с дърва за ог-
рев през отоплителния сезон. Кметството осигури 
доставката на 600 куб. дърва за 120 домакинства.

В организиране събирането на нужните средства 
за заплащане на дървата се включи Неджвет Мю-
мюн, а при превоза им помага Ердинч Емин.

Жителите на с. Боян и най-вече пенсионерите 
благодарят чрез страниците на любимия ни вест-
ник „Пенсионери” на всички добри хора, които ни 
помогнаха да не студуваме.

исуф НУри, с. Боян, обл. Шумен

Аз съм социален ра-
ботник в Лондон. Мно-
го често се поставям на 
мястото на моите кли-
енти. Представям си, че 
съм парализирана, раз-
бирам всичко, но не мо-
га да говоря и да кажа 
какво искам - идват хо-
ра, чиито имена не мо-
га да запомня, и започ-
ват да ме мият, бършат, 
обличат... Но аз не искам 
това и ръмжа... Те се пла-
шат от мен или не се пла-
шат, а ми говорят на раз-
вален английски - кой-
то аз между впрочем до-
бре знам в представите 
си. Аз се дразня от това и 
се опитвам да променя 
нещата, но чувствам, че 
те ми помагат. Спирам 
да хапя и да дращя или 
поне искам да спра, но 

и м а м 
т а к и в а 
рефле-
кси из-
вън са-
мата се-
бе си... 
Н о с я т 
ми хра-
на - ня-
к а к в о 
п ю р е , 
което е 
вкусно, 
- но аз 
и с к а м 
да ум-
ра... 

Б о л -
ката е 
н е п о -

носима в цялото тяло, 
а те ме карат да живея 
насила... Представяте ли 
си? 

Ч е с -
то съну-
вам, че 
н я к о й 
от кли-
е н т и т е 
ми пада 
и аз не 
мога да 
го хва-
на - то-
ва е та-
къв кош-
м а р ? ! 
С ъ б у ж -
дам се 
щастли-
ва, че не е истина. 

Всъщност имам и 
много готини и свежи 
клиенти. Една баба на 

94 години, казва се Сю-
зан Абдо. Трябва да хо-
ди непременно с про-
ходилка, защото залита 
и губи равновесие, а тя 
я хваща като пазарска 
чанта и направо тича с 
нея из дома си. Къпе се 
сама и не спира да гово-
ри. Аз само й помагам, а 
тя ми благодари посто-
янно. Трябва за тия, го-
тините, да пиша, а не за 
ужасите... 

Имам и един нов кли-
ент, възрастен, като чи-
чо ви Иван - висок и сна-
жен, по-скоро дълъг и 
снажен, защото е на лег-
ло и не може да ходи. 
Само сяда. Помагам му 
да се избръсне и измие 
до кръста. Когато пър-
вия път го попитах: "А 

сега да ви измия ли на-
долу?", - той само пог-
ледна намръщено и ка-
за: "В никакъв случай ня-

ма да ви разреша това, 
това ще го направи си-
нът ми!" 

Имам и един друг, 
моя възраст или малко 
по-млад, който е в инва-
лидна количка и се е на-
правил на Боб Дилън... 
Дъни музика вътре, не 
можеш да го чуеш как-
во говори и какво иска... 
Като му казах, че съм би-
ла на изложба на Ролинг 
Стоунс миналото лято, 
веднага намали музи-
ката, изкефи се и каза: 
"Знам за тази изложба... 
гледах по телевизията..." 
И започна да ме гледа с 
други очи. 

...Много е жалко. Ма-
кар че хората живеят 
с надежда за подобре-
ние. Имам няколко та-

кива - ста-
ват все 
по-добре 
и по-до-
бре. 

Е, няма 
да прохо-
дят, няма 
да зас-
качат на 
въже, но 
вече се 
о б с л у ж -
ват са-
ми почти 
и з ц я л о . 
Знаете ли 
как им се 

радвам! Просто не е за 
вярване!

 ст. М., социален 
работник, лондон  
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След около тричасов 
полет с вълнение се до-
коснахме до земята на 
древен Египет. Още със 
слизането от самолета 
ни облъхна топлият дъх 
на летището в град Хур-
гада, намиращ се на де-
сетина километра от Чер-
вено море, чиито запад-
ни квартали вече са оп-
рели до пустинните пя-
съци на Сахара. От малко 
рибарско селище в мина-
лото днес Хургада е един 
от най-известните египет-
ски курорти благодаре-
ние на прекрасните пла-
жове, на топлата кристал-
но чиста вода на морето 
и на възможностите за ус-
тройване на сафарита в 
близката пустиня. 

На другия ден ни пред-
стоеше над 300 км пре-
ход през пустинни райо-
ни преди да почувства-
ме  освежителния дъх на 
река Нил – най-дългата 
(според египтяните) река 
в света (6853 км). Тя во-
ди началото си от води-
те на езерото Виктория в 
Танзания, пресича по-го-
лямата част от Африкан-
ския континент, за да се 
влее в Средиземно море. 

луксор 
е един от големите гра-
дове на Египет и най-го-

лемият музей на открито, 
известен с древното име 
Тива. Този град бе нача-
лото на нашия круиз на 
юг по реката, достигайки 
до град Асуан и световно-
известния Асуански язо-
вир. Преди да започне то-
ва очаквано плаване, има-
хме възможност да раз-
гледаме големия храм в 
Луксор, построен от Рам-
зес II, който ни впечатли 
с огромните си гранит-
ни колони и двата висо-
ки обелиска. Този голям 
древноегипетски ком-
плекс е разположен на из-
точния бряг на реката и се 
отличава с грандиозен за-
мисъл и монументалност. 
С основание се приема 
оценката, че  Рамзес II e 
най-великият фараон на 
Египет, управлявал стра-
ната в продължение на 66 
години, през които е било 
разгърнато голямо стро-
ителство на много места, 
превърнали се след вре-
ме в исторически. Неза-
висимо от битките, които 
е водел фараонът през го-

дините на царуването си 
с многобройните нубий-
ски нашественици, строи-
телството на грандиозни-
те монументи е продъл-
жавало успоредно с броя 
на децата му, достигнали 
до около 150… 

Следващият историче-
ски обект – 

карнак
ни посрещна с монумен-
тална каменна порта, след 
която се бе ширнала ши-
рока алея с наредени от 
едната й страна десети-
на изваяни лъва и толко-
ва статуи 
с глави на 
овни, за-
с т а н а л и 
от друга-
та страна. 
Зад пор-
тата се от-
кри голям  
двор и ог-
ромна за-
ла, чийто 
покрив е 
бил кре-
пен от 
многотон-
ни каменни колони. В то-
ва свещено за египтяни-
те  място повече от 30 фа-
раона в продължение на 
близо 2000 години са има-
ли грижата да поддържат 
жив култа към Слънцето, 

Луната и Земята, като все-
ки от тях е надстройвал 
още архитектурни па-
метници, ознаменувани 
с пищни тържества. 

От близо 100-милион-
ното население на Египет 
¾ живее и се препитава 
благодарение на плодо-
носната голяма река. Во-
досборната площ на ре-
ката се равнява на 3 400 
000  квадратни километра 
и населението на още де-
сетки африкански страни 
се препитава от водите на 
Нил и от многобройните 
й притоци.

Когато пристигнахме 
в Дейр-ел-Бахри, извес-
тен като „Северния ма-
настир”, с малки мотор-
ни влакчета ни извозват 
до царските гробници, 
разположени на огромна 
площ. В огромния погре-
бален комплекс се откро-
ява изумителният

храм на Хатшепсут 
– първата жена фара-

он, разположен в под-
ножието на огромна ка-
менна скала. Триетажни-

ят храм е уникален с ог-
ромните си тераси, раз-
делящи етажите. Всеки от 
етажите е с фасади, офор-
мени  от десетки четвър-
тити бели каменни коло-
ни, контрастиращи на фо-
на от заобикалящите жъл-
ти скали. Върху  всяка от 
терасите е растяла пищ-
на растителност. Не слу-
чайно този храм се счита 
за връх на строителство-
то на жената фараон. Ха-
тшепсут е носела мъжки 
дрехи и изкуствена бра-
да. Смятана е за един от 

най-успешните фараони, 
управлявала страната 21 
мирни години, изпълнени 
с усилено строителство и 
на други храмове, издиг-
нати близо до входа на 
Долината на царете, къ-
дето се намират 62 гроб-
ници на фараони, една от 
които е на Тутанкамон.  

В град Едфу посеща-
ваме храма, посветен на 
бог Хор, смятан за първия 
фараон на Египет, чието 
име означава „Този, който 
е горе” или „Този, който е 
далече”. Във вътрешност-
та на храма фараонът бе 
изобразен като божество 
с глава на сокол. 

Най-южният град на 
Египет 

асуан 
става световноизвестен 
след започване строител-
ството на язовирна сте-
на в близост до него. Там 
е и първият водопад на 
река Нил. 

През 1902 г. е завър-
шено строителството на 
т. нар. ниска стена с цел 
предотвратяване на еже-
годните разрушителни 
наводнения и създаване 
на водни запаси, нужни на 
земеделието. През 1958 г. 
започва строителството 
на нова стена - т. нар. ви-
сока стена, с помощта на 
СССР и на много българ-
ски специалисти. Стената 
е разположена на около 7 
км над ниската стена е и 
е завършена през 1971 г. 
Така се създава Асуански-
ят язовир, представляващ 
най-голямото изкуствено 
езеро на р. Нил, носещо 
името на тогавашния пре-
зидент на Египет Насър, с 
дължина 550 км. и шири-
на около 35 км, заемащо 
площ от 5250 квадратни 
километра. И тази огро-
мна водна маса е укроте-
на от внушителната дъго-
образна язовирна стена, 

висока 111 метра и дълга 
близо 4 км, чиито турбини 
произвеждат голяма част 
от електричеството, нуж-
но на страната.

За да се запази част от 

историческото наслед-
ство, открито при стро-
ителството на язовира, 
най-ценните паметници 
са били  нарязани на бло-
кове и отново поставени 
блок по блок на подходя-
щи места. Наложило се да 
се преместят 35 села и да 
се изселят принудително 
150 000 души. Така е бил 
съхранен и прочутият 

храм на изида
богинята на магията, на 
плодородието и на семей-
ството. Той е бил постро-
ен на остров Филае, кой-
то е трябвало да остане 
под водата при запълва-
нето на езерото. За да бъ-
де запазен, храмът е бил 
прене-
сен на 
с ъ с е д -
ния, по-
в и с о к 
остров, 
като е 
възста-
н о в е н 
напъл-
но в 
първо-
н а ч а л -
ния му 
вид. 

Разстоянието между 
гр. Хургада  и столицата 
Кайро е 500 км. На око-
ло 70-80 километра преди 
да навлезем в предгради-
ята на 26-милионния Кай-
ро, недалеч от магистра-
лата се заредиха десет-
ки квартали, застроени с 
нови жилищни блокове. 
Внушителното с мащаби-
те си строителство е из-
пълнено с цел да се об-
лекчи пренаселеността 
на столицата, в която се-
га живее почти 1/3 от на-
селението на Египет. 

Преди да пристигнем 
в столицата, посещава-
ме една от най-големите 
забележителности от хи-
лядолетната й история - 

гробницата на фараона 
Хеопс – 
Хеопсовата пирамида 

С височината си от 146 
метра и 250-метрови ос-
нови в продължение на 
3 хиляди години тя е би-
ла най-високата построй-
ка в света. 100 хиляди ро-
би са я строили 15-20 го-
дини, като в нея са вложе-
ни близо 2,5 милиона ва-
ровикови блока с тегло на 
всеки един по 2,75 тона! 
Известен е фактът, че още 
не е разкрит съставът, с 
който са били слепвани 
грамадните каменни бло-
кове. В близост до голяма-
та пирамида са разполо-
жени две по-малки, една-
та на фараона Хефрен, 
другата на фараона Ми-
кери. Разстоянията меж-
ду тях и начинът на вза-
имното им разположение 
са съобразени с много ас-
трономически фактори и 
природни явления.

В близост до пирами-
далния комплекс се нами-
ра скулптурата на

 сфинкса
наричан „Бащата на ужа-
са”, представляваща ог-
ромна каменна фигура 
с тяло на лъв, с човешка 
глава и брада, каквато са 
имали царете. Той симво-
лизирал фараона (владе-
теля) на древен Египет и 
бил създаден, за да пази 
покоя на фараоните, по-

гребани в пирамидите.
 Пътувайки към столи-

цата, екскурзоводът на-
кратко ни запозна с ис-
торията на най-голямо-
то в света хранилище на 
предмети от  древноеги-
петското изкуство 

Националния 
исторически музей 

открит през 1902 година  с 
колекция, наброяващ 120 
000 експоната от всички 
исторически периоди на 
древен Египет. 

Експонатите са разпо-
ложени на два етажа. Осо-
бено интересни находки 
на първия етаж са един-
ствената открита досега 
скулптура на Хеопс, като 
в същата зала са показани 

и вещите, с които е погре-
бана неговата майка. Не 
по-малък интерес пред-
ставлява и залата, в коя-
то се пазят скулптурите на

Нефертити
и на нейния съпруг. Не-
фертити е била най-лю-
бимата царица на египтя-
ните заради нейната бо-
жествена красота. В пре-
вод името й означава „Ид-
ващата красота” или „Кра-
савицата дойде”. Повече-
то от находките са от ка-
мък или специална смес, 
чиито съставки все още 
не са разгадани. 

На втория етаж са из-
ложени мумии на фарао-
ни, на жреци и техни сар-
кофази. Но най-известни-
ят експонат тук е златна-
та стая, в която могат да 
се видят съкровищата от 
гробницата на 

Тутанкамон 
Изложени са над 1700 

предмета - бижута, позла-
тени неща като столове, 
статуи и много други уни-
кални вещи. Това е един-
ствената гробница, за раз-
лика от другите, разкрити 
досега, която за щастие не 
е била ограбена и всичко 
в нея е запазено и добре 
съхранено. Тутанкамон се 
възкачва на престола ед-
ва на 8-годишна възраст и 
умира на 19 години. Попу-
лярността му се дължи на 
уникалността на неговата 

запазена 
г р о б н и -
ца. Имен-
но тук в 
една от 
залите са 
п о к а з а -
ни 4-те 
позлате-
ни ковче-
га, в кои-
то е бил 
погребан. 
Ковчези-
те били 

поставени един в друг. 
В отделна, по-малка за-
ла, зад бронирана стък-
лена преграда е изложе-
на прочутата посмъртна 
маска на Тутанкамон, из-
работена от 24-каратово 
злато с тегло 11 кг. Тази 
маска се счита за експо-
нат номер едно в цял свят. 

Така на територията 
на Историческия музей в 
Кайро  завърши послед-
ният ден на едно пъту-
ване, изпълнено с много 
вълнуващи  впечатления 
и познания за земята и ис-
торията на древен Египет 
и на още по-древната ре-
ка Нил. 

Доцент Владимир 
ПОПОВ 

Круиз по река Нил

Световно известният Сфинкс

пред входа на големия храм в луксор

Хеопсовата пирамида
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Тази пролет зала 1 
на НДК ще посрещне 
за първи път заедно 
на сцената си едни 
от най-успешни-
те частни фол-
клорни фор-
мации и ар-
тисти у нас, 
обединени 
в спектакъ-
ла "Време 
за фолклор". 
На 15 април  
ц е н и т е л и т е 
на българския 
фолклор ще имат 
възможност да се 
насладят в една-един-
ствена вечер на май-
сторските изпълнения 
на ансамбъл "Чина-
ри", "Мистерията на 
българските гласо-
ве", стоян Янкулов 
- стунджи и "101 ка-
ба гайди". Именити-
те участници ще пред-
ставят най-добрите си 
ефектни танци, песни, 
музика и сола, пре-
плетени в  истинска 
фоклорна приказка. В 
нея ще се включат още 
и група "Еtnotix" и трио 
"Булгарина".

Във "Време за фолк-
лор" ще чуем въл-
шебните гласове на 

"Мистерията на бъл-
гарските гласове", 
които миналата годи-
на издадоха новия си 
албум "BooCheeMish" 
с участието на Лиса 
Джерард и не спират 
да обикалят Евро-
па и света с концер-
ти по представянето 
му. Световноизвест-
ният български хор 
е номиниран някол-
ко пъти и е носител 
на награда "Грами" от 
1990 г.

Ще видим и вели-
колепните танцьори 
от ансамбъл "Чина-

ри", 
к о и т о 
през декември 2018 
г. отбелязаха 
бляскаво 25-
ата годишни-
на от създава-
нето си. Той е 
първият час-
тен ансамбъл у 
нас. През годи-
ните неговият 
хореограф, ос-
новател и ди-
ректор Асен 
Павлов съз-
дава 13 автор-
ски спектакъла, ко-
ито радват публика-
та всяка година пре-

ди Коледа. Асен Пав-
лов и трупата на "Чи-
нари" са удостоени с 
едни от най-престиж-
ните награди у нас за 
спектаклите си през 
последните години - 
ИКАР, "Кристална ли-
ра", грамота и поче-
тен знак "Златен век" 
- печат на цар Симе-
он Велики за при-
нос в развитието на 
българската култура, 
"Златна муза 2018".

Ритъмът на "Време 
за фолклор" ще усетим 
със Стоян Янкулов - 
Стунджи, който не спи-

Откривателят на „Мистерията 
на българските гласове”

От стр. 1
През 1952 г.  Мар-

сел Селие пристига в 
България  като търго-
вец на метал и  за пър-
ви път чува народни-
те ни песни. Свързал 
се с ръководството 
на Българското наци-
онално радио и купил 
няколко записа.

През 1960 г. Се-
лие започва да води 
радиопредаване със 
записи на фолклор-
на музика по Запад-
ношвейцарското ра-
дио (Westschweizer 
Radio). Катрин Селие 
нарича предаването 
„Мистерията на бъл-
гарските гласове“, а 
в продължение на 25 
години съпругът й го 
води и под името "От 
Черно море до Бал-
тика". Селие създа-
ва своя продуцент-
ска компания. В дис-
кографията му цен-
трално място заемат 
записите на „Мисте-
рията на българските 
гласове”. През 1990 г. 
вторият албум печели 
най-голямата награда 

за записи „Грами“. Из-
даден е и четвърти ал-
бум от поредицата, а 
проектът „Ритуал“, из-
даден в САЩ, е номи-
ниран за „Грами” през 
1994 г.

В дис-
к о в е т е 
най-мно-
го записи 
има тога-
в а ш н и я т 
Хор на 
Б ъ л г а р -
ската те-
л е в и з и я 
и радио, 
к о й т о 
по-късно 
приема името „Мис-
терията на български-
те гласове“. С изпъл-
нения са включени хо-
ровете на ансамблите 
„Филип Кутев“, „Тра-
кия“, „Пирин“, „Добру-
джа“ и „Родопа“. Сред 
композиторите на пе-

сните са Красимир 
Кюркчийски, Филип 
Кутев, Николай Кау-
фман, Георги Минчев, 
Стефан Драгостинов.

В „Ритуал” и в чет-

въртото издание на 
поредицата „Мисте-
рията на български-
те гласове“ през 1998 
г. песните се изпъл-
няват само от хора на 
БНТ. След успеха на те-
зи дискове под името 
„Мистерията на бъл-

гарските гласове“ по 
света изнася концер-
ти единствено жен-
ският народен хор на 
Българската телеви-
зия под диригентство-

то на проф. Дора 
Христова. 

В много интер-
вюта Марсел Се-
лие казва, че лю-
бимите му бъл-
гарски певици са 
Янка Рупкина, На-
дежда Хвойнева 
и Стефка Събо-
тинова. Негова 
е и заслугата за 
популяризиране-
то на знаменита-

та песен „Притури се 
планината“.

През 2002 г. Мар-
сел Селие беше в Со-
фия за концерт по слу-
чай 50-годишнината 
на феномена "Мисте-
рията на българските 
гласове".

ра да ни из-
ненадва с участието си 

в различни интересни 
проекти. И за да е пъл-
на и пъстра фолклорна-

Тази пролет зала 1 
на НДК ще посрещне 
за първи път заедно 
на сцената си едни 
от най-успешни-
те частни фол-
клорни фор-
мации и ар-
тисти у нас, 
обединени 

ла "Време 
за фолклор". 

ц е н и т е л и т е 
на българския 
фолклор ще имат 
възможност да се 
насладят в една-един-
ствена вечер на май-
сторските изпълнения 

ансамбъл "Чина-

ри", 
к о и т о ра да ни из-

клорни фор-

„Пролет в Пирина“ – така се нарича спектакъ-
лът, който ще се проведе на 18 април в Дома на 
културата „Искър“, София.  Ще прозвучат всички 
песни от първия фолклорен албум на Димитър 
Аргиров заедно с няколко нови, които певецът 
ще представи за първи път пред публика.

На сцената ще го придружат народната певица 
Соня Чакърова и танцьорите от ансамбъл „Хоро“.

С това събитие Димитър Аргиров ще отпраз-
нува 10 години от завръщането си към фолкло-
ра.  От 2009 г. досега той вече е пресъздал над 
40 песни от репертоара на баща си - големия 
народен певец Илия Аргиров, и продължава да 
работи в тази насока. Въпреки че фолклорът ви-
наги е вървял ръка за ръка през досегашния му 
творчески път, Димитър 
счита първия си албум 
„Песните на баща ми“ ка-
то едно истинско нача-
ло на професионалната 
му творческа дейност в 
областта на българския 
фолклор. Дейност, коя-
то доведе и до оконча-
телното му завръщане 
в България след повече 
от 23 години. Митко спо-
деля, че усеща това ка-
то мисия и продължава-
нето на делото на баща 
му го кара да се чувства 
наистина полезен и пъл-
ноценен творец. Самият 
албум „Песните на баща 
ми“ вече е преиздаден 
наново специално за този концерт. Димитър Ар-
гиров е певец, продуцент и композитор. Израс-
нал е в артистично семейство и от дете се зани-
мава с музика и пеене. Развива таланта си в мно-
го насоки и успешно съчетава изпълненията на 
български народни песни и рок музика. От 1987 
до 1990 г. е първият вокал на група „Епизод”, с 
която обикаля цялата страна и която за периода 
си е една от най-известните рок групи в Бълга-
рия. През септември 1990 г. емигрира в Холан-
дия и после в Италия, като не спира да се зани-
мава с музика и работи на два фронта: хард рок 
и автентичен български фолклор. В края на 2013 
г. се завръща за постоянно в България след 23 
години емиграция. Димитър Аргиров има изда-
дени общо 4 албума, 2 миниалбума и 6 сингъла 
между стиловете рок и фолклор. 

Âðåìå çà ôîëêëîð Çàâðúùàíå 

та картина на спектакъ-
ла, на сцената ще стъпят 
именно те - гайдарите 

от "101 каба гайди". 
Те ще бъдат воде-

ни от емблeмa-
тичния им 
pъĸoвoдитeл 
и основател 
Kocтaдин Ил-
чeв, който е 
един от най-
и з в е с т н и т е 

майстори на ка-
ба гайда в Бъл-

гария. 
Съставът е с ре-

корд в "Книгата на Ги-
нес" oт май 2012 г., ко-
гато 333-ма гайдари на 
възраст от 6 до 66 годи-
ни се разписват с неве-

роятно майсторско из-
пълнение на „Народна 
сюита”.
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Ìасêи против 

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Аспирин за коса

Ïолзите от солта

ски библиографи и вър-
ната на народа на Ан-
глия. Днес оригинални-
ят ръкопис може да бъ-
де открит във втората 
по големина библиоте-
ка в света – Британската 
библиотека в Лондон.

 Момиченцето, вдъ-
хновило популярната 
днес по цял свят книга, 
умира на 82-годишна 
възраст на 16.11.1934 
г. Тялото й е положено 
в църквата „St. Michael 

and All Angels” в Хем-
пшир.

 „Алиса в страната на 
чудесата” вдъхновява 
няколко филма. Книга-
та е забранена в Китай 
през 1931-ва заради 
вярването, че животни-
те не трябва да говорят. 
До днес в световен ма-
щаб са продадени над 
100 милиона бройки, а 
интересът към нея, из-
глежда, никога няма да 
стихне.

вени от хобито му фо-
тографията. С времето 
Алиса Лидъл се превър-
нала в негова любимка.

 Приятелството меж-
ду Алиса и Чарлс вне-
запно приключва през 
юни 1863 г. Някои от би-
ографите предполагат, 
че причината за това 
било нездравото увле-
чение на писателя към 
детето. Той дори искал 
да се ожени за 11-го-
дишната Алиса. Според 
друга теория обаче по-
голямата сестра на Али-
са – Лорина, била влю-
бена в Чарлс. Това ста-
нало причина той да 
прекрати отношенията 
си със семейството. Ис-
тината явно ще остане 
скрита завинаги, защо-
то страниците от днев-
ниците на Чарлс от тези 
дни са изгорени.

 Алиса се ражда на 
4.5.1852 г. Тя има 9 братя 
и сестри, като две от тях 

са й по-близки – Един и 
Лорина. Още докато е 
малка, трите пътуват из 
Европа. Когато е на 10, 
Алиса се превръща във 
вдъхновението на Ка-
рол за написването на 
прословутата книга.

 Говори се, че синът 
на кралица Виктория – 
принц Леополд, се влю-
бил в Алиса, докато бил 
в Оксфорд. Макар то-
ва да не е потвърде-
но, факт е, че той кръ-
щава дъщеря си Алиса, 
а Алиса нарича втория 
си син Леополд. Пред-
полага се, че третият 
син на Алиса – Карил, е 
кръстен на псевдонима 
Луис Карол, но самата 
тя отрича.  Когато ста-
ва на 28, Алиса се жени 
за английския играч на 
крикет Реджиналд Хар-
грийвс. Те имат три деца 
- Алън, Леополд и Карил. 
След Първата световна 
война оцелява само Ка-

рил. Мъжът на Алиса 
умира през 1926 г., без 
да й остави каквито и да 
било средства. Имотът 
им е скъп за поддръжка 
и налага самотната вдо-
вица да продаде ръко-
писа на книгата, който й 
е подарък от самия Лу-
ис Карол.

 След като сменя ня-
колко собственици, кни-
гата е поръчана от аме-
риканския бизнесмен 
Елридж Джонсън и е по-
казана в Колумбийския 
университет. 80-годиш-
ната Алиса е покане-
на на представянето на 
„Алиса в страната на чу-
десата”. Там тя се сре-
ща с Питър, който заед-
но с братята си е вдъх-
новил създаването на 
друга популярна книга 
"Питър Пан", написана 
от Джеймс Бари.

 Скоро след предста-
вянето книгата на Алиса 
е закупена от американ-

Това е момичето, 
вдъхновило Луис 
Карол за написва-

нето на „Алиса в стра-
ната на чудесата”. Кни-
гата е най-популярна-
та, писана някога от 
автора. Карол има над 
15 книги. Никоя от тях 
не достига до слава-
та и популярността на 
„Алиса в страната на 
чудесата”. Зад образа 
на малкото момичен-
це стои реален образ.

Чарлс Доджсън е 
по-известен с псевдо-
нима Луис Карол. Той 
бил семеен приятел на 
семейство Лидъл, тъй 
като бащата на Али-
са – Хенри, работел в 
християнската църква 
на Оксфорд.

Писателят се сбли-
жава първо с най-го-
лямото дете – Хенри. 
Доджсън обичал деца-
та и често ги водел на 
пикник. Там им разказ-
вал фантастични исто-
рии и им правел инте-
ресни снимки, вдъхно-

Коя е Алиса Лидъл

Êаê е иçãлежäала 
Неôеðтити

от стр. 1
Някои твърдят, че 

той не би бил толкова 
светъл в реалния жи-
вот. Учените от уни-
верситета в Бристол 
създадоха цифрово-
то лице на древната 
кралица. Управлява-
ла Египет преди 3300 
години – от 1353 до 
1336 г. пр. Хр., за нея 
се смята, че е майка 
или мащеха на мом-
чето фараон Тутанка-
мон. Нейното пълно 
име – Нефернеферу-
атен Нефертити, оз-
начава „красавицата 
дойде“, а славата на 
невероятната й кра-
сота се е пренесла и 
до наши дни.

Египтологът д-р ай-
дан Додсън от уни-
верситета в Бристол 
получава разреше-
ние от египетското 
министерство на ан-
тиките и Египетския 
музей да премахне за-
щитния пласт, покри-
ващ мумията на Не-
фертити, за да я раз-
гледа. използвайки 
най-новите 3D техно-

Äà èçìèåì ïðîçîðöèòå

 Потопете орехите в подсолена вода ня-
колко часа преди да започнете да 
махате черупките, за да улесни-
те изваждането на ядките.
 Не чакайте глазурата 

на тортата да кристали-
зира. Добавете й мал-
ко сол, за да не се за-
хароса.
 Пръстите ви ми-

ришат на лук или че-
сън? Може да ги разтри-
ете със смес от сол и оцет.
 Ако пай или ястие се на-

дуе прекалено във фурната и 
се разлее, поставете малко сол вър-
ху разлятото. Така то няма да пуши и да мири-
ше и ще е много по-лесно за почистване, когато 
фурната изстине.
 Редовно изливайте подсолена топла вода в 

кухненската мивка, за да премахнете миризми-
те и да попречите на натрупването на мазнини 

по тръбите.
 Премахнете кръговете от дървените маси. 

Нежно натрийте смес от сол и олио върху бели-
те следи, оставени от чаши или горещи 

съдове.
 Смесете сол с малко 
препарат за миене на съ-

дове и леко разтрий-
те, за да премахнете 

упоритите петна от 
кафе и чай.
  Разтворени 

във вода сол и со-
да може да се из-

ползват за почиства-
не на вътрешността на 

хладилника и премахва-
не на неприятните миризми.     

 Изперете цветните завеси 
или килимчета в подсолена вода, за да под-

храните цветовете. 
 Може да възстановите цвета на избелелите 

си килими, като бързо ги натриете с кърпа, пото-
пена в силно подсолена вода, след което ги ми-
нете с прахосмукачка.

ето че дойде 
пролетта, а и 
великденските 
празници вече 
чукат на вра-
тата. очаква 
ни задължител-
ното пролет-
но почиства-
не на дома. как 
да спестим вре-
ме и усилията? 
предлагаме ви 
няколко лесни начина за миене на прозорци.

със спирт. Ще ви трябва леген с топла вода, 
спирт, гъба и вестници. В топлата вода изливате 
¼ от шишенцето със спирт. Разбърквате.

Намокряте кърпата и щедро изтривате прозо-
реца без оглед на това дали оставят следи от гъ-
бата или не. Изплаквайте често гъбата, за да не ос-
тават мръсни вадички. Накрая, когато прозорецът 
изглежда чист, го излъскайте с вестник.

с амоняк. Прибавете към вода течен амоняк и 
спирт, но не много, например в литър вода по ка-
феена чашка и от двата продукта. Минете със сме-
ста прозорците и след това с хартия - кухненска 
или с вестник. Изпитан и много ефикасен начин.

с йод.  В 2 л вода разтворете 50 мл йод. Йодът 
отстранява петна, които препаратите не успяват.

В преследване на кра-
сива коса често жените 
използват много коз-
метика, а понякога до-
ри хапчета. Ето как да 
възстановите косата си 
с помощта на  маска от 
аспирин. Особено по-
лезна е тя за жени с бо-
ядисана коса.

Продукти:  5 таблет-
ки аспирин, 120 мл 
топла преварена 
вода, 1 супе-
на лъжица 
мед, 1 супе-
на лъжица 
зехтин

С м е -
с е -
т е 

всички съставки, 
така че медът да се раз-
твори напълно. Втрийте 
маската на скалпа и из-
чакайте 15 минути, след 

това отмийте с топла во-
да. Тази маска ще се уве-
личи размера на косата 
и ще й придаде по-наси-
тен цвят.

Аспиринът се из-
ползва и за контроли-
ране на пърхота. За да 
направите това, вземете 
2 таблетки аспирин и ги 

стрийте добре. След 
това добавете ле-
карството в шам-
поан, който из-

ползвате в 
ежеднев-

но из-
м и -

в а н е 
на косата. Втрийте сме-
ста в кожата на глава-
та и изчакайте 10 мину-
ти, след това внимател-
но измийте.

краСиВи на ВСяка ВЪЗраСт

логии, лицето на муми-
ята е пренесено в диги-
тален формат, за да се 
пресъздаде реплика на 
главата й.

Експерти твърдят, 
че създаденото лице 
изглежда съвместимо 
с древните представи 
за Нефертити. силно 
повредената мумия на 
кралицата е открита в 
гробница в Долината 
на царете в Египет през 
1898 г. Чрез ДНк дока-
зателства през 2010 г. 
е установено, че това 
е биологичната май-
ка на фараон Тутанка-
мон. Нефертити е пом-
нена като една от най-
красивите жени в исто-
рията, посочват учени-
те. Освен това тя е мо-
гъщ фараон, управля-
вал в едни от най-до-
брите времена на древ-
ния свят. когато ново-
създаденият профил 
на кралицата се сравни 
с известния берлински 
бюст на Нефертити, те 
имат невероятно мно-
го съвпадения.

смъртта на Нефер-
тити е забулена в мис-
терия. смята се, че тя 
е починала около шест 
години след съпруга си, 
вероятно от чумата, ко-
ято по това време пора-
зява Египет.
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ßñтèÿ çа Âеëèêäеíñêèте ïîñтè

Êарôèîë ñ таõаíîв ñîñ

 Îрèç ñ äîìатè è ìаñëèíè в тава

Çеëеíа ïрîëетíа
ñóïа ñ еëäа è áóëãóр

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

 Ìарèíîваí ïатëаäæаí

Ñаëата „Âèтаìèíа”

Ñаëата 
îт тèêвè÷êè 
Продукти: 1-2 тиквички, сос песто, мал-

ко зехтин
Приготвяне: Измийте добре тиквичките 

и без да ги белите, ги нарежете на ленти с 
белачката за картофи. Подправете с 2 с. л. 
песто и зехтин.

Êреì ñóïа
îт öеëèíа è ïраç

Ñóïа îт çеëеí÷óöè 
ñúñ ñîев ñîñ

Продукти: 3-4 средни патладжана, 50-
60 мл винен оцет, 100 мл зехтин/олио, 
1/2 с. л. сол, 1 червена чушка, 5-6 
скилидки чесън, 1/2 връзка маг-
даноз, 2-3 стръка свежа мента

  Приготвяне: Нарязваме пат-
ладжана на 5-6 дълги резена,   ка-
то запазваме дръжката. В тен-
джера с вряща посолена вода сла-
гаме да се обварят за 3-4 минути, 
след като заври, докато омекнат. Из-
важдаме в гевгир и оставяме да се от-

цедят за около 1 ч. Слагаме в ку-
тия и заливаме  с предвари-

телно смесените оцет, зех-
тин, сол, чушка, нарязана 
на много дребно, чесън, 
магданоз и мента. Захлу-
пваме кутията и оставя-
ме в хладилника за 1-2 

дни, като на ден обръща-
ме по 1-2 пъти патладжа-

ните или кутията, ако е до-
бре затворена.

Продукти:  1 глава цели-
на, 1 стрък праз, 4-5 картофа, 
2 скилидки чесън, сол и черен 
пипер, олио

Приготвяне: Нарязваме 
целината на кубчета, праза, 

картофите. Задушава-
ме зеленчуците в оли-
ото за кратко и доли-
ваме около 1,5-2 л вода. По-
соляваме и добавяме черен 
пипер. След като се сварят 

зеленчуците, оставяме супа-
та  да изстине малко и паси-
раме. Поднасяме с крутони.

Продукти:  1 
глава лук, 1 го-
лям домат, обе-
лен и настърган, 
1 с. л. зехтин, 500 
мл бульон, 1 пакет 
замразени зелен-
чуци – грах и мор-
кови или смес по 
избор, 1/3 купич-
ка фиде във фор-
мата на буквич-
ки, 3,5 с. л. соев 
сос кикоман, че-
рен пипер на вкус

 Приготвяне: В  тендже-
ра запържваме ситно на-
рязания лук, докато ста-
не прозрачен. 

към него добавяме  
бульона и зеленчуци-
те направо от фризера. 
Покриваме тенджера-
та с капак и оставяме да 
врят. По-късно слагаме 

Äîìаøíî ïеñтî

Продукти: 150 г коп-
рива, 2 връзки ла-
пад, 50 г елда, 
50 г булгур, 
6-7 ч. ч. во-
да, 1-2 к. 
л. червен 
пипер, сол 
на вкус

П р и г о т -
вяне: Коприва-
та и лападът се из-
миват и лападът се на-
късва. Водата се слага 
да заври, след което се 

прибавят копривата и 
лападът.

И з м и -
ват се 

елдата 
и бул-
гурът 
и се 

д о б а -
вят. 5-10 

минути по-
късно се слагат 

подправките и се оста-
вя да ври на слаб кот-
лон до готовност.

Продукти за 4 порции:  1 
средна глава карфиол, наряза-
на на розички, 3 с. л. зехтин, 2 с. 
л. запечен сусам

За соса: 4 с. л. сусамов тахан, 
3 с. л. лимонов сок, 1 ч. л. фи-
но настъргана лимонова кора, 
2 скилидки чесън - пресова-
ни, 1 дебела филия бял ръчен 
хляб, 100 мл топла вода,  сол 
и черен пипер на вкус,  резе-
ни лимон и шамфъстък за под-
насяне

 Приготвяне: Слагат се да за-
врят 2 л вода с 1 с. л. морска сол. 
Карфиолът се бланшира 3 мину-
ти в нея. Отцежда се и се залива 
със студена вода. Подсушава се,  

запържва се леко в сгорещения 
зехтин и се из-
важда 
в 

купа. 
Пасират се 
заедно таханът, лимоновият сок, 
чесънът, средата на хляба и во-

дата. Подправя се със сол и пи-
пер на вкус. Ако сосът е прека-

лено гъст, се добавя още 
1 с. л. вода, ако е ря-

дък – 1 ч. л. тахан.
     Карфиолът 

се разбърква 
с тахановия 
дресинг, по-
ръсва се със 
сусама и се 

поднася. Мо-
же да се разбър-

ка със соса и без да 
се запържва, само от-

цеден и подсушен, поднесен 
с резени лимон и счукан шам-
фъстък.

     Продукти:  1 консерва (400 г) нахут, 5 червени 
чушки (печени), 30 мл балсамов оцет (бял), 1 черве-
на салата, 1/4 ч. л. лют червен пипер, 1 глава чер-
вен лук, 250 г булгур (без варене), 1 ч. л. мед, 90 мл 
зехтин/олио, сол и черен пипер на вкус

    Приготвяне: Залейте булгура с половин ли-
тър гореща вода и го посолете. Към него добавете 

и 30 мл зехтин/олио  и го покрийте със стреч фо-
лио. Оставете да престои, докато набъбне. След то-
ва измийте добре салатата и я подсушете в центро-
фуга. Нарежете я на тънки ивици. Същото направе-
те с червените чушки и лука.

 В подходящ съд смесете салатата, чушките, лука, 
нахута и булгура. Разбийте меда с останалия зехтин, 
лютивия червен пипер, балсамовия оцет и солта. 
Овкусете салатата с приготвения дресинг, разбър-
кайте добре и сервирайте.

Продукти:  2 връзки 
босилек (може и магда-
ноз или по 1 от двете) 
– около 50-60 г, 1 чаша 
кедрови ядки (може и 
сурово кашу или оре-
хи),  1-2 скилидки че-
сън по желание, 120-
150 мл зехтин, сокът 
от един  лимон (може 
и лайм), 1 чаена лъжич-
ка сол, черен пипер

     Приготвяне: Всич-
ко се слага в блендър и 
се разбива на паста. Насипва се в буркан, запечатва се 
със зехтин и се слага в хладилника.

средна глава карфиол, наряза-
на на розички, 3 с. л. зехтин, 2 с. 

4 с. л. сусамов тахан, 
3 с. л. лимонов сок, 1 ч. л. фи-
но настъргана лимонова кора, 
2 скилидки чесън - пресова-
ни, 1 дебела филия бял ръчен 
хляб, 100 мл топла вода,  сол 

зехтин и се из-
важда 
в 

пер на вкус. Ако сосът е прека-
лено гъст, се добавя още 

1 с. л. вода, ако е ря-
дък – 1 ч. л. тахан.

ни лимон и шамфъстък за под-

: Слагат се да за-
врят 2 л вода с 1 с. л. морска сол. 
Карфиолът се бланшира 3 мину-

купа. 
Пасират се 

се разбърква 
с тахановия 
дресинг, по-
ръсва се със 
сусама и се 

поднася. Мо-
же да се разбър-

ка със соса и без да 
се запържва, само от-

цеден и подсушен, поднесен 

Продукти: 150 г коп-
рива, 2 връзки ла-
пад, 50 г елда, 
50 г булгур, 
6-7 ч. ч. во-
да, 1-2 к. 
л. червен 

прибавят копривата и 
лападът.

ват се 

П р и г о т -
: Коприва-

та и лападът се из-

елдата 
и бул-
гурът 
и се 

д о б а -
вят. 5-10 

минути по-
късно се слагат 

Продукти:  200 г ориз, 100 
г праз, 200 г домати – настър-
гани или пюре, 2 зе-
лени чушки, 1 черве-
на чушка, 3 скилидки 
чесън, 1 ч. л. пушен 
червен пипер, 50 г 
черни и 50 г зелени 
маслини, 90 мл олио, 
сол на вкус, магданоз 
на вкус

Приготвяне: На-
режете чушките, пра-
за и чесъна на пар-
ченца и ги задуше-
те в олиото за 10 минути на 
умерен огън. Сипете домати-
те, увеличете малко огъня и 

гответе още 5 минути при не-
престанно разбъркване. Сло-

жете ориза, сол на вкус и пу-
шения пипер и разбъркайте 
за кратко. Загрейте фурната 

на 190о.  Прехвърлете всич-
ко в тава и залейте с гореща 

вода – съотношението е 
в зависимост от вида на 
ориза, който използвате, 
обикновено на една част 
ориз – 2,5-3 части вода. 

Разпределете масли-
ните цели или обезкосте-
ни и нарязани на шайби. 
Сложете тавата в загрята-
та фурна и печете до пое-
мане на водата и оставане 
на мазнина. 

Готовия ориз покрий-
те с чиста кърпа и оставете 
да престои 5 минути, преди 
да сервирате. 

: 3-4 средни патладжана, 50-
60 мл винен оцет, 100 мл зехтин/олио, 
1/2 с. л. сол, 1 червена чушка, 5-6 
скилидки чесън, 1/2 връзка маг-

то запазваме дръжката. В тен-

цедят за около 1 ч. Слагаме в ку-
тия и заливаме  с предвари-

телно смесените оцет, зех-

джера с вряща посолена вода сла-
гаме да се обварят за 3-4 минути, 
след като заври, докато омекнат. Из-
важдаме в гевгир и оставяме да се от-

тин, сол, чушка, нарязана 
на много дребно, чесън, 
магданоз и мента. Захлу-
пваме кутията и оставя-
ме в хладилника за 1-2 

дни, като на ден обръща-
ме по 1-2 пъти патладжа-

ните или кутията, ако е до-
бре затворена.

скилидки чесън, 1/2 връзка маг-

„азбучното” фиде, соев-
ия сос кикоман и домата, 
намаляваме температура-
та на котлона. Варим супа-
та още 5-7 минути, докато 
фидето омекне, но съще-
временно не изгуби фор-
мата си. сервираме ясти-
ето  подправено с черен 
пипер.
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Страницата подготви Уляна ПеткоВа

Всички знаят исто-
рията от древногръц-
ката митология за са-
мовлюбения мла-
деж, от който израс-
нало красивото цвете 
нарцис. Наистина ис-
торията е много точ-
на – красив, строен, 
с великолепен цвят 
и аромат – как да не 
се влюби човек в то-
ва цвете? Настъпил е 
периодът да му се по-
любуваме в домаш-
ната градина.

Н а р ц и с ъ т 
(Narcissus) е от семей-
ство кокичеви. има 
60 вида, произхож-
дащи от умерените 
райони на Централ-
на и Западна Европа, 
Западна азия, север-
на африка. Много ви-
дове от рода отдавна 
се ценят и се отглеж-
дат като декоративни 
растения. създадени 
са над 12 000 култи-
вирани сорта.

Нарцисите предпо-

Íàðöèñúò – âëþáåí â ñåáå ñè, íèå â íåãîÍàðöèñúò – âëþáåí â ñåáå ñè, íèå â íåãî
нуждаят от обилно по-
ливане без задържа-
не на вода в почвата, 
особено след цъфте-

жа, за-
щ о т о 
т о г а в а 
в луко-
вицата 
се зала-
га бъ-
дещият 
цвят. 

З а -
с а ж д а -
нето на 
л у к о -
виците 
трябва 
да ста-
ва през 
в т о р а -
та по-
ловина 
на сеп-
тември 
до на-

чалото на октомври, 
тъй като тогава за-
почва началото на ве-
гетацията след летния 
покой и под повърх-

ността на почвата за-
почва да расте новият 
летораст. с настъпва-
нето на отрицателни-
те температури рас-
тежът спира и се въз-
обновява рано напро-
лет. 

след цъфтежа през 
април – май листата се 
запазват още извест-
но време, фотосинте-
зират, натрупват ре-
зервни хранителни 
вещества в лукович-
ните люспи. През юни 
листата засъхват, ко-
рените също и расте-
нията навлизат в пе-
риод на покой. 

Първото подхран-
ване с минерални то-
рове се прави при на-
стъпване на вегетаци-
ята, второто при поя-
вата на цветоносно-
то стъбло и третото в 
края на цъфтежа. В на-
чалото по-интензив-
но е азотното торене, 
а след това калиевото 
и фосфорното. Полив-

читат слънчеви или ле-
ко засенчени места. Не 
понасят варовити и за-
блатени почви – иде-

ално се развиват на 
рохкава песъчливо-
глинеста почва, нато-
рена с прегорял обор-
ски тор. растенията се 

Çàñàæäàíå íà 
ðàííè çåëåí÷óöè

Çàêàëåòå ðàñòåíèÿòà

Èçíåñåòå ñàêñèèòå íà áàëêîíà

ките спо-
магат за 
у в е л и -
чаване 
в и с о -
чина-
та на 
ц в е -
т о -
н о с -
ното 
стъб-
л о , 
у д ъ л -
ж а в а т 
п е р и -
ода на 
цъфтеж и 
о б р а з у в а -
нето на по-ед-
ри луковици. 

Нарцисите се раз-
множават лесно чрез 
отделяне на нови-
те луковички, които 
зацъфтяват на вто-
рата-третата годи-
на. Бебетата се отде-
лят от майчината лу-
ковица през втората 
половина на лятото; 
в края на лятото по-

големите се засаждат 
по-дълбоко, а малки-
те по-плитко. 

За разлика от ла-
летата и зюмбюлите 
нарцисите могат да 
останат до 5 години 
на едно и също място, 
без това да се отрази 
на цъфтежа и разви-
тието им. 

Засаждането на открито на ранните зеленчуци 
може да започне. Това са ранните домати, ранни-
ят пипер, патладжанът и др. Благоприятните ус-
ловия обикновено възникват през втората поло-
вина на месеца най-напред в Южна България и 
постепенно и на север от Балкана. Трябва да се 
следи краткосрочната метеорологична прогно-
за и температурата на почвата да се е повишила 
над 10-12 градуса. 

На засадените през март домати трябва да се 
осигурява температура от 20-25 градуса, а на но-
возасадените – не по-висока от 18-20 през първи-
те 3-6 дни. По-рано засадените домати започват да 
цъфтят и 30-35 градуса топлина, напълно възмож-
на под поли-
етиленовото 
платно през 
с л ъ н ч е в и т е 
априлски дни, 
силно потиска 
цъфтежа. Регу-
лирайте чрез 
проветряване 
и своевремен-
но затваряне 
на оранжери-
ята. 

В края на 
месеца въз-
никват усло-
вия за засаж-
дане на разса-
да от краста-
вици и готвар-
ски тиквички 
на открито в 
Южна Бълга-
рия. По това 
време е възможно и да се засяват семената на-
право на определеното място. 

Дините и пъпешите, отглеждани без пред-
варително производство на разсад, се засяват 
през втората половина на месеца в Южна Бъл-
гария. стопаните от северна България е по-до-
бре да изчакат началото на следващия. 

За сеитбата на градинския фасул благоприят-
ното време настъпва през първата половина на 
месеца в Южна България, а на север от Балкана 
след 15 април. 

Закаляването трябва да започне 2-3 седмици 
преди засаждането. Като начало при хубаво вре-
ме през деня разсадите се оставят навън до вечер-
та. Мястото задължително трябва да е защитено 
от вятър. След седмица на такъв режим разсади-
те спокойно могат да се оставят навън, но ако сме 
сигурни, че няма да има няма мразове.

Често се случва прерастване на разсадите в ре-

зултат на не добре направени разчети на сеитба 
или неблагоприятни условия за изнасяне и засаж-
дане. В такъв случай до изнасянето и засаждането 
разсадите се задържат, за да не прераснат.

как да постигнем задържане 
растежа на разсада?

Осем-десет дни преди засаждането на откри-
то можем да спрем прерастването му с подряз-
ване на корените на дълбочина 5-7 см, спиране 
на поливките, понижаване на температурите, ”га-
лене” на разсада. Подрязването на корените во-
ди до разрастване на корените във повърхност-
ния почвен слой и помага за по лесното прихва-
щане на растенията.

Спирането на поливките на практика е най-
простият метод, но това не означава пълно спи-
ране на поливането. Трябва да се внимава да не 
се допусне изсушаване на почвата, особено ако 
разсада е на слънчево място. 

Просто се полива умерено и се намалява чес-
тотата на поливките. 

За месец април са характер-
ни големи температурни ампли-
туди и въпреки че времето вече 
изглежда топло, всъщност често 
има много студени дни, дъждове, 
силни ветрове и сутрешни слани, 
които са опасни за изнесените на 
балкона и в градината цветя.

През април трябва да прекопа-
ем почвата за цветята в градина-
та, тя трябва да бъде рохка и про-
пусклива. Време е и да я обогатим 
с хранителни вещества като при-
бавим угнил оборски тор в до-
за 2 – 3 килограма на квадратен 
метър. Подхранването с оборски 
тор обаче не е подходящо за мес-
тата, където цветята ще се садят 
директно в градината!

През втората половина на 
април засадете петуниите в 
балконски сандъчета или в гра-
дината. Когато планирате изна-
сянето им навън, следете дълго-
срочните прогнози за времето, 
за да ги предпазите от неприят-
ни изненади. Изнасяйте растени-
ята на открито постепенно – от-
начало за няколко часа и с всеки 

ден удължавайте престоя докато 
ги оставите навън окончателно.

В края на април засадете ци-
нията. Важно е да се уверите, че 
в следващите дни няма да пред-
стоят температури под 5 граду-
са затова изчакайте последните 
дни на 
м е с е -
ца.

л у -
к о в и -
ц и -
те на 
глади-
олите 
с ъ щ о 
се за-
саждат 
п р е з 
втора-
та по-
л о в и -
на на април. На балкона може 
да изнесете повечето стайни цве-
тя като фикус, филодендрон, 
фуксия, здравец, теменужки.

Преди изнасяте огледайте до-
бре всички саксийни растения. 

Премахнете старите, из-
съхнали клонки и листа. 
Постепенно увеличете поливане-
то ако вече не сте го направили 
и започнете да наторявате расте-
нията, които има нужда от това.

Април е подходящ и за пресаж-

дане на повечето растения. Това 
трябва да се случва в топли дни. 
Изберете подходящ съд и почва 
според вида на растението и не 
забравяйте да осигурите добър 
дренаж на саксиите.
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Това вече е краят 
Младите хора на 

възраст между 15 и 
29 г. са малко над 1 
милион души, като по-
стоянно намаляват. За 
България това е при-
близително с 40 хиля-
ди младежи за го-
дина - кон-
с т а т и -
р а 

г о -
д и ш -
ният до-
клад за младе-
жта за 2017 г., приет от 
Народното събрание. 
Според прогнозата на 
Националния статис-
тически институт тен-
денцията ще се запа-
зи и през 2020 г. то-
ва население ще слезе 
под 1 милион при общ 
брой на българите 6,9 
милиона души. През 
2025 г. нещата ще про-
дължат да се влоша-
ват и младото насе-
ление на страната ще 
намалее до 970 000 
души при общ брой 
на българите от 6,3 
милиона души. През 
2017 г. се запазва ни-
вото на миграцията на 
младите хора от мал-
ките населени места 
към градовете, като 
повече от три четвър-
ти от младежите жи-
веят в градовете и са-
мо една четвърт в се-
лата. Що се отнася до 
средното образова-
ние, имаме леко подо-
брение на показатели-
те. През 2017 г. нама-
ляват броят и относи-
телният дял на напус-
налите училище спря-

мо общия брой учени-
ци - от 2,9 на сто през 
2016 г. (или 21 170 ду-
ши) до 2,7 на сто (или 
20 092 души), с което 
се прекъсва установе-
ната през последни-

те четири години 
тенденция 

на ста-
бил-

но 

н а -
р а -

стване на 
този показател, 

сочи докладът за мла-
дежта. 

Подобни изводи на-
правиха и учените от 
БАН. В периода 2030-
2035 г. се очаква ряз-
ко намаляване на на-
селението между 15- 
и 40-годишна възраст, 
а населението на въз-
раст от 65 години до-
тогава ще продължи 
да се увеличава. Та-
кива са прогнозите на 
Института за изслед-
ване на население-
то и човека към БАН, 
представени в доклад 
по проекта "Мерки за 
преодоляване на де-
мографската криза в 
Република България", 
възложен от Минис-
терския съвет.  Очак-
ванията са, че какво-
то и да направи през 
следващите години 
държавата, населени-
ето ще намалява. 

В най-лошия вари-
ант до 2040 г. населе-
нието на България би 
достигнало до около 
5 860 000 души, а при 
най-добрия - 6 750 000 
души.

Когато не знаеш кой 
си, от теб нищо добро 
не може се очаква. А 
ГЕРБ всеки ден не знаят 
кои са, накъде да се за-
въртят и нямат никакъв 
шанс да разберат.

На площад „Ал.Нев-
ски“ в деня на българ-
ската прошка – 10 март 
т.г., върви шествие от 
представители на де-
сетки български гра-
дове. Шествието е ма-
лобройно, плакатите с 
градовете са много – 
начело са Цветан Цве-
танов, Йорданка Фан-
дъкова, Георг Георгиев 
и други важни личности 
от ръководството на 
партия ГЕРБ. Изведнъж 
пред всички тях се из-
правя огромен плакат 
с надпис „Хора, бдете!“.

Човек гледа и се чу-
ди. Кога тези, които 
 осъждат антифашист-
кия народен съд, осъж-
дат българския антифа-
шизъм, които се наслаж-
дават на документалис-
тиката на Антон Тодо-
ров, които често хващат 
логорея и се давят от ан-
тикомунизъм, са тръг-
нали на шествие в цен-
търа на София под анти-
фашисткия, комунисти-
чески и русофилски ло-

зунг „Хора, бдете!“. Той е 
на Юлиус Фучик от него-
вия „Репортаж с примка 
на шията“ от фашисткия 
затвор в Прага. Фучик е 
обесен там за комунис-
тическа и антифашист-
ка дейност в окупира-
ната от нацистите Пра-
га на 8 септември 1943 
г. Неговият възглас е 
„Хора, обичам ви, бде-
те!“. Юлиус Фучик за цял 
свят е комунист, русо-
фил, антифашист и за 
ГЕРБ трябва да е също-
то, ако не са извънзем-
ни. Не са. Знаем какви са. 
Прости са. Но това зна-
чи, че и ние сме прости, 
както твърди лидерът Б. 
Борисов. Прав е, защото 
докато управлява ГЕРБ, 
ще сме прости, и то за 
смях на целия цивили-
зован свят.

С комунистическия 
лозунг „Хора, бдете!“ 
Цветанов, Фандъкова и 
представители на ГЕРБ 
с табелите на градовете 
се запътиха към входа 
на храм-паметника „Св. 
Александър Невски“, 
където ги чакаше на-
стоятелството на храма. 
На светите божи пред-
ставители на БПЦ ръко-
водството на ГЕРБ целу-
на ръка и поиска прош-

ка в деня на православ-
ната „прошка“. А и рус-
наците са православни 
и са дали живот за бъл-
гарската свобода и име 
на най-големия храм в 
България. И щом тряб-
ва да се целува ръка, пък 
било то и православна, 
ГЕРБ винаги ще я целу-
не. После ще чака да це-
луне с огромна предиз-
борна гордост лично па-
пата римски.

Цел на шествието е 
отбелязването на деня 
на спасяването на бъл-
гарските евреи и то се 
е насочило към възпо-
менателната плоча с по-
чит към спасителите на 
нашите евреи през 1943 
г. Само не е ясно от кого 
Димитър Пешев, Борис 
Трети и другите спаси-
тели са спасявали евре-
ите. Самият Пешев е от 
депутатите, гласували 
тогава Закона за защи-
та на нацията, отнема-
нето на еврейски имоти 
и прочие нелицеприят-
ни за българския парла-
мент антиеврейски мер-
ки. Работата със спася-
ването на българските 
евреи цени целият де-
мократичен свят. Само 
в България не е ясно 
от кого са спасени ев-

Политически метаморфози реите, като не е имало 
фашизъм. Не е ясно има-
ло ли е български анти-
фашисти, убит ли е и за-
що в България англича-
нинът майор Томпсън? 
Ще излезе, че в Бълга-
рия е имало фашисти 
преди Втората светов-
на война и България е 
била във фашистката ко-
алиция. А тази част от 
историята десницата и 
ГЕРБ отричат.

Защо тогава в цяла 
Европа да има десетки 
съдилища за фашистки 
престъпници след вой-
ната, а в България да ня-
ма? Защо ГЕРБ и десни-
те не признават и осъж-
дат правото на антифа-
шистката коалиция от 
САЩ, Великобритания 
и СССР, на българското 
правителство начело с 
Кимон Георгиев да орга-
низира народен съд за 
фашистите още в нача-
лото на 1945 г.? Покрай 
ГЕРБ и десните Консти-
туционният съд се ока-
за, че защитава българ-
ските фашисти от наро-
ден съд. Ще излезе, че 
историческата култура, 
която преобладава в 
Конституционния съд, е 
като тази на Антон То-
доров. И ще си позволя 
малко джендърско от-
клонение – за това, че 
Народният съд е анти-

фашистки и той трябва 
да се признава от анти-
фашистите в едно кон-
ституционно дело през 
2018 г., гласуваха чети-
рите жени конституци-
оналистки. Всички пети-
ма мъже гласуваха за то-
ва, че в България фаши-
зъм не е имало. От страх 
от кого – от фашистите 
тогава или от фашисти-
те сега?

И все пак от кого спа-
сявахме българските 
евреи, господа консти-
туционни съдии? Добре 
че мотивите на жените 
конституционни съдий-
ки бяха справедливи, но 
те се оказаха в малцин-
ство и антифашистите 
загубиха делото. Оказа 
се, че в България не е 
трябвало да се съдят те-

зи, които са ни присъе-
динили към хитлерист-
ката коалиция. И все пак 
лозунгът на Юлиус Фу-
чик е морална величи-
на. „Хора, бдете!“, защо-
то тези, които не знаят 
какви са, защото мра-
зят книгите и знанието, 
мразят историята, имат 
по един дядо за всички 
власти, най-лесно ста-
ват фашисти, най-лесно 
громят другите, лъжат и 
убиват, ако трябва.

Когато си от ГЕРБ, си 
едновременно антифа-
шист, комунист, заклет 
антикомунист, русофил 
и русофоб.

Доцент Мария 
ПиргОВа, 

д-р по политология, 
преподавател в 

сУ „св. кл. Охридски”

И преди да се разрази бурята 
с апартаментите на Цецко, 
Цецка, Ваня и Вежди, беше 

ясно на всички, че така повече 
не може да продължава. Колко-
то и да се напъваха вещерите на 
държавното управление, колко-
то и да ги целуваха „четиримата 
папи“, беше въпрос на време, за 
да рухне картонената им кула. 
Умните и честните само трябва-
ше да си намерят майстора, за да 
замирише прекалено и 
шамарите по изненада-
ните им лица да прозву-
чат оглушително. Зато-
ва и гръмна скандалът!

 Краят на Борисов от-
давна е дошъл, но по-
неже той все намира 
политически и пропа-
гандни хватки да го от-
лага, сега вече ще бъ-
де шумно, мъчително и 
болезнено сбогуването 
с него и камарилата му. 
Но краят без съмнение 
е непредотвратим и по-
зорен. Такъв е краят на всяко 
политическо парвеню, взело се 
прекалено насериозно, повяр-
вало си, че е избавител и спаси-
тел на държавата. А всъщност е 
посредствен, неподготвен, нео-
бразован и бездарен. Най-обик-
новен пожарникар и по дейст-
вия, и по манталитет. Може би 
само малко по-хитър от другите. 
Сега все повече ще се забелязва 
колко е елементарен и безкулту-
рен, с просташко поведение и 
говорене.  За зла участ тези му 
качества благодарение високия 
пост, който заема в държавата, 
агресивното му публично дър-
жание повлияха пагубно върху 
духа, езика и начина на мисле-
не на българите. Той и неговите 
подведомствени дори сносно на 
български не умеят да говорят. 
Езикът им е ужасяващ, вулгарен, 

с изкривен словоред.
През тези десет мизерни го-

дини само арестите на Цветанов 
и историческите характеристики 
с антикомунистическа риторика 
на Борисов посяха толкова омра-
за и сквернота сред хората, кол-
кото никога никой преди не го е 
правил. В началото тази проста-
щина изглеждаше дори симпа-
тична в своята естественост и не-
принуденост, поради което об-

ществото не искаше да повярва, 
че в държавата се извършват да-
лавери, мошеничества, кражби, 
облагодетелствания. 

Случаят с апартаментите на 
четиримата гербаджии вогла-
ве с Цветанов бе капката, която 
преля чашата на търпението. Бо-
рисов им се разсърди, че са на-
правили това лошо нещо, и ги 
призова да покажат документи. 
Закани се, че ще върне поправ-
ките в лобисткия закон в полза 
на фамозната строителна фирма. 
Уж не знаел. Уж през главата му 
го направили. А ето че се оказа, 
че още доста високопоставени 
цецковци и цецки са си купили 
на безценица жилища в коопе-
рацията. Кой не е знаел какво е 
ставало? Борисов ли? Хайде, бе! 
Кой не е знаел, че променят за-
кон, за да може същата тази фир-

ма да строи безпрепятствено не-
бостъргачи? Борисов ли? Я сти-
га! Всичко е знаел и не само той 
го е знаел. Но нали са навързани 
като свински черва, не им е пра-
вело впечатление или са го при-
емали като нещо напълно в реда 
на нещата. 

ГЕРБ се срути и вече е в кома. 
Дали ще умре веднага или агони-
ята ще продължи още известно 
време, няма кой знае какво зна-

чение. Свърши се не само 
с Борисов и Цветанов, но 
и с ГЕРБ. Но съдбата на та-
зи партия, на нейния пръв 
лидер и на всички, които са 
я управлявали, е поучител-
на. Тя трябва винаги да на-
помня, че рано или късно 
парвенюшкото самочувст-
вие и простащина биват из-
митани от политическия 
театър, и то непременно 
подиграни и опозорени. 
Борисов, Цветанов, Цаче-
ва и влачещите се след тях 
излизат от историята, в ко-

ято ги бяха вмъкнали. Никой не е 
вечен и винаги настъпва време-
то за разплата. Народът казва: за 
всяко прасе идва Коледа! 

Ала ГЕРБ не се пръкна от само 
себе си и на празно място. Бори-
сов и хората му неслучайно бяха 
определени да се разпореждат с 
държавата. ГЕРБ е еманация на 
упадъка на социалния живот, на 
убожеството на политиката, на 
компрадорството, продажност-
та, корупцията във властта; на не-
олибералния модел на общест-
веното устройство, безнравстве-
ността и политическата глупост.

В крайна сметка получихме 
каквото заслужавахме.

Нека честно си го признаем. 
Нека тези десет позорни години 
ни бъдат обеца на ухото!

За да не се повтарят повече!
Панко аНЧЕВ, писател

ÃÅÐÁ  е в êîìа
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ПЕТък, 5 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!

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

лев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Mixtet”
0:30 Измамникът
1:55 Култура.БГ
2:55 100% будни
4:05 Дойче веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБОТа, 6 аПрил 

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

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

Даниел Спасов и Милен 

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
15:00 Скъперникът /85 години 

от рождението на Павел 
Павлов/              

16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Фениксът Токио
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж
22:25 По света и у нас
22:40 Студио “Х”: Не убивай
0:40 Мононоке
1:30 Фениксът Токио
2:15 Джинс
3:00 Господин Селфридж
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
НЕДЕлЯ, 7 аПрил  

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

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Иван Радоев: Поетът 

стреля в сърцето си
14:00 Библиотеката
15:00 Влюбването на Буки
16:25 Семейство Даръл 2
17:15 Колелото Балкански
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Танцуващият със сенки
23:00 По света и у нас
23:15 Карел ІV
1:05 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2
1:50 Студио “Х”: Не убивай
4:00 Извън играта
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

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

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 9 аПрил
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

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

1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 История.bg
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 10 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Достоевски
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 Достоевски
4:15 Брат за брата 2

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:05 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Сън за щастие
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: “Арсенал” - “На-

поли”, среща от турнира 
на Лига Европа

0:10 Улови момента с Милен 
Атанасов

0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Танцуващият със сенките
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 5 аПрил 
6:10 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”  
8:00 Откакто свят светува 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 Знаци по пътя: Светослав 

Пеев /актьорът на 80 г./ 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:25 Бърколино
16:55 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 От щабквартирата на 

Третата Световна война
19:10 10 000 крачки 
19:20 Утринен ездач
20:50 Знаете ли...
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на група “Фон-

дацията”
1:00 Натисни F1
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:15 Утринен ездач
3:45 Европейски маршрути
4:00 Откакто свят светува 
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБОТа, 6 аПрил 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пибипкащият нос /ак-

тьорът Веселин Ранков 

на 60 г./
7:30 Сид – дете на науката 2
7:55 Точица
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Шифт
15:15 Спомен за близначката
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Английската кралица на 

90
22:00 Световно наследство
22:25 По света и у нас
22:40 Добър ден с БНТ 2
23:40 Изкуството на 21 век
0:10 Концерт на Теодосий 

Спасов и Влатко Стефа-
новски

1:25 Английската кралица на 
90

2:55 Време за губене
3:25 10 000 крачки 
3:35 Едмонд Демирджиян – 

портрет на художника 
като барабанист

4:05 Рецепта за култура 
5:00 Домът на вярата 
5:30 Днес и утре

НЕДЕлЯ, 7 аПрил 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Viva il vino spumegglante 
13:40 Знаете ли...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 Изкуството на 21 век
16:00 Черно-бяло кино: „Краят 

на песента“
17:30 На опера с БНТ 2: „Кар-

мен“ от Бизе-Шчедрин
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Етнофокус
21:00 Норма - опера от Вин-

ченцо Белини
22:30 Туристически маршрути
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Джинс
0:45 Ново 10 + 2
1:45 Пътешествия
2:15 Афиш
2:30 Музика, музика...
3:00 Стани и направи нещо 
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

7:50 Златни ръце
8:00 Интимно за Александър 

Райчев
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Защо?
16:25 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
България”

17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:25 Viva il vino spumegglante 
0:35 Натисни F1
0:50 Знание.БГ 
1:20 60 минути за култура

2:20 Репетиция
2:50 Олтарите на България
3:00 Домът на вярата 
3:30 Младите иноватори 
4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ВТОрНик, 9 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
България”

8:00 Михаил Букурещлиев на 
80 години

8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Последната зима
1:05 Натисни F1

1:20 Знание.БГ 
1:50 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

срЯДа, 10 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Гората, която не трябва 

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

мен“ от Бизе-Шчедрин
14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Часът на истината
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:40 Библиотеката

3:40 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

ЧЕТВърТък, 11 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 Харакири: Смъртта на 

самурая
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

ПЕТък, 5 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Българинът Александър 

Първи
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 Панорама
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно

съБОТа, 6 аПрил 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските 

въстания: Нравствено 
возвишение

14:05 Бат Сандо /борецът 
Александър Томов на 70 
г./

14:45 Олтарите на България
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Една жена на 33
22:25 Умно село
23:20 Часът на зрителите
23:50 Златни ръце
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Музика, музика...
1:40 Репетиция 
2:10 Вечната музика
2:40 Младите иноватори 
3:10 Олтарите на България
3:20 Златни ръце
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 

НЕДЕлЯ, 7 аПрил 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Записки по българските 

въстания: Мисия
14:50 Пазители на традициите 
15:20 Златни ръце
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Приятели за вечеря 
22:05 Афиш
22:20 Нощни птици
23:20 Извън играта
0:05 По света и у нас
0:20 На опера с БНТ 2: „Кар-

мен“ от Бизе-Шчедрин
0:50 Библиотеката
1:50 Отблизо с Мира
2:50 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:50 Денят започва с Георги 
Любенов

5:50 Златни ръце

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

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

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

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

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред 
22:30 Улови момента с Милен 

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

срЯДа, 10 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Знаци по пътя: Румяна 

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

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

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

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 Слово за ползата от чете-

нето: Пролетна измама
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Джендемът - рай за жи-

вотните
4:00 Европейски маршрути
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 5 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.15
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.64
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

еп.9
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.65

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.106
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.48
21.00 Премиера: „Столичани в 

повече“ еп.6
22.00 „Комиците и приятели” 

еп.18
22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.5
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.87, 88
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.83
05.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние” - скеч шоу

съБОТа, 6 аПрил
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс”, с.4 еп.9, 10
07.00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.4, еп.21, 22
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T” - лайфстайл 

предаване с водещ Поли 
Гергушева

12.00 bTV Новините 
12.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица, с. 3

13.00 „Народът на дядо ми ” 
15.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад”
18.00 „Карбовски: Втори план“
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 Мегахит: „След утреш-

ния ден” - фантастика
22.30 Мегахит: „Вулкан” - фан-

тастика, екшън, драма 
(САЩ, 1997), режисьор 
Мик Джаксън, в ролите: 
Томи Лий Джоунс, Ан 
Хейш, Габи Хофман, Дон 
Чийдъл, Джаклин Ким, 
Кийт Дейвид и др.

00.30 „Студена зона” - фан-
тастика, екшън, трилър 
(САЩ, 2017), режисьор 
Джон Маккарти, в ро-
лите: Мартин Къминс, 
Кирстен Робек, Ник Пър-
ча, Сара Дежарден, Стив 
Бейсик, Даниел Боало и 
др.

02.30 „Кое е това момиче” /п./ - 
сериал, с.4, еп.22

02.50 „Карбовски: Втори план“ 
/п./

03.40 „Мармалад” /п./

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс”, с.4 еп.11, 12
07.00 „Кое е това момиче” еп.1, 2
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

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

с.2 еп.7
13.00 „Библиотекарят: В търсе-

не на копието” - фентъзи
15.00 Семеен следобед: „Хро-

никите на Нарния: Пла-
ването на разсъмване”

17.00 „120 минути” - публи-
цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

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

зикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ 
22.30 „Перфектно убийство”
00.30 „Земята на мъртвите“ 

- хорър, фантастика, 
трилър (САЩ, Франция, 
Канада, 2005), режисьор 
Джордж Ромеро, в роли-
те: Робърт Джой, Джон 
Легуизамо, Денис Хопър, 
Азия Ардженто, Юджийн 
Кларк, Саймън Бейкър и 
др.

02.20 „Кое е това момиче” /п./ 
еп.2

02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./ 
05.30 „Лице в лице” /п./

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.16

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.65

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.10

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп. 66

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.107
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.49
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.2, еп.6
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.89, 90
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ВТОрНик, 9 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.17

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.66

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.11

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.67

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”  
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.108
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.50
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.2, еп.7
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.91, 92
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 10 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.18

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.67

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.12

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.68

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”  
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.109
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.51
21.00 „Смени жената“ - семей-

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

- комедийно шоу, с.13 
еп.19

22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.2, еп.8
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.93, 94
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.19

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.68

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.13

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.69

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.110
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.52
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.20

22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.2, еп.9
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.95, 96
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 5 аПрил
06.00 “Фамилията” с.2 еп.7, 8
08.30 “Зимна приказка в Ню 

Йорк”  
11.00 Телепазар
11.15 “Фамилията” с.2 еп.9, 10
13.30 Телепазар
13.45 “Чарлз Дарвин: Сътворе-

ние”  
16.00 “Любов и милосърдие”  
18.30 Телепазар
18.45 “Чудо сред ледовете”  

- биографичен, драма 
(САЩ, Великобритания, 
2012), режисьор Кен Ку-
опис, в ролите: Дрю Ба-
римор, Джон Кразински, 
Джон Пингаяк

21.00 “Умирай трудно” - екшън, 
трилър (САЩ, 1988), 
режисьор Джон Макти-
ърнън, в ролите: Брус 
Уилис, Бони Беделия, 
Реджиналд ВелДжонсън, 
Алън Рикман, Александр 
Годунов и др.

23.30 “Паранормален филм” 
- комедия (САЩ, 2013), 
режисьор Крейг Мос, в 
ролите: Ашли Мартин, 
Остин Мартин Скот, 
Хайди Креймър, Френч 
Стюарт, Флип Шулц и др. 
[16+]

01.00 “И се роди звезда”  - ко-
медия (Италия, 2012), 
режисьор Лучо Пеле-
грини, в ролите: Лучана 
Литицето, Роко Папалео, 
Пиетро Кастелито, Мике-
ла Ческон и др.

02.45 “Опасна зависимост”  - 
трилър (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Моника 
Мичъл, в ролите: Андреа 
Боуен, Скот Листър, Чила 
Хорсдал, Морган Тейлър 
Кембъл и др.

04.30 “Фамилията” с.2 еп.9

съБОТа, 6 аПрил
06.00 „Убийство в колежа“  - 

трилър
07.45 “И се роди звезда”  - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьор Лучо Пеле-
грини, в ролите: Лучана 
Литицето, Роко Папалео, 
Пиетро Кастелито, Мике-
ла Ческон и др.

09.45 “Любов и милосърдие”
12.15 Телепазар
12.30 “Като на кино” - предава-

не за кино, с.4
13.30 “Кинти в небето” - екшън
15.30 “Умирай трудно”  - ек-

шън, трилър (САЩ, 1988), 
режисьор Джон Макти-
ърнън, в ролите: Брус 
Уилис, Бони Беделия, 
Реджиналд ВелДжонсън, 
Алън Рикман, Александр 
Годунов и др.

18.00 “Аватар”  - фентъзи, 
приключенски, екшън 
(САЩ, Великобритания, 
2009), режисьор Джеймс 
Камерън, в ролите: Сам 
Уърдингтън, Зоуи Салда-
на, Сигорни Уивър, Ми-
шел Родригес, Джовани 
Рибиси и др.

21.00 “Индиана Джоунс: Похи-
тителите на изчезналия 
кивот” - приключенски, 
екшън (САЩ, 1981), режи-
сьор Стивън Спилбърг, в 
ролите: Харисън Форд, 
Карън Алън, Пол Фрий-
ман, Роналд Лейси, Джон 
Рис-Дейвис, Алфред 
Молина, Антъни Хигинс 
и др.

23.30 “Стая на загадките” - хо-
рър, трилър (САЩ, 2017), 
режисьор Пол Уърник, 
в ролите: Евън Уилямс, 
Анабел Стивънсън, Ели-
забет Хауър, Дан Джей 
Джонсън и др. [16+]                     

01.15 “Като на кино” 

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06.00 “Целувка под имела”  - 

фентъзи, романтичен
07.45 “Опасна зависимост” 
09.45 “Чудо сред ледовете”  - 

биографичен, драма
12.15 “Осмо чувство: Филмът”  

- криминален, комедия, 
мистъри (тв филм, 
САЩ 2017 г.), режисьор 
Стив Франкс, в ролите: 
Джеймс Родей, Дюле 
Хил, Тимъти Омъндсън, 
Маги Лосън, Закари Ли-
вай, Ралф Мачио и др.            

14.00 “Зимна приказка в Ню 
Йорк”  

16.30 “Индиана Джоунс: Похи-
тителите на изчезналия 
кивот”  - приключенски, 
екшън

19.00 „Х-Мен“  - фантастика, 
екшън, приключенски

21.00 “Самоличност на аванта” 
- комедия, криминален 
(САЩ, 2013), режисьор 
Сет Гордън

23.15 “Нощи в Роданте” - 
драма, романтичен 
(САЩ, Австралия, 2008), 
режисьор Джордж Улф, 
в ролите: Даян Лейн, 
Ричард Гиър, Кристофър 
Мелони, Джеймс Франко, 
Скот Глен, Вайола Дейвис 
и др.

01.15 “Стая на загадките”  - хо-
рър, трилър (САЩ, 2017), 
режисьор Пол Уърник, 
в ролите: Евън Уилямс, 
Анабел Стивънсън, Ели-
забет Хауър, Дан Джей 
Джонсън и др. 

03.00 “През цялата нощ” - мис-
търи, комедия (САЩ, 
2015), режисьор Патрик 
Брайс, в ролите: Адам 
Скот, Тейлър Шилинг, 
Джейсън Шуорцман, Ар 
Джей Хърмис и др. [16+]

04.30 “Паранормален филм”  

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
06.00 “Фамилията” - сериал, 

с.3, еп.9, 10
08.15 “Психотерапевт” - драма
10.30 “Фамилията” - сериал, 

с.2, еп.11, 12
12.45 Телепазар
13.00 „Смъртоносна женитба“ - 

драма, трилър
14.45 “Нощи в Роданте” /п./ 

- драма, романтичен 
(САЩ, Австралия, 2008), 
режисьор Джордж Улф

16.45 “Опасна зависимост” /п./- 
трилър (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Моника 
Мичъл, в ролите: Андреа 
Боуен, Скот Листър, Чила 
Хорсдал, Морган Тейлър 
Кембъл и др. 

18.30 Телепазар
18.45 “Самоличност на аванта” 

/п./ - комедия, кримина-
лен (САЩ, 2013), режи-
сьор Сет Гордън, в ро-
лите: Мелиса Маккарти, 
Джейсън Бейтман, Джон 
Чо, Джон Фавро, Аманда 
Пийт, Дженесис Родри-
гес, Морис Честнът и др. 

21.00 Премиера: “Пожелай си 
нещо!” - романтичен, 
драма, комедия (САЩ, 
2017), режисьор Сюзан 
Уолтър, в ролите: Шарън 
Стоун, Тони Голдуин, 
Елън Бърстин, Фамке 
Янсен и др.

23.00 “Съпротива” - военен, 
драма, екшън, истори-
чески (САЩ, 2008), режи-
сьор Eдуард Зуик, в ро-
лите: Даниел Крейг, Лив 
Шрайбър, Джейми Бел, 
Алекса Давалос, Томас 
Арана, Миа Вашиковска 
и др.

01.45 Фамилията /п./ - с.2, 
еп.11, 12

03.45 “Убийство на Хелоуин” - 
криминален

ВТОрНик, 9 аПрил
06.00 “Фамилията” - сериал, с.2 

еп.11, 12
08.15 “Нощи в Роданте” /п./ - 

драма, романтичен 
10.30 “Фамилията” еп.13, 14
13.00 Телепазар
13.15 “Аватар” /п./ - фентъзи, 

приключенски, екшън 
(САЩ, Великобритания, 
2009), режисьор Джеймс 
Камерън, в ролите: Сам 
Уърдингтън, Зоуи Салда-
на, Сигорни Уивър, Ми-
шел Родригес, Джовани 
Рибиси и др.

16.15 “Пожелай си нещо!” 
/п./ - романтичен, драма, 
комедия (САЩ, 2017), 
режисьор Сюзан Уолтър, 
в ролите: Шарън Стоун, 
Тони Голдуин, Елън Бър-
стин, Фамке Янсен и др.      

18.15 Телепазар
18.30 “Умирай трудно” /п./ - ек-

шън, трилър (САЩ, 1988), 
режисьор Джон Макти-
ърнън, в ролите: Брус 
Уилис, Бони Беделия, 
Реджиналд ВелДжонсън, 
Алън Рикман, Александр 
Годунов и др.

21.00 Премиера: “Омъжи се 
за мен, пич” - комедия 
(Франция, 2017), режи-
сьор Тарек Будали, в 
ролите: Тарек Будали, 
Филип Лашо, Шарлот 
Габри, Анди Раконт и др.”

22.45 “Прераждане” - драма, 
романтичен, военен 
(Италия, Испания, 2012), 
режисьор Серджо Касте-
лито, в ролите: Пенелопе 
Крус, Емил Хърш, Аднан 
Хаскович, Пиетро Кас-
телито, Бранко Джурич, 
Джейн Бъркин, Серджо 
Кастелито и др. [14+]

01.15 “Фамилията” - сериал, с.2 
еп.13, 14

срЯДа, 10 аПрил
06.00 “Фамилията” - сериал, с.2 

еп.13, 14
08.30 „Оцеляване“ - екшън
10.45 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.1, 2
13.00 “Островът на лемурите: 

Мадагаскар” 
14.15 “Съпротива” 
16.45 “Истината за Чарли” 

- психотрилър (САЩ, 
2002), режисьор Джона-
тан Деми, в ролите: Тан-
ди Нютън, Тим Робинс, 
Марк Уолбърг, Стивън 
Дилейн, Тед Ливайн и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Нощи в Роданте” /п./ 

- драма, романтичен 
(САЩ, Австралия, 2008), 
режисьор Джордж Улф, 
в ролите: Даян Лейн, 
Ричард Гиър, Кристофър 
Мелони, Джеймс Франко, 
Скот Глен, Вайола Дейвис 
и др.

21.00 “Боговете на Египет” - 
фентъзи, приключенски, 
екшън (САЩ, Австралия, 
2016), режисьор Алекс 
Пройас, в ролите: Брен-
тън Туейтс, Николай-
Костер Валдау, Джерард 
Бътлър, Аби Лий, Кортни 
Ийтън, Руфъс Сюъл, 
Джефри Ръш, Елоди Юнг, 
Чадуик Боузман и др.

23.30 “Четири Коледи” - коме-
дия, романтичен, семеен 
(САЩ, 2008), режисьор 
Сет Гордън, в ролите: 
Винс Вон, Рийз Уидърс-
пун, Робърт Дювал, Сиси 
Спейсек, Мери Стийн-
бъргън, Джон Войт, Джон 
Фавро и др.

01.15 “Фамилията” - сериал, с.3 
еп.1, 2

03.30 “Стая на загадките” /п./ 
- хорър, трилър (САЩ, 
2017)

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
06.00 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.1, 2
08.15 „Смъртоносна женитба“ 
10.15 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 “Убийство на Хелоуин” 

/п./ - криминален, психо-
трилър (тв филм, Канада, 
САЩ, 2007), режисьор 
Уолтър Кленхард, в 
ролите: Лора Харинг, 
Линдън Ашби, Кент Трем-
блет, Натаниел ДеВо, 
Бренда Кембъл и др.

14.30 “Четири Коледи” /п./ - 
комедия, романтичен, 
семеен (САЩ, 2008), 
режисьор Сет Гордън, в 
ролите: Винс Вон, Рийз 
Уидърспун, Робърт Дю-
вал, Сиси Спейсек, Мери 
Стийнбъргън, Джон Войт, 
Джон Фавро и др.

16.15 „Х-Мен“ /п./ - фантастика, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2000), режисьор 
Брайън Сингър, в роли-
те: Патрик Стюарт, Хю 
Джакман, Иън Маккелън, 
Фамке Янсен, Джеймс 
Марсдън, Хали Бери, Ана 
Пакуин и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Боговете на Египет” 
21.00 „Х-Мен 2“ - фантастика
23.30 “Вероника Марс” - кри-

минален, мистъри
01.45 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.3, 4
04.00 “През цялата нощ” /п./ - 

мистъри, комедия (САЩ, 
2015), режисьор Патрик 
Брайс, в ролите: Адам 
Скот, Тейлър Шилинг, 
Джейсън Шуорцман, Ар 
Джей Хърмис и др. [16+]

ПЕТък, 5 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

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

риал, с.2 еп.14
09.00 „Шоуто на Слави“ 
10.00 „Перфектният ритъм 

2“ – комедия, музикален 
(САЩ, 2015), режисьор 
Елизабет Банкс, в роли-
те: Анна Кендрик, Ребъл 
Уилсън, Елизабет Банкс, 
Британи Сноу, Скайлър 
Астин, Анна Кемп, Кейти 
Сагал, Алексис Нап, 
Хейли Стайнфелд, Адам 
ДеВайн, Джон Хигинс, 
Фреди Строма и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

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

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ 
17.00 „Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.13 еп.5
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал, 

еп.9, 10
19.00 „По средата“ - сериал, с.8 

еп.1, 2
20.00 „Новите съседи“ - сери-

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

сериал, с.8 еп.13, 14
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.3, 
4

00.00 „Перфектният ритъм 2“ 
/п./

02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

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

съБОТа, 6 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

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

риал, с.6 еп.21, 22
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.6 еп.10 - 13
10.00 „Лъжовна съпруга“ 
12.00 „Перфектният ритъм 

2“ /п./ – комедия, му-
зикален (САЩ, 2015), 
режисьор Елизабет 
Банкс, в ролите: Анна 
Кендрик, Ребъл Уилсън, 
Елизабет Банкс, Британи 
Сноу, Скайлър Астин, 
Анна Кемп, Кейти Сагал, 
Алексис Нап, Хейли Стай-
нфелд, Адам ДеВайн, 
Джон Хигинс

14.00 „Столичани в повече” /п./ 
- сериал, с.13 еп.5

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

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

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Бетовен 4“ - комедия, 
семеен (САЩ, 2001), 
режисьор Дейвид Евънс, 
в ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суини, 
Микаела Гало и др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11, еп.1 - 3

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

01.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

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

04.00 „Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

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

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

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

риал, с.6 еп.23, 24
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.6 еп.14 - 17
10.00 „Бетовен 4“ /п./ - ко-

медия, семеен (САЩ, 
2001), режисьор Дейвид 
Евънс, в ролите: Джъдж 
Райнхолд, Джулия Суини, 
Микаела Гало и др.

12.00 „Преследването на 
Либърти“ /п./ - комедия, 
романтичен (САЩ, 2004), 
режисьор Анди Кадиф, в 
ролите: Манди Мур, Ма-
тю Гуд, Джереми Пивън, 
Каролайн Гудал, Мириам 
Маргълийз и др.

14.00 „Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.6

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

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

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Лъжовна съпруга“ /п./- 
комедия, романтичен 
(САЩ, 1992), режисьор 
Франк Оз, в ролите: Стив 
Мартин, Голди Хоун, 
Дейна Делейни, Джули 
Харис, Питър Макникъл 
и др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11 еп.4 - 6

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

01.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

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

04.00 „Слънчева Филаделфия” 

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.9
07.00 „По средата“ /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.15
09.00 „Столичани в повече“ /п./ 

- сериал, с.13 еп.5
10.00 „Коледа с Тъкър” - се-

меен (тв филм, Канада, 
2013), режисьор Лари 
Маклийн, в ролите: 
Джеймс Бролин, Гейдж 
Мънро, Барбара Гордън, 
Рон Лий и др.

12.00 „Бруклин 99“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

17.00 „Домашен арест“ - сери-
ал, с.4 еп.3, 4

18.00 „Бруклин 99“ - сериал, 
еп.11, 12

19.00 „По средата“ - сериал, с.8 
еп.3, 4

20.00 „Новите съседи“ - сери-
ал, с.9 еп.9

22.00 „Модерно семейство“ - 
сериал, с.8 еп.15, 16

23.00 „Теория за големия 
взрив” - сериал, с.6 еп.5, 
6

00.00 „Коледа с Тъкър” /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

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

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

риал 

ВТОрНик, 9 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.10
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.16
09.00 „Домашен арест“ /п./ - 

сериал, с.2 еп.13, 14
10.00 „Северополис“ - фентъ-

зи, семеен, романтичен 
(тв филм, Канада, САЩ, 
2014), режисьор Дъглас 
Бар, в ролите: Тифани 
Тисен, Джош Хопкинс, 
Бейлий Медисън, Макс 
Чарлз, Кандис Главър и 
др.

12.00 „Бруклин 99“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

17.00 „Шоуто на Слави“ - ве-
черно токшоу (2018)

18.00 „Бруклин 99“ - сериал, 
еп.13, 14

19.00 „По средата“ - сериал, с.8 
еп.5, 6

20.00 „Новите съседи“ - сери-
ал, с.9 еп.10

22.00 „Модерно семейство“ - 
сериал, с.8 еп.17, 18

23.00 „Теория за големия 
взрив” -  с.6 еп.7, 8

00.00 „Северополис” /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

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

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

риал

срЯДа, 10 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.11
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.4 еп.1, 2
09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 „Принцът и аз 3: Кралски 

меден месец“ - комедия, 
семеен, романтичен 
(САЩ, 2008), режисьор 
Катрин Кирън, в ролите: 
Кам Хескин, Крис Гиър, 
Адам Кроусдел, Джона-
тан Фърт и др.

12.00 „Бруклин 99“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

17.00 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу (2017)

18.00 „Бруклин 99“ - сериал, 
еп.15, 16

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

20.00 „Новите съседи“ - сери-
ал, с.9 еп.11

22.00 „Модерно семейство“ - 
сериал, с.9 еп.19, 20

23.00 „Теория за големия 
взрив” - сериал, с.6 еп.9, 
10

00.00 „Принцът и аз 3: Кралски 
меден месец“ /п./

02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

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

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

05.00 „Клуб Веселие“ /п./ 

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.12
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.4 еп.3, 4
09.00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
10.00 „Истина ли е...“ - фентъзи, 

комедия, романтичен 
(САЩ, 2005), режисьор 
Марк Уотърс, в ролите: 
Рийз Уидърспун, Марк 
Ръфало, Донал Лоуг, 
Ивана Миличевич, Дина 
Уотърс, Бен Шенкман

12.00 „Бруклин 99“ /п./
13.00 „Теория за големия 

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

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

риал
17.00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 „Бруклин 99“ - сериал, 

еп.17, 18
19.00 „По средата“ - сериал, с.8 

еп.9, 10
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.9 еп.12
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.8 еп.21, 22
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.11, 
12

00.00 „Истина ли е...“ /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

риал 
03.00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

риал
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ПЕТък, 5 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Господин Х и морето”  
(премиера) – сериен 
филм

21.00 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Съдби на кръстопът” 
(премиера) – предаване 
на NOVA

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

съБОТа, 6 аПрил
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „МВП: Маймунски Върхо-

ви Постижения”  – с уч. 
на Кевин Зегърс, Джейми 
Рене  Смит, Алекса Фокс, 
Филип Грейнджър и др.

14.50  „Нощта на майките“ 
(премиера) –  с уч. на 
Сара Дрю, Патриша Хий-
тън, Андреа Логан Уайт, 
Шон Остин

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 „Бандитки” – с уч. на 

Пенелопе Круз, Салма 
Хайек, Стив Зан, Дуейт 
Йоаким, Сам Шепърд и 
др.

22.00 „Робокоп” – с уч. Джоел 
Кинаман, Гари Олдман, 
Майкъл Кийтън, Аби 
Корниш, Самюъл 
Джаксън, Джей Баручел 
и др.

00.20 „Мистерии от малкото 
градче: Натопен за убий-
ство” – с уч. на Джуъл 
Килчър, Колин Фъргю-
сън, Ерин Карплък и др. 
/п/

02.10 „Смъртоносна надпре-
вара: Адска жега” – с уч. 

на Люк Гос, Винг Реймс, 
Дани Трейо, Дъгрей Скот 
и др.

04.40 „МВП: Маймунски Вър-
хови Постижения” – с уч. 
на Кевин Зегърс, Джейми 
Рене  Смит, Алекса Фокс, 
Филип Грейнджър и др. 
/п/

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Сестрите на младоже-

неца”  – с уч. на Малез 
Джоу, Джеръми Съмп-
тър, Савана Джейд, Ани 
Тедеско, Грег Евиган и др.

14.10  „Любов от пръв поглед” 
– с уч. на Ейми Смарт, 
Джонатан Бенет, Кели 
Тибо, Ейдриън Грение и 
др.

16.00 „Мистерии от малкото 
градче: Конкретни до-
казателства” – с уч. на 
Джуъл Килчър, Колин  
Фъргюсън, Ерин Карплък 
и др.

18.00 „Мис Пепеляшка” – ри-
алити

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Доктор Стрейндж” 

(премиера) –  с уч. на 
Бенедикт Къмбърбач, 
Чиуетел Еджиофор, 
Рейчъл МакАдамс, Мадс 
Микелсън, Бенедикт 
Уонг, Скот Адкинс и др.

22.20 „Денят на Бастилията“ – с 

уч. на  Идрис Елба, Ри-
чард Мадън, Хосе Гарсия, 
Шарлот ле Бон, Кели 
Райли и др.

00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.50 „Нощта на майките“ –  с 
уч. на Сара Дрю, Патри-
ша Хийтън, Андреа Логан 
Уайт, Шон Остин, Трейс 
Адкинс и др. /п/

03.40 „Сестрите на младоже-
неца”  – с уч. на Малез 
Джоу, Джеръми Съмп-
тър, Савана Джейд, Ани 
Тедеско, Грег Евиган и др. 
/п/

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 19 
/п/

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода“ 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 19 
/п/

ВТОрНик, 9 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува“ (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 19 
/п/

срЯДа, 10 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува“ (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 19 
/п/

ЧЕТВърТък, 11 аПрил 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус”
17.00 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Любо-

вта лекува” (премиера)  
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Дяволското гърло” (пре-
миера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 11
01.30 „Завинаги свързани”
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” 

срЯДа, 3 аПрил
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”55 еп. 
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Брус Уилис 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” 
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”56 еп.
16.30 “Роялът”  (1979 г)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джулия Робъртс
18.30 Новини
19.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов

20.30 “Сто тона щастие”, 
(1978г.)

21.45 “Архивите на бъдещето” 
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Госпо-

дин никой” (2010г.), Бел-
гия, Германия, Франция

00.50 Новини - късна емисия 
01.05 Актуално от деня с во-

дещ Александър Симов 
01.35 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински 

04.40 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
07.30 “България се събужда”
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”56 еп. 
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джулия Робъртс 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”57 еп.
16.30 “Сто тона щастие”,  

(1978г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Траволта
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Щурец в ухото” (1976г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Ис-

панска афера” (2014 г.), 
Испания

00.05 Новини - късна емисия 
00.20 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев 
00.50 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
04.40 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова

ПЕТък, 5 аПрил
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”57 еп. 
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Траволта 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”58 еп.
16.30 “Щурец в ухото”  (1976г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Майкъл Дъглас
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Гераците” (1958г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Твър-

доглавецът” (2011 г.), 
Белгия

00.30 Новини - късна емисия 
00.45 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев 
01.15 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

04.40 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

05.40 “Следобед с БСТВ” 

съБОТа, 6 аПрил
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Майкъл Дъглас 
08.20 “Общество и култура” 
09.40 “Гераците”  (1958г.)
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” 
14.30 “Професия Турист” - Па-

риж (2 част)
15.00 Цветен следобед”
16.30 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
17.30 “Архивите на бъдеще-

то” - технологичните 
предизвикателства на 
новото време

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Анджелина Джоли

18.30 Новини 
19.00 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев
20.00 “Елегия” (1982г.)
22.00 Киносалон БСТВ: “В мра-

ка” (2011г.), Полша, Герма-
ния, Канада,Франция

00.25 Новини - централна еми-
сия 

00.55 “Тази седмица” с Велизар 
Енчев 

01.55 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ 

03.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

04.30 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински 

05.30 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Анджелина Джоли 
08.20 “Тази седмица” 
09.35 “Професия Турист” 
10.00 “Шевица”
11.00 “Походът на императо-

рите” 
12.30 Новини
13.05 “Елегия”  (1982г.)
15.15 Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок през седмицата с 
Елена Пенчукова

16.30 “За историята - свобод-
но” 

17.30 “Гласове” 
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 “Няма нищо по-хубаво от 

лошото време” (1971г.)
22.00 Киносалон БСТВ: “Вода-

чът” (2015 г.), САЩ
00.05 Новини - централна еми-

сия 
00.35 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
01.35 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ 

03.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

04.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

05.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

06.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 58 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Траволта (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 59 еп.
16.30 “От двете страни на оке-

ана” 
17.00 “Гласове” 
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Том Круз
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” 
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Нора Стоичкова
20.30 “Търси се съпруг за ма-

ма” (1985г.) 
22.00 Новини
22.20 “4 месеца, 3 седмици и 2 

дни” (2007г), Румъния - 
Киносалон БСТВ

00.15 Новини - късна емисия
00.30 Актуално от деня с Нора 

Стоичкова (п)
01.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
04.40 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински (п)

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

ВТОрНик, 9 аПрил
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 59 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Том Круз (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 60 еп.
16.30 “Търси се съпруг за 

мама” (п) (1985г.) - Люби-
мите български филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Анет Бенинг

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Валерия Касиян

20.30 “Маргарит и Маргарита” 
(1989 г) - Любимите бъл-
гарски филми

22.00 Новини
22.20 “Трофейна съпруга” 

(2010г.), Франция - Кино-
салон БСТВ

00.10 Новини - късна емисия 
00.25 Актуално от деня с Вале-

рия Касиян (п)
00.55 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
04.40 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)

ПЕТък, 5 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

съБОТа, 6 аПрил
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Градът с Канал 3” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

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

нов
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” 
01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00  Повторения

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Парламентът на фокус” 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” /п/
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” - /п/
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”  /п/

01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00  Повторения

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:15  ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения

ВТОрНик, 9 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения

срЯДа, 9 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения
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ПЕТък, 5 аПрил
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания
23:25 Портрет женщины в красном. Х/ф
01:00 Белая студия. Алексей Серебряков
01:45 Пираты XX века. Х/ф
03:10 Альпинист. Х/ф
04:40 Андрей Малахов. Прямой эфир

съБОТа, 6 аПрил
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного
12:25 Пешком... Особняки Кекушева

12:50 Неоконченная повесть. Х/ф
14:30 Цвет спелой вишни. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
20:45 Неотправленное письмо. Х/ф
00:25 Романтика романса
01:25 Здравствуй и прощай. Х/ф
03:10 Любви все возрасты... Х/ф

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
04:50 Жизнь рассудит. Х/ф
08:00 Сам себе режиссер
08:40 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:05 Утренняя почта
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:05 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 К юбилею В.Матвиенко. “Валенти-

на”
15:55 На качелях судьбы. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:50 Дежурный по стране
01:35 Женщины на грани
03:05 Неоконченная повесть. Х/ф
04:45 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

ПЕТък, 5 аПрил
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 5 апреля. День на-

чинается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
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 Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Лучше всех!» (0+)
23:00  «Вечерний Ургант» (16+)
23:50  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (18+)

00:35  Дмитрий Нагиев, Полина Га-
гарина, Константин Крюков, 
Михаил Галустян в комедии 
«Одной левой» (16+)

02:00  Александр Ревва, Глюк’ozа, 
Владимир Толоконников в 
комедии «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
03:25  Александр Михайлов, Ната-

лия Белохвостикова, Леонид 
Марков в фильме «Змеелов» 
(16+)

04:55  «Модный приговор» (6+)

съБОТа, 6 аПрил
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Кирилл Сафонов в многосе-

рийном фильме «Штрафник» 
(16+)

08:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. К юбилею Влади-

мира Познера. «Времена не 
выбирают» (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:10  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
14:30  Семён Трескунов, Юлия 

Рутберг, Светлана Иванова, 
Раиса Рязанова, Роман Ма-
дянов в фильме «Частное 
пионерское» (6+)

16:20  Премьера. Концерт, посвя-
щенный 100-летию Финансо-
вого университета (12+)

17:55  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:35  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. «Главная роль» 

(12+)
00:20  Андрей Рожков, Дмитрий 

Брекоткин, Алексей Макла-
ков, Михаил Трухин, Олеся 
Железняк в комедии «Везу-
чий случай!» (16+)

01:55  Николай Ерёменко (мл. ), Ар-
нис Лицитис, Армен Джигар-
ханян, Екатерина Стриженова 
в фильме «Снайпер» (16+)

03:35  Василий Меркурьев, Надеж-
да Румянцева, Борис Нови-
ков в фильме «Полустанок» 
(12+)

04:45  «Модный приговор» (6+)

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06:00  Новости
06:10  Кирилл Сафонов в многосе-

рийном фильме «Штрафник» 
(16+)

07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11:15  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:20  «Михаил Пуговкин. „Боже, 

какой типаж!“» (12+)
13:15  Михаил Пуговкин в фильме 

«Свадьба в Малиновке» (0+)
15:20  «Три аккорда» (16+)
17:00  Премьера. «Ледниковый пе-

риод. Дети». Новый сезон (0+)
19:25  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр (16+)
23:45  Премьера. «Русский кёрлинг» 

(12+)
00:45  Камиль Ларин, Леонид Барац, 

Ростислав Хаит, Александр 
Демидов, Нонна Гришаева в 
фильме «День радио» (16+)

02:30  Вениамин Смехов, Виктор 
Вержбицкий, Андрей Чадов, 
Юрий Чурсин в фильме 
«Мафия: игра на выживание» 
(16+)

04:00  Константин Сорокин, Сергей 
Мартинсон, Наталья Кустин-
ская в фильме «Спящий лев» 
(12+)

05:10  «Давай поженимся!» (16+)

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком

ПЕТък, 5 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 99 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 131 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 99 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 131 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБОТа, 6 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура

НЕДЕлЯ, 7 аПрил

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 99 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 132 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 99 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 132 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНик, 9 аПрил
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 10 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 

100 еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 133 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 

100 еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 133 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 101 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 134 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 101 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 134 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ПЕТък, 5 аПрил
07.45  Новини 
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публици-

стично предаване  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00 Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  
16.10 Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  
17.30  Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт на 
живо 

18.30 „Прокудени от бащин 
край“  

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов на 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога  
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт   

06.45 Дискусионно студио”

съБОТа, 6 аПрил
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
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 
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 “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. Другата исто-
рия  

23.00  “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков  

01.00  Новини. Прогноза за 
времето  + Другата исто-

рия 
01.30 “Карай да върви, това 

е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  

03.15 “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване 
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 

НЕДЕлЯ, 7 аПрил 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо

14.00  Разбулване 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00  „Първото благо“ 
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 Джон Лоутън представя - 
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 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

22.30  „Час по България“  
23.30  “Фронтално”  
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето
01.45 “Паралакс“ 
03.15 Прокудени от бащин 

край 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
05.15  “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

06.45  „Дискусионно студио”  

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи –  
14.15 Паралакс  
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс  
16.00 Първото благо   
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини - 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” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето 

22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   

03.00 Телевизионен форум   
05.00 Облаче ле, бяло –  
06.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
06.45 Дискусионно студио”

ВТОрНик, 9 аПрил
07.45 Новини 
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
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  
14.00 Дискусионно студио” 
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  
16.15 „Ако зажалиш“  
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” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето   

22.30 „Директно за културата“ 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 „Фронтално“  

05.00 “Разбулване“ 
06.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
06.45 Дискусионно студио”

срЯДа, 10 аПрил
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
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 
14.00 Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско –  
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“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето 

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00 Новини. Прогноза за 

времето
00.30 Дискусионно студио” 
01.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
02.30 “Нови хоризонти“ –  

03.30 Алтернативи  
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
06.45 Дискусионно студио”

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
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  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика 
15.30 Облаче ле, бяло –  
16.30 Паралакс – 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен 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 преда-
ване на живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето

01.00 „Дискусионно студио“  
03.00 “Първото благо“   
04.00 “Край Босфора“ 
05.00 „Всички на мегдана“ 
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Немски учен разкрива 
метод, който елиминира 

болката в ставите и 
връща здравето при 

множество заболявания

продукта „мултитоник“ можете да поръчате 
директно на телефон 0877 72 10 40, както и на 

интернет страницата:  https://biotica.bg/ 
или в повечето аптеки в страната.

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

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

КАК ДА СПАСИМ 
ЧЕРНИЯ СИ ДРОБ?

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

òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Знаете ли, че черният 
дроб не боли? Той „бо-
ледува“, без да ни сигна-
лизира за това. Проявят 
ли се симптомите, значи 
проблемът се е задълбо-
чил опасно.

Чернодробните забо-
лявания се „отключват” 
от много и различни при-
чини. Някои от тях са до-
бре познатите ни пороци 
– тютюнопушене и алко-
хол, на които сами изби-
раме да се отдадем. Дру-
ги обаче, като силните ле-
карства, ни атакуват „тай-
но“. Изкарването на една 
инфекция например вли-
яе негативно върху клет-
ките, тъканите и функци-
ите на черния дроб, а ле-
карствата, изписани за ле-
чението й, допълнително 
усложняват положението 
му. Оттам се завърта ома-
гьосана въртележка, от 
която слизане няма – пи-
ят се нови и нови лекар-
ства, за да се тушират ув-
редите, нанесени от пре-
дишните.

За да разберем какво 
можем да направим са-
ми и да опазим черния си 
дроб, ние се срещнахме с 
д-р Пламен Стоянов – гас-
троентеролог с дългого-
дишна практика.

- Здравейте, д-р сто-
янов, каква е ролята на 
черния дроб в органи-
зма и защо е важно да 
го пазим?

- Черният дроб е жиз-
неноважен орган, биохи-

мичната лаборатория 
на човешкото тяло. Има 
отношение към повече 
от 400 жизненоважни 
функции. Основните са: 
обменна, храносмила-
телна, екскреторна, де-
токсична и др. Черният 
дроб участва в борбата 
с инфекциите и в част-
ност с тези от тях, чиято 
входна врата са червата. 
Той единствен в човеш-
кия организъм има спо-
собността да се саморе-
генерира.

- а можем ли сами 
да подпомогнем него-
вото възстановяване?

Да, за целта уверено 
препоръчвам природ-

ния продукт „Хепатофе-
лин“, с който можем да 
подпомогнем 
по естествен 
начин рабо-
тата на чер-
ния дроб.

Екстрактът 
от бял трън, 
вложен в „Хе-
патофелин“, е 
от най-ефек-
тивните при-
родни про-
дукти за по-
д о б р я в а н е 
функцията на 
черния дроб 
и поддържане дейност-
та на клетките му. Арти-
шокът със съдържащите 
се в него биоактивни ве-
щества подпомага функ-
циите на чернодробните 
клетки, особено при въз-
действие на различни то-
ксини. Глухарчето съдър-
жа биологично активни 
вещества, които подпо-
магат секрецията и тону-
са на храносмилателна-
та система и жлъчката. То 
се прилага с цел подобря-
ване дейността на черния 
дроб и стомашно-чревния 
тракт, както и за подпо-
магане диуретичната дей-
ност на бъбреците и пи-
кочните пътища. Повиша-
ва защитните функции на 
организма. Соевото мас-
ло, което също е част от 
състава на „Хепатофе-
лин“, е богато на лецитин 
и фосфолипиди, които по-

добряват мастния метабо-
лизъм в кръвта, регулират 
нивата на серумния холес-
терол и подпомагат дей-
ността на съдовия ендо-
тел. Лененото масло е бо-
гато на дълговерижни по-
линенаситени мастни ки-
селини – омега-3, омега-6 
и омега-9. Неговият при-
ем подкрепя дейността на 
сърдечносъдовата систе-
ма, съдейства за поддър-
жане здравословни нива-
та на кръвната захар.

- В такъв случай, д-р 
стоянов, кога можем да 
пием „Хепатофелин“?

Препоръчвам употре-
бата на „Хепатофелин“ 
при: 1. Токсични увреж-
дания на черния дроб; 2. 
След прекаран хепатит; 3. 

Хроничен хепатит с неви-
русен произход; 4. Маст-
на дегенерация на черния 
дроб; 5. В комплексна те-
рапия на чернодробна ци-
роза; 6. За профилактика 
на чернодробни увреж-
дания при продължите-
лен прием на лекарства, 
алкохол, хронична инток-
сикация (в т.ч. и професи-
онална).

„Хепатофелин“ може да 
се приема самостоятелно 
или заедно с предписани 
от лекуващия лекар меди-
каменти. Той е произве-
ден във Франция по тех-
нология, която позволя-
ва бързото и пълно усво-
яване на полезните актив-
ни вещества от организма. 
„Хепатофелин“ се приема 
2 пъти дневно по 1 капсу-
ла след храна в продълже-
ние на 3 месеца без пре-
късване.

Д-р пламен Стоянов, 
гастроентеролог  и вътрешни 

болести, медицински център 1, 
гр. пирдоп, тел. 0878 632 766

Даже да сте над 80-го-
дишна възраст, още след 
4 седмици ще имате здра-
ви и гъвкави стави като на 
20-годишен. Болките изця-
ло ще изчезнат, а Вие ще си 
върнете здравето. Всичко 
това е възможно благода-
рение на научния пробив 
на проф. Волф от 2018 го-
дина.

Това бе истински 
шок. 872-мата учас-
тници в първите в 
историята тестове 
на новото откритие 
на проф. Волф не 
можеха да повяр-
ват. След 30-дневни 
тестове си върна-
ха пълната подвиж-
ност, както и не са-
мо напълно премах-
наха болките в ста-
вите, но и подобри-
ха драстично здра-
вословното си със-
тояние.

За обикновения 
човек това 

изглежда невъзможно
Все пак от научна гледна 

точка това са нормални спо-
собности за възстановяване, 
които всеки организъм при-
тежава. Не е чудо, а просто 
най-новото научно откри-
тие. Подробностите изясня-
ва проф. Волф:

 „Открихме някои актив-
ни съставки, известни като 
адаптогени, които проник-
ват в наноструктурата на ста-
вата и стимулират хрущял-
ните клетки към регенера-
ция. Не само че премахват 
възпалението, но също така 
подхранват клетките и наче-
ват процес на самовъзста-
новяване. Въпросните ак-
тивни съставки са в състо-
яние да:
 стимулират хрущялни-

те клетки към пълно възста-
новяване – благодарение на 
това ставите се възстановя-
ват независимо от възрастта;
 увеличат синовиална-

та течност с 40% – благода-
рение на това ставите укреп-
ват и стават „по-еластични“;
 елиминират възпа-

лението 9 пъти по-бързо – 
благодарение на това бол-
ката намалява с всеки изми-
нал ден.

Но това не е всичко. Със-
тавките забавят загубата на 
колаген и ставна течност, 
както и тласкат клетките към 
регенерация. За да бъде тази 
формула достъпна за всеки, 
аз я въведох във формата на 
капсули под наименование-
то Мултитоник.

Мултитоник поддър-
жа всички органи и систе-
ми в тялото в нужното здра-
вословно състояние и пре-
дотвратява появата на теж-
ки заболявания. Доказано 
укрепва имунната система, 
подпомага организма при 
възстановяване от прека-
рани вирусни заболявания, 

прочиства тялото от токси-
ни, преборва упоритите псо-
риазис и екземи. Особено 
ефективен е при:
Заболявания на опорно-
двигателната система
Ревматизъм, подагра, ар-
трит
Сърдечно-съдови заболя-
вания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците и 
жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания

Мултитоник има 
3 ЕТаПа на действие:
ЕТАП 1: СПОМАГА ОРГА-

НИЗМЪТ ДА ПРОИЗВЕЖДА 
ВАЖНИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ И 
ХОРМОНИ

По време на първа-
та седмица на ползване на 
МУлТиТОНик под въз-
действие на мощните адап-
тогени тялото е стимулира-
но да произвежда ценни ве-
щества, необходими за нор-
малното функциониране на 
централната и периферната 
нервна система. С всеки из-
минал ден организмът въз-
становява нарушения ба-
ланс и се връща към нор-
малното си състояние.

ЕТАП 2: СТИМУЛИРАНЕ НА 
КЛЕТКИТЕ

Формулата въздейства на 
наноклетъчно ниво. Спира 

дегенеративните процеси, 
засягащи клетките, и иници-
ира процеса за автоматично-
то им възстановяване. Вмес-
то само да потушава пробле-
ма, стимулира клетките към 
работа. Организмът започва 
сам да възстановява естест-
веното си състояние.

ЕТАП 3: ПЪЛНА АКТИВА-
ЦИЯ

По време на 
третия стадий 
настъпва отбло-
киране и пълно 
възвръщане на 
функционалност-
та на клетките. 
Хората забеляз-
ват рязко увели-
чаване на енер-
гията, добиват 
бързи мислов-
ни способности, 
чувство за леко-
та и възможност 
да вършат някол-
ко неща едновре-
менно без чув-
ство на умора.

Продължителността на 
всеки от етапите варира в 
зависимост от възрастта, 
индивидуалните характе-
ристики на организма и сте-
пента на развитие на забо-
ляването. 

МУлТиТОНик е храни-
телна добавка от най-ново 
поколение. Съдържа веще-
ства, наречени адаптогени. 
Това са растения, чийто фи-
тохимичен състав подпомага 
човешкия организъм да за-
пази вътрешния си баланс и 
бързо да възстанови баланса 
с околната среда. Те са без-
вредни и оказват активира-
не на физиологичните про-
цеси. Въздействат на клетъч-
но ниво.

Състав: Сибирски жен-
шен екстракт от корен, Па-
накс женшен екстракт от ко-
рен, Мака екстракт от корен, 
Зелен чай екстракт от листа, 
Гроздови семки екстракт, Ви-
тамин С.

Новата формула под фор-
мата на капсули вече прави 
кариера по цял свят. Отвся-
къде се чуват отзиви на до-
волни потребители. Препо-
ръчително е Мултитоник да 
бъде приеман между 3 и 6 
месеца, за да се натрупа в 
организма и да даде макси-
мални резултати.

Само сега Мултитоник е 
на промоционална цена до 
изчерпане на количествата.

При поръчка на три про-
дукта, получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на 
България“.



3.IV. - 9.IV.2019 г.
14

2

Български18 Медицина Дълголетие

ВЕЧЕ 12.800 ДУШИ В БЪЛГАРИЯ  ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРИХА ЗРЕНИЕТО СИ И 
СПОСОБНОСТТА ДА ВИЖДАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД

КРАЙ НА СЛАБОТО ЗРЕНИЕ И ГЛАУКОМАТА! 

    В днешно време в България 
всеки 5 човек страда от 
лошо зрение и недовиждане. 
Тенденцията е това число да 
се покачва поради фактори 
от икономическо социалния 
живот на човека. Основната 
ни част от населението няма 
възможност да се набави 
от необходимите вещества, 
които да поддържат зрението 
в отлична форма. “Често 
използваните и предлагани 
медикаменти само дават 
краткотраен ефект, а реално 
не отстранява причината”- 
споделят слабовиждащи паци- 
енти. Изключително е важно да 
виждате добре, тъй като 80% 
от сетивната ни информация се 
осигурява от зрението.
  В момента сред нашите 
български Офталмолози (лекари 
специалисти в очни болести) 
силно се говори за откритието 
на Великобритански експерти и 
специалисти в революционния 
им метод за борба с глаукомата 
и заболявания на зрението. Те 
предоставят възможността да 
се върнат нормалните зрителни 
функции на страдащите бла- 
годарение на био-молекулярна 
формула.

ОФТАЛМОЛОЗИТЕ 
СА ШОКИРАНИ! 

   “Без значение дали има-
те констатирана глаукома, 
късогледство, далекогледство, 
астигматизъм, перде или 

за мъг ле но зре ние, високо 
очно налягане, сухо око, за-
гу ба на пе ри фер но зре ние, 
плаващи пет на, зат рудн-
ява те се да че те те или друг 
вид оплакване този метод 
ще ви даде възможността 
да възвърнете нормалните 
функции на зрението и да 
виждате по-добре.” - уверено 
потвърждават откривателите на 
метода. “Офталмолозите бяха 
шокирани след като видяха  
резултатите. Не можаха да 
повярват, че без намесата на  
силни медикаменти може да 
се постигне подобен ефект.” 
- казват английските създатели 
на революционния метод. 
“Организмът  се стреми към 
самовъзстановяване и е до- 
статъчно да се подпомогне с 
вещества, които притежават 
съответните характеристики, 
за да се стимулира процеса за 
възстановяване правилното 
функциониране на зрителния 
орган” - споделят открива- 
телите на революционния метод 
с препарата.

 ПОЛЗИТЕ ОТ 
НАТУРАЛНАТА ФОРМУЛА 

    Благодарение на съвременната 
технология на молекулярно 
ниво помогна да се създаде 
уникалният препарат “OFTAL-
GON” (Офталгон).  Формулата 
на този препарат е поместена 
в капсула съдържаща 10 
активни съставки, които бързо и 

ефективно възстановяват очното 
налягане, правилната работа на 
цилиарният мускул променящ 
формата на лещата съответно 
и акомодацията (фокусирането 
на образа). Ефективно премахва 
плаващите петна и възстановява 
влажността на окото. Подобрява 
функционирането на ретината и 
зрителния нерв за по отчетливо 
приемане и предаване към 
мозъка на наблюдавания 
образ. “Придържайки се към 
2-месечния препоръчителен 
период на ползване зна- 
чително ще подобрите зри- 
телната си способност.” - 
препоръчва производителя на 
уникалната формула.

 ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ 
СПЕЦИАЛНО ОТСТЪПКА

   Технологията за обработка на 
ценните съставки не е евтина, 
и за да е финансово достъпен 
препарата за българските 
граждани, са избегнати всякакви 
посредници и дистрибутори. 
В момента  консултацията  и  
покупката  на препарата става 
чрез телефонно обаждане към 
оторизирания представител 
за България и се доставя 
безплатно до дома Ви. Само 
първите обадили до 30.04.2019г.
ще имат специална отстъпка 
и правото да се снабдят с 
препарата вместо  189 лв.  само 
за 55 лв. - опаковка достатъчна 
за едномесечно ползване.

МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

  “Мъчеше ме перде и ускорително губех зрението си. Благодарение 
на препарата след 2 месеца ползване отново виждах ясно и 
отчетливо. Намалих диоптъра си с 1 единица”

Георги П., 68 г.,  София
  “Определено след ползването на препарата за 2 месеца усещам 
подобрение на зрението и не ми сълзят очите.”

Маргарита В., 73г., Варна
  “При поредният ми очен преглед лекаря беше в шок как е възможно 
в кратък срок от време да подобря зрението си и фокусирането 
на образите!”               

Илиян А., 78 г., Бургас
 “Глаукомата ме мъчеше от няколко години. Ползвах различни 
медикаменти но без ефект. Дал съм стотици левове за лечение 
- уви безуспешно. Само с Офталгон виждам промяна и зрението 
ми се подобри “

Василка И., 81 г. , Пловдив

Хранителните добавки 
ТракЕиЯ са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

Този продукт е отличен с пър-
во място в конкурс за нови българ-
ски продукти на Международния 
панаир в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, 
защото е на достъпна цена и дейст-
ва безотказно. 

Продуктът е 100% натурален 
и снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезен е 
за всички възрасти, няма проти-
вопоказания и странични ефекти. 
Представлява водноразтворим 
прах от билки, горски плодове и 
лимец. 

Видове
 Тракеия:

1 . с ъ р ц е 
и кръвонос-
на система – 
възстановява 
функциите на 
сърцето, чер-
ния дроб и далака, нормализира 
кръвна захар, кръвно налягане и 
холестерол. Изчиства и отпушва 
кръвоносните съдове, премахва 
разширени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксартро-
за, гонартроза и дискова херния. 
Увеличава плътността на костите.

3.Храносмилателна система 
– гастрит, колит, рефлукс, премах-
ва проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхите, 
трахеята, алвеолите. Спомага из-
чистването на синусите.

5.Нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-до-
бър сън, бодрост и концентрация. 
Балансира нервната система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава съп-
ротивителните сили на организма 
и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира ме-
таболизма, подпомага контрола 
на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 
нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Всеки вид действа най-силно 
за посочения проблем като подо-
брява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сърце и 
стави, от скъпи по-скъпи, и няма-

ше ефект. 
Ползвах Тра-
кеия почти 
без пари и 
веднага за-
почнах да се 
подобрявам. 
След някол-
ко месеца, 

правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

Мария иванова, Благоевград, 
0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо мо-
же да ми помогне. Няколко човека 
от пенсионерския клуб го ползва-
хме, защото можехме да си го поз-
волим. След няколко месеца всички 
започнахме да споделяме, че неве-
роятното се случва. На един се по-
добри сърцето, на друг ставите, на 
трети белият  дроб, ходим два пъ-
ти повече без умора. Чувстваме се 
много по-жизнени и нашите прия-
тели последваха нашия пример. До-
сега няма недоволни.

ТРАКЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

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

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

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

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

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Туморните образувания се повлияват от билков 
екстракт, създаден по канадска рецепта

да бъде директно поръчана 
от производителите на те-
лефон 0877 72 10 40 или на  
https://biotica.bg/.
Триактал има следните 

свойства:
Стимулира секрецията 

на храносмилателните жле-
зи, отделянето на жлъчка и 
урина.
Възстановява работа-

та на стомаха, жлъчния ме-
хур, черния дроб, засегнати-
те участъци на чревната ли-
гавица.
Потиска процесите на 

гниене и ферментация в чер-
вата, ускорява неутрализира-
нето на токсините в черния 
дроб.
Освобождава организма 

от червеите и другите вред-
ни организми, както и от про-
дуктите на тяхната жизнена 
дейност.
Убива болестотворните 

вируси, гъбички и бактерии.
Притежава противовъз-

палително действие.
Повишава имунитета, 

включително антипаразит-
ния.
Премахва алергичните 

прояви.
Подпомага организма 

по време на онкотерапия.
Препоръчва се профи-

лактично и превантивно три-
месечен прием два пъти го-
дишно за укрепване на орга-

1 бр. х 69 лв. + безплатна доставка /обща сума 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + безплатна доставка /обща сума 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + безплатна доставка /обща сума 177 лв./ 

ЦЕНа: 

Брадавици може да се 
предадат с ръкуване

За наша изненада ос-
новната причина за поя-
вата на ракови заболява-
ния е открита още през 
1923 г., но  тази истина не 
се популяризира, защото 
не е в интерес на световни-
те фармацевтични  индус-
трии. През 1931 г. немският 
учен Ото Хайнрих Варбург 
получил Нобелова награда 
за откриване на основната 
причина за появата на рак 
и някои от другите болести 
на тялото.

След него канадската 
изследователка д-р Хул-
да Кларк създава форму-
ла с три активни състави 
(бял пелин, карамфил, зе-
лен орех), която и до днес 
няма аналог в борбата с ра-
ковите клетки. Оказа се, че 
билката бял пелин, цвете-
то карамфил и плодът на 
ореха повлияват изключи-
телно добре на превантив-
ната борба с рака. Използ-
ването им заедно е най-ре-
зултатно. Тази комбина-
ция многократно доказва 
ефективността си при раз-
лични туморни образува-
ния, които медицината за-
клеймява като „нелечими“.

Днес тройната формула 
се произвежда под името 
„Триактал“. Може да бъ-
де закупена от повечето 
аптеки в страната, както и 

инфекциите. Прилага се при 
артрит и ревматизъм, пода-
гра, лошо храносмилане, гъ-
бични и бактериални инфек-
ции, гангрени, сърдечно-съ-
дови заболявания и др.

Екстракт сладък пелин 
200 mg - Съдържа така цен-
ната съставка артемизинин, 
която учените твърдят, че 
успешно унищожава рако-
вите клетки. Още в древния 
Китай са ползвали билката 
за борба с маларията, а през 
2015 г. китайският учен Ту 
Юю печели Нобелова на-
града за изследванията на 
артемизинина и ползите му 
в борбата с маларията и ра-
ка. Артемизининът унищо-
жава селективно раковите 
клетки, без да засяга нор-
малните. Това е така, защо-
то артемизининът засяга са-
мо клетки с голямо съдър-
жание на желязо, каквито са 
раковите. Чрез специфични 
рецептори раковите клет-
ки депозират голямо коли-
чество желязо, тъй като се 
нуждаят от него при кле-

тъчното делене. Контактът 
на артимизинина с желязо-
то води до освобождаване-
то на свободни радикали, 
които разрушават клетки-
те. Може да бъде полезен 
по време на лъче- и хими-
отерапия.

Триактал има проти-
вогъбични и антивирусни 
свойства. В резултат на това 
може да се прилага при раз-
лични състояния като хепа-
тит В и С, херпес, грип, дру-
ги вирусни инфекции.

Има противовъзпалител-
ни свойства, които биха мог-
ли да бъдат полезни, когато 
се прилага лечение на въз-
палителни и автоимунни за-
болявания.

Препоръчително е Три-
актал да бъде приеман 
между 3 и 6 месеца, за да 
се натрупа в организма и 
да даде максимални ре-
зултати.

При поръчка на три про-
дукта, получавате подарък 
книжка „Лечебните билки 
на България“.

низма и поддържане на здра-
вето, особено при хора в ре-
мисия.

състав: 
Екстракт Зелен орех 8 

mg - Има мощно противо-
възпалително, тонизиращо 
нервната и храносмилател-
ната система действие. Пони-
жава кръвната захар и арте-
риалното налягане. Прилага 
се при множество проблеми 
като екземи, рахит, възпале-
ния на кожата, стомаха и чер-
вата, хемороиди, кървене и 
др. Прекрасен стимулант за 
засилване на метаболизма.

Екстракт карамфил 200 
mg - Отличен антиоксидант, 
богат на омега-3 мастни ки-
селини, витамин K, фибри и 
ватамин C. Успешно снижа-
ва нивата на лошия холесте-
рол. Притежава болкоуспо-
кояващо действие и лекува 

продукта „триактал“ можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:  

https://biotica.bg/  или в повечето аптеки в страната.

Обикновените бра-
давици се причиня-
ват от вируси, нари-
чат ги папиломни. 
Има ги по цялата пла-
нета, засягат всички 
възрасти и раси. До-
сега са открити 31 
папиломни вируса, у 
човека те са 8. Два от 
тях навярно причиня-
ват не брадавици, а 
рак. Всички папилом-
ни вируси са доста ус-
тойчиви. Дори след 
замразяване при -70 
градуса и размразяване може да заразяват. 

Човек се заразява от човек чрез допир или 
чрез заразени предмети. Има съобщения, че 
заразяване може да се получи и при обикно-
вено ръкуване. Но все пак не е известно точ-
но как става заразяването, защото инкубацион-
ният период е много дълъг - от 1 до 8 месе-
ца. Младежките брадавици, които обикновено 
се появяват върху ръцете, често изчезват без 
лечение. Не е така с брадавиците у възрастни-
те. Главното правило при тях е пациентът да 
не се лекува сам по разни бабешки рецепти, 
защото може да си създаде неприятности, от 
които най-малката е да останат грозни белези. 

Съветвайте се с дерматолог в добър козме-
тичен салон. Важно е да се отличат брадави-
ците от бенките. Защото бенките изискват осо-
бено внимание, те може да се изродят злока-
чествено, а брадавиците - не. Сега има отлич-
ни средства за лечение с лазер и външно при-
лагане на мазила, които спират развитието на 
брадавиците.
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СЪЗДАВАТ ЛИ  
ШИПОВЕТЕ  
ПРОБЛЕМИ?

Главоболие-
то, болките във 
врата, рамене-
те, гърба и ста-
вите често се 
дължат на забо-
ляване на кост-
н о - с т а в н а т а 
система. Кост-
ният израстък 
(шип) предиз-
виква притис-
кане на нерви-
те, които изли-
зат в тази об-
ласт на гръб-
начния стълб. 
Понякога, вследствие на травма, тежка 
физическа дейност и др., гръбначният 
стълб се натоварва допълнително, кое-
то е причина за стесняване на дискови-
те междупрешленни пространства и при-
тискане на нервните коренчета. По то-
зи начин болките се засилват, огранича-
ва се подвижността на целия гръбначен 
стълб.  

Няма закономерност за появата на това 
заболяване. Шиповете могат да се обра-
зуват при обездвижване, при неправилна 
обмяна на веществата, след травма, след 
неизлекувани инфекции и др. Влияние 
оказва и наследственият фактор.

Естествено е да си зададем въпроса мо-
же ли да се запази костната система здра-
ва и работоспособна за по-дълго време 
и има ли начин да се намалят болките и 
да се раздвижат ставите при ошипяване.

При подобни оплаквания много добър 
ефект имат мануалните и кинезитерапевтич-
ните методи, прилагани в ЦЕНТър За Маса-
жи “БиО ЕНЕргО сПЕкТър” – София.

Чрез прилагането на над 100 вида ма-
нипулативни техники на специалния япон-
ски масаж на проф. М. Сайонджи се пости-
га постепенно отпускане на пренапрегна-
тите и заякчаване на отслабените муску-
ли в шийно-раменния и гръбначния отдел, 
след което се пристъпва към отблокиращи 
тракции. В комплекса влизат още зоноте-
рапия, аурикулотерапия, физиотерапия и 
възстановителна японска гимнастика. Те-
зи безлекарствени методи в комбинация 
ефикасно повлияват на болките при оши-
пяване, възстановяват нормалната двига-
телна дейност, мускулната трофика, за-
силват кръвообращението и лимфотока в 
организма, като паралелно нормализират 
променената му реактивност. Процедури-
те се извършват от опитни рефлексо- и ки-
незитерапевти, лично обучени от автора 
на терапията. Във ВъЗсТаНОВиТЕлНиЯ 
сПа ЦЕНТър на фирмата можете да по-
лучите и допълнителни водни и топлинни 
процедури, релаксиращи терапии за гръб, 
както и специални дрениращи терапии за 
отекли, уморени и подути крака.

26 ГоДИНИ “БИо еНерГо СПектър”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

Стресът по своята същност е 
проява на нарушено приспо-
собяване към житейските си-

туации. Изследвания сочат, че 75% 
от заболяванията на сърдечно-съ-
довата система (стенокардия, сър-
дечен инфаркт, хипертония, мозъ-
чен инсулт), както и на храносми-
лателната система (язвена болест, 
колит) и някои нервно-психични 
разстройства са предизвикани от 
стрес.

Основен източник на 
стреса е нарушеният ба-
ланс между вътрешната и 
външната среда на чове-
ка. Това е трудното възпри-
емане на външния поради 
несъответствие с вътреш-
ния свят на индивида. Всеки 
стрес, особено този, предизви-
кан от разочарования, неуспех, 
негативни преживявания, оста-
вя в нашия организъм необра-
тими следи, които се натрупват 
и в много случаи се проявяват с 
по-голяма сила с напредването 
на възрастта.  

При хората в напреднала въз-
раст първичните прояви на стрес 
са много по-силно изразени – 
нервност, безпокойство, страх, 
депресия, безсъние, както и съ-
пътстващите ги физически забо-
лявания. В действителност всички 
лекари са на мнение, че транкви-
лизаторите и седативните сред-

ства в никакъв случай не решават 
проблема със стреса. Вместо това 
пациентите би трябвало да наме-
рят достъпен, лесен и естествен 
начин сами да преодоляват на-
прежението. 

Най-добрият начин за избяг-
ване на вътрешния стрес е да си 
изберем такава среда, която да съ-
ответства на вътрешните ни пред-
почитания и да се посветим на 
такава дейност, която обичаме и 

уважаваме. Възрастните хора чес-
то нямат възможност за подобен 
избор. При тях по време на стрес 
организмът изразходва хранител-
ните вещества много по-бързо от 
обикновено. Ако не компенсират 
загубата чрез храненето или по-

средством добавки, това може да 
доведе до недостига им и съот-
ветно до отслабване на имунната 
система. Хранителните добавки са 
източник на концентрирани хра-
нителни вещества с благотворен 
ефект върху органите и системите 
в човешкия организъм. 

Специалистите препоръчват 
фитопродукта Bland (Бланд) ка-
то една от най-качествените хра-
нителни добавки с положително 

действие върху нервната сис-
тема и  ефикасни за постигане 
на спокойствие, хармония и 
баланс. Той съдържа екстра-
кти от маточина, лавандула и 
ашваганда. Бланд е един от 
малкото продукти, подходя-
щи за възрастни хора. Актив-

ните му съставки са под формата 
на екстракти, а те са лесно усво-
ими дори и за организъм с на-
рушени абсорбционни функции, 
както е при хората в напреднала 
възраст. Маточината и лаванду-
лата са билки с утвърдени успо-
кояващи и укрепващи нервната 
система свойства, а ашвагандата 
осигурява по-добра адаптация 

към външната среда.
Bland действа меко и не во-

ди до пристрастяване. Не намаля-
ва работоспособността. Можете 
да намерите в аптеките и без 
рецепта или онлайн на www.
botanic.cc. 

Âúçðàñòíèòå õîðà –
 íàé-ãîëåìèòå æåðòâè 

íà ñòðåñ è åìîöèîíàëåí 
äèñêîìôîðò
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ПОЛАРИС поляризационен диск

„Докторе, можеш да запазиш 
инжекцията за себе си, на мен 

вече не ми трябва!" 
 г-жа Маргот Хинц на 83 г. от 

Дортмунд  е била член на хор, с кой-
то е пътувала по целия свят. За съ-
жаление блясъкът на една карие-
ра е прекъснат поради здравослов-
ни проблеми. Ето 
какво казва тя за 
това: 

"Моите про-
блеми започна-
ха с болки в гър-
ба, заради които 
лежах в болница; 
имах тесен гръб-
начен канал, но с 
помощта на ин-
жекции лекари-
те решиха това. 
Проблемите ми обаче не спряха. 
Започнаха да ме болят краката и на 
всеки два месеца ходих в ортопе-
дията, за да ми поставят  инжекции 
за болка.

След време инжекциите спря-
ха да действат и моят лекар ми ин-
жектира кортизон. Ефектът от него 
също беше кратък и тъй като ни-
що не ми помагаше, ми препоръча 
операция. Другите двама лекари, от 
които поисках мнение, потвърдиха, 

че имам нужда от нова 
става, защото няма ал-
тернативно решение 
за тазобедрена артро-
за. Отказах се, защото 
след подобна опера-
ция моя приятелка по-
лучи деменция.  

Реших да опитам и с 
хиалурон, който запла-
тих сама, но без успех. 
И тогава разбрах за поляризацио-
нен диск Поларис, който използвам 

вече шест сед-
мици. Преди то-
ва се придвиж-
вах с проходил-
ка, защото не мо-
жех да отида от 
дневната до кух-
нята. След като 
започнах да  из-
ползвам  Пола-
рис, забелязах, 
че болките по-
степенно изчез-

ваха  и дори мога да вървя без про-
ходилката. Все още на всеки 2 месе-
ца ходя в ортопедията. Когато оти-
дох  миналата седмица, докторът ми 
беше приготвил инжекция. Засмях 
се и  му казах: "Докторе, можете да 
я запазите за себе си, защото аз вече 
не се нуждая от нея!" Той ме поглед-
на странно и предпазливо поиска да 
постави ръце върху бедрото ми (ре-
ши, че съм направила операция), но 
аз му показах диска Поларис, кой-

то използвам, и му отго-
ворих, че той дълго вре-
ме  полагаше ръце вър-
ху мен с инжекции, кои-
то не ми помогнаха. 

Чудото нямаше край, 
когато направи изслед-
ване за моята мобил-
ност, и  изводът е, че съм 
75% по-подвижна от по-
следния път. Всички по-

знати, които ме виждат без прохо-
дилка, също ме питат дали съм се 
оперирала, а аз с радост им разказ-
вам за моя опит с Поларис. Всеки 
ден пия най-малко 1л вода, която за-
реждам с диска  Поларис, заредена 
вода,  от която се чувствам по-жива 
и дееспособна. Цветята вкъщи също 
поливам с нея; растат и цъфтят ка-
то луди.“ 

В човешката приро-
да винаги има надежда, 
че ще бъде по-добре и ко-
гато наистина е така, е 
трудно да запазим емо-
циите, искрите в очите 
и да не преживяваме то-
ва като победа за всич-
ки нас. Всеки ден получа-
ваме информация за не-
вероятните резулта-
ти на диск полариС за различни 
здравни проблеми. Благодарни сме 
на всички, които ни съобщават и 
изпращат опита си, защото това 
е начин да предадем полезна инфор-
мация и всички заедно изпълняваме 

задължението на света, което е да 
си помагаме взаимно.
анастасия Мартева, 80 г., софия

Искам да изкажа своята голяма 
благодарност на разпространители-
те на диска POLARIS. Много дълги го-
дини страдах от болки в коленете, 
движех се много трудно, бях стиг-
нала дори до бастун. Ползвам ди-
ска от 3 месеца и чудото се случи. 
Краката вече 
не ме болят, 
движа се без 
затруднения. 
Всичко ста-
на неусетно 
и аз дори не 
осъзнах на-
пълно как 
се случи. Аз съм на 80 г. Изпитвах 

безкрайна умора и без-
силие. Пак така неусет-
но ме напусна умората, а 
потиснатото ми настрое-
ние вече го няма. Горещо 
го препоръчвам!!! На вас, 
фирма POLARIS, от сърце 
благодаря!

Освен споменатото 
дотук ПОларис е дока-
зал отличното си въз-
действие и при: всич-

ки видове болки, гинекологични 
и урологични проблеми, болести 
на гърба и ставите, пълнота, на-
малено либидо и потентност, сте-
рилитет, хемороиди, запек и про-
блеми с червата, белодробни и 

сърдечни проблеми, проблеми 
с щитовидната жлеза и синуси-
те, главоболие, безсъние и лошо 
настроение... На практика няма 
здравен аспект, на който ПОла-
рис да не се отразява положи-
телно.

Запомнете: Вашето здраве е 
във вашите ръце.

Д-р Дино Томич, специалист по ги-
некология и родилна помощ, 
повече от 20 години се зани-
мава в търсене на възможности 
за лечение извън ограничени-
те рамки на класическата ме-
дицина. Създава диск ПОЛА-
РИС след дългогодишни про-
учвания и анализ на  схеми на 
Тесла и Лаховски.  

За поръчка и информация:
тел: 0886  777  126 и на сай-

та на поларис БГ
 www.polarisdisc.bg

Цена на диск полариС  
1 бр. - 70,00 лв. + доставка

2 бр. - 140,00 лв. + безплатна 
доставка

3 бр.  - 10% отстъпка  
(189,00  лв.) + безплатна  

доставка
• Куриерски услуги доставка 

в гр. София – 3,60 лв., 
• Куриерски услуги достав-

ка до други населени места 
– 5,00 лв.

В опаковката има подробно  
описание за приложението му.

енергията, която лекува и подмладява без електрическо захранване, задвижва  потоци в човешкия организъм, като го 
стимулира сам да се излекува - изобретение на гениалния руски учен Джордж лакховски, който е работил с никола тесла 

Тази рецепта е, за да помогне за намаляване 
на нивата на холестерола и изгарянето на маз-
нини за много кратко време. 

Всички съставки на напитката са много здра-
вословни, а в комбинация заедно представля-
ват отлично средство за унищожаване на маст-
ните натрупвания!

Необходими съставки: 1 кг лимони, 5-6 връз-
ки магданоз, 3 литра вода, 1 пакетче сода за хляб.

Приготвяне: Измийте лимоните. Сложете со-
дата в купа с топла вода и накиснете лимони-
те в нея за 1 час. 

Нарежете на ситно магданоза със стъблата. 
Извадете лимоните от содената вода и ги наре-
жете. Сварете магданоза и лимоните в 3 л во-
да  на слаб огън за около 2-3 часа. Ще получите 
около 1,5 л сироп, който е достатъчен за 15 дни.

ако Имате 
ВИСок 

холеСтерол
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Öърêовен храм в Äупница дарява дрехи

ретро ревþ в музея в тервел 

Инициатива-
та е под мото-
то "Нуждаеш се 
от дрехи? Взе-
ми. Желаеш да 
помогнеш? Ос-
тави!" и се ор-
ганизира както 
в социалната 
мрежа, така и в 
храма на града 
"Свети Георги 
Победоносец". 
Щендер с дре-
хи е поставе-
на на централ-
ния вход на храма и всеки 
нуждаещ се може да избе-
ре това, от което има нуж-

Áúëãàðñêî ìîìè÷å - ïúðâî â ñâåòà ïî øàõ

Надписа Genima Udine Italia откри при рестав-
рация на каменни пластики в Двореца в Балчик 
художникът-приложник Николай Савов, след като 

обърнал известния кралски трон под „Тихото гнез-
до“ до езерото с лилиите. В продължение на 2 го-
дини българинът, който живее и работи в Канада, 
се връща в родния си град край морето, посвеща-
вайки се на опазването и съхранението на артефа-
ктите в културния институт.

Най-вероятно своя щемпел са оставили майсто-
рите на кралския трон, които са дошли с италиан-
ските архитекти и проектанти Америго и Аугустин 
за изграждането на бившите летни покои на ру-
мънската кралица Мария преди близо 100 години, 
смята за находката реставраторът. Тежащият бли-
зо 300 килограма каменен трон е обърнат и тогава 
е открит надписът, който посочва и града на май-
сторите, от който са пристигнали. Ръководство-
то на Архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ 
ще се свърже с управата на град Удине, за да раз-
бере повече за някогашните майстори, които си-
гурно са от фамилията Genima, която в превод оз-
начава близнаци.

Áúëãàðñêî ìîìè÷å - ïúðâî â ñâåòà ïî øàõÁúëãàðñêî ìîìè÷å - ïúðâî â ñâåòà ïî øàõÁúëãàðñêî ìîìè÷å - ïúðâî â ñâåòà ïî øàõ

Шофьор 
за  пример
александър анев работи като шофьор на ав-

тобус от близо 2 години. споделя, че обича про-
фесията си и приема като личен професиона-
лен дълг да бъде любезен с пътниците:

„Обичам да ги карам да се чувстват комфорт-
но и те ми отвръщат със същото.“  Шофьорът 
оптимист се радва на вълна от позитивни ре-

акции всеки ден. категоричен е, че пътуващите 
рядко остават равнодушни към инициативата 
му да направи стресиращата градска обстанов-
ка малко по-приятна. Пожелавам на всички хо-
ра въпреки сивото ежедневие да намират мал-
ките неща, които биха ги накарали да се усмих-
ват по-често, така животът и на околните става 
по-различен, казва той често на пътуващите в 
неговия автобус. и им се усмихва.

 александър смята, че националният ни оп-
тимизъм не е утопия. Той е заразителен. Емо-
циите, които изпитват хората около нас, ни 
влияят много повече, отколкото осъзнаваме, 
казва той и допълва:  Доказано е, че човек се 
адаптира инстинктивно към изражението на 
събеседника си. Затова проявата на съчувст-
вие и отвръщане с усмивка на усмивката ни се 
струва съвсем естествена реакция. с една ду-
ма, ако сме добронамерени и учтиви към не-
познати, ще ги провокираме да ни огреят със 
свои собствени лъчи позитивна енергия. 

Ретро ревю в Историческия 
музей в Тервел ще възкреси 
спомените за абитуриентски-
те балове през миналия век, 
съобщават от общината, ко-
ято приканва по-възрастни-
те да отворят старите гар-
дероби.

Всеки има сантимент към 
тоалета за празника и сме 
сигурни, че му е отредено 
специално място в дома, об-
ръщат се организаторите на 
събитието, за което очакват 
подкрепа от гражданите. 

Традицията на майските ба-
лове, които са не само сбогу-
ване с училището, но и въ-
веждане на всяка млада дама 

в обществото на възрастните, 
тръгва от 50-те години на ми-
налия век, припомнят от му-
зея. От това време в ревюто 
ще бъдат показани и бижута и 
други бални аксесоари, както 
и булчински рокли и костюми.

Събитието, на което в ро-
лята на манекени ще влязат 
гимназисти от Тервел, ще се 
състои в Нощта на музеите 
на 19 май. 

Организаторите очакват 
балните тоалети до 10 май, 
които след ревюто ще бъдат 
върнати в старите гардероби, 
но могат и да бъдат дарени 
за фонда на музея.

да.  От друга страна, дупни-
чани, които искат да дарят 

дрехи и обувки за деца 
и възрастни, могат да го 
направят лично, като ги 
занесат в храма. 

От организаторите в 
социалната мрежа при-
зовават за активност от 
дупничани и твърдят, че 
скоро ще бъде поставен 
шкаф за обувки и играч-
ки за по-голямо удобство 
при дарителството. 

Инициативата   се реа-
лизира с личното съдей-
ствие на архиерейския 
наместник на Дупнишка 
духовна околия отец Ге-
орги Паликарски. 

В Историческия музей в Попово е обособен 
постоянен кът на дарителя. 

Музейният екип отрежда специално място в 
обновената сграда на културната институция, 
за да изрази своята признателност към хора-
та, дарили част от личната си история и обо-
гатили "разказа" за миналото на родния край. 

В къта са показани предмети, книги, снимки и 
награди, дарени от поповчани и приятели от 
чужбина, свързани с местната история. 

Сред тях са три грамофонни плочи на све-
товноизвестната оперна прима Люба Велич-
кова от село Славяново, подарени от Сашка 
Журков от Виена. Тук може да се види японски 
порцеланов сервиз за чай, принадлежал на се-
мейството на кмета Христо Младжев, дарен от 
снаха му Лиляна Колева. Специално място зае-
ма и библия на семейството на проф. д-р Иван 
Христов от село Садина, печатана през 1877 г. 

Интересни са и пафти с бродерия върху 
плат с медна нишка и "бисери" от Крепчанския 
край, дарени на музея от учителя Диан Дечев. 

Поставено е и табло с имената на по-голе-
мите дарители, което ще се дописва в бъде-
ще. Друг кът на фоайето е обособен с изда-
нията на музея - сборници и книги, свързани 
с местната история, и сувенири, който също 
ще се разраства. 

кът на дарителя

Това е 15-годишната Нургюл 
Салимова от малкото тър-
говищко село Крепча, ко-
ято вече трети месец е 
на върха в световната 
ранглиста по шахмат 
до 16 години.

Страстта й към чер-
но-бялата дъска идва 
още в детската гради-
на. „Аз бях на четири. 
Тогава баща ми ме на-
учи как се местят фигу-
рите. Запозна ме с игра-
та. След това заедно с дядо 
ми започнаха да ми показват 
как се играе. Научих правилата”, 

сподели наскоро младата шахматистка.
Година след като бащата и дядото 
увличат Нургюл по шахмата, моми-

чето се пробва и на първия си тур-
нир в Силистра. Тя е най-малкият 
участник –  дори не е навърши-
ла 6 години.

„Станах първа до 8 години, ка-
то не бях навършила 6. И ми ста-
на още по-интересно и продъл-
жих да се занимавам. Имам ве-

че десет държавни титли. Аз ви-
наги съм искала да стана световна 

шампионка за жени. Да се приближа 
максимално до Антоанета Стефанова, 

защото тя ми е любимата шахматистка”, 
разказва Нургюл.
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Има ли свят 
без рак? 

Твърдата обвивка на кайсиевата
костилка защитава един 
от най-забележителните

хранителни продукти на земята!
В своята книга “Свят без рак” 

американският писател  Едуард 
Грифин посвещава на историята 
на едно откритие, в чийто фокус 
е витамин В17, или амигдалин, ве-
ществото, което бързо унищожава 
раковите клетки.

Авторът пише: 
„…Има научни обяснения на ле-

чението на рака с витамин В17 и 
недоумявам защо ортодоксална-
та медицина обяви война на ле-
карството, с което много клиники 
успешно лекували пациентите си.

Ако лекарството е един прост 
витамин, то само за един миг ще 
се разруши една гигантска индус-
трия, която се противопоставя на 
лечението. Фармацевтичните ком-
пании провеждат изследвания са-
мо с химическите съединения, ко-
ито те създават. Те никога няма да 
проведат изследване с прости ве-
щества, които се продават във все-
ки супермаркет, защото не могат 
да ги патентоват.“

Веществото амигдалин  е от-
крито в плодовите костилки и най-
вече в кайсиевите.

Още преди 35 години амигдали-
нът е обявен от  учените за превен-
ция и профилактика на онкологич-
ните заболявания при ежедневна-
та му употреба.

Според д-р Ернст Т. Кребс млад-
ши – биохимик от Сан Франциско, 
ракът подобно на скорбута (недос-
тиг на витамин С) и пелагра (не-
достиг на витамин В3) не се пре-
дизвиква от тайнствена бактерия, 
вирус или токсин, а е болест на ви-
таминния дефицит, предизвикан 
от недостига на ценни хранител-
ни компоненти в менюто на днеш-
ния човек. 

Най-много от това вещество 
се съдържа в костилките на кай-
сията, както още в просото, ле-
неното семе, ябълковите семки 
и в много хранителни проду-
кти, които днешният човек не 
консумира. По-рано плодовете 
съдържаха витамин В17, и то не 
само в семената, но и в меката 
си част. Днес само дивите пло-

дове съдържат витамин В17. Пло-
дът, който ядем днес, е печален 
резултат от многогодишното кул-
тивиране в името на размерите и 
външния му вид; меката му част 
вече не съдържа В17.

Преди няколко века хората упо-
требявали богатия на витамин В17 
просен хляб, но сега всички пред-
почитаме белия хляб, който не го 
съдържа.

Някога нашите баби добавяли 
в ястията кайсии, ябълки и други 
плодове, съдържащи ценния В17.

Изследвания показали, че пле-
мето Хунза в Хималаите никога не 
е боледувало от рак, докато храна-
та му съдържала просо и кайсии.

 извадка от доклад
 на д-р кребс:

 „…Когато не получаваме адек-
ватна на нашия организъм храна, 
той заболява. Ако не получавате ви-
тамин В17 с хранителните продукти, 
то най-добрият начин да го полу-
чите е чрез добавки към храната.“

 От къде да си набавим 
витамин В17?

За да удовлетворим нужните 
на организма  от този витамин, 
създадохме добавката: Амброзия 
В17® амигдалин на фирма „Doleran 
Pharma”.

Амброзия В17® амигдалин -  е ви-
сококачествен продукт с атрактив-
на цена в удобна капсулна форма, 
произведен в България  и покри-
ващ ежедневните нужди на орга-
низма от ценния витамин.

Амброзия В17
® 

амигдалин може да 
поръчате във всички 
аптеки в страната, 
както и онлайн на 
www.healthmag.bg 

и тел. 02/955 59 04
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140 г. от приемането на търновската конституция

други кандидатурата на 
София надделява само с 
2 гласа. Драган Цанков: 
„Ние имаме две столи-
ци: Търново – истори-
ческа, и София – пра-
вителствена. Затова аз 
предлагам и занапред 
София да си остане ре-
зиденцията на княза, а в 
Търново да става него-
вата коронация.“ Ире-
чек още един път из-
разява подкрепата си 
за София, като казва, 
че „най-спорно за то-
ва (да е столица на кня-
жеството) е, че градът 
София е разположен в 
прекрасна зелена до-
лина между исполини-
те Витоша, Рила и Бал-
кана, на място, дето нас-
коро ще се срещнат че-
тири важни железници, 
тъкмо в средата на бъл-
гарските земи – 38 ми-
ли далеч от Охридското 
езеро, 49 мили от Черно 
море при Бургас, 19 ми-
ли от Дунава при Лом и 
20 мили от турската гра-
ница при Родопа“.

По време на Осво-
бождението центърът 
на София е бил площа-
дът пред  минералната 
баня и джамията Баня 
баши. От него започват 
пет главни пътища: за 
Лом и Видин, през Ниш 
за Белград, за Кюстен-
дил, към Пловдив и Ца-

риград, през  Арабако-
нак за Плевен и Русе. Те 
са прокарани през го-
дините 1860–1870, като 
за тази цел са съборени 
много къщи. 

През 1879 г. градът 
е с площ от 28 кв. км, 
от която 70% застрое-
на. В основната си част 
сградите са едноетаж-
ни, дървени, измазани 
отвън с глина. Сред тях 
имало и някои по-висо-
ки и солидни. Те били 
на османски първенци 
и заградени с високи ду-
вари. София е била раз-
делена на 18 ориентал-
ски махали. Тъй като 
улиците били без но-
мера, жителите на града  
за ориентация на мес-
тоживеенето им казва-
ли от коя махала са. Са-
мо една от тях била с 
българско име – Кало-
янова махала, другите 
носели турски имена. 
Имало три големи паза-
ра – Житни, Конски и Го-
вежди. След  1878 г., не-
посредствено след Ос-
вобождението, с реше-
ние на градската упра-
ва градът възстановя-
ва името си Средец, но 
малко след това по нас-
тояване на княз Донду-
ков отново става София. 

Доц. йордан 
ВасилЕВ, 

д-р по история 

Â ïîëèòå íà Âèòîøà

Февруари – април  1879 г. 
След многовековно робство 
и тежки националноосвобо-
дителни борби започва на-
чалото за нов държавно-по-
литически и социален живот 
в България. Според чл. 6 на 
Берлинския договор времето 
на престоя на руските войски 
привършва и императорски-
ят комисар княз Александър 
Дондуков–Корсаков трябва 
да свика събранието от пър-
венци, което да изготви Ор-
ганически устав. Българско-
то княжество да бъде кон-
ституционна монархия с Ве-
лико и Обикновено народно 
събрание. Специални члено-
ве от конституцията да гаран-
тират свобода на съвестта, не-
прикосновеност на личност-
та и жилищата, на сдружения-
та, печата и словото. Първото 
Учредително събрание се от-
крива тържествено в староп-
рестолния Търновград на 10 
февруари 1879 г. Присъстват 
229 делегати. Непоносимо би-
ло присъствието на българи-
те между турски чиновници 
като хаджи Иванчо Пенчович, 
член на Държавния съвет в 
Цариград, подписвал смърт-
ни присъди на български ре-
волюционери, включително 
и на В. Левски; Н. Михайлов-
ски, дал идеята на Мидхат па-
ша българските училища да се 

слеят с турските и да загубят 
своята идентичност. 

Съгласно Берлинския до-
говор от 1.7.1878 г. българ-
ските земи са разпокъсани на 
три части: Васално княжество, 
Източна Румелия – като ав-
тономна област в пределите 
на Османската империя, Ма-
кедония и Тракия, оставени 
под турско владичество. По-
малките територии, населе-
ни с българи, са в предели-
те на Румъния (Северна Доб-
руджа) и на Сърбия (Нишко и 
Пиротско). В Търново присти-
гат и т.нар. депутати сираци, 
представители на неосвобо-
дените земи. С тяхно участие 
на 8.2.1879 г. в училището при 
църквата „Св. Никола” започ-
ват неофициални заседания, 
на които да се реши „общо-
българският въпрос” - обеди-
нението. След разгорещени 
въпроси - защо руските ди-
пломати са мълчали, когато 
европейски представители са 
секли нещастното ни отечест-
во, Стефан Стамболов пред-
лага свой текст за мемоар до 
великите сили. Но този мемо-
ар остава незабелязан от чуж-
дите дипломати, поканени в 
Търново. А и руското прави-
телство бърза с окончателно-
то организиране на новата 
държава, преди да е изтекъл 
срокът на временния прес-

той у нас, избягвайки всякак-
ви усложнения от външнопо-
литически намеси. На сесията 
на Учредителното събрание, 
особено при разискванията 
на конституцията, депутати-
те се разделят на две основни 
групи, образуващи двете по-
сетнешни партии – консерва-
тори и либерали, които често 
ще водят люти битки за власт 
и надмощие. За да не се гу-
би време, руският комисар 
княз Дондуков е разпоредил 
да бъдат проведени едновре-
менно избори и за Велико на-
родно събрание, на което да 
бъде избран първият българ-
ски княз. Наред със сериозни-
те кандидатури: принц Валде-
мар Датски, принц Ройс, граф 
Пеячевич – потомък на стара 
българска болярска фамилия 
от Чировци, принц Алексан-
дър Батенберг...  за кандидат, 
макар и тайно, е включено и 
името на княз Дондуков. Това 
налага обаче своевременно-
то му официално опроверже-
ние: „Поради политически съ-
ображения нито един руски 
поданик не може да бъде до-
пуснат за монарх на българ-
ския княжески престол. Та-
кова е решението на импе-
ратор Александър II.” Ведна-
га след това изявление епис-
коп Климент предлага: „Нека 
бъде Александър Батенберг. 

Той е немски 
принц, кръ-
щелник на ца-
ря Освободи-
тел, взел живо 
участие за из-
воюване на на-
шата свобода.” 
Одобрението 
е потвърдено 
с продължи-
телно гръмко 
„Ура!”. Тогава 
Климент - епис-
коп Браницки, 
се изправя, за 
да изрази чув-
ствата на при-
знателност, ко-
ито бликват в този велик мо-
мент както в душите на всич-
ки, така и в очите им. 

На 17 април 1879 г. – рож-
дения ден на царя Освободи-
тел, от бившия конак, където 
е заседавало Великото народ-
но събрание и е приета кон-
ституцията, тръгва внушител-
но шествие, първо по рода си 
в нова България. Начело е ес-
кадрон  кавалерия, сетне во-
енната музика, подир тях де-
путатите, половината в евро-
пейско облекло, другите в ко-
жуси и калпаци. След тях княз 
Дондуков в парадната си уни-
форма с калпак и бяло перо, 
придружен от европейските 
представители, между кои-

та на Учредителното съ-
брание се повдига въ-
просът за столицата.

Марин  Дринов  пише 
до Иречек: „Наша София 
полека–лека се украша-
ва и се готви да стане 
столица.” На което Ире-
чек му отговаря: „Столи-
ца не може да бъде дру-
га освен Средец, защото 
е в средата на българ-
ската земя.” 

В началото не всич-
ки възприемат избо-
ра на София за столи-
ца. Коронованите осо-
би на съседните страни 
отиват в Русе или Видин, 
защото София била по-
крита зимно и есенно 
време с кал, а пролет-
но и лятно – с прах. Спо-
ровете продължават до-
ри и след гласуването в 
Учредителното събра-
ние. Стамболов дърпа 
към родния си град Тър-
ново, други към Русе, за-
щото изглежда най-ев-
ропейски. Ражда се на-
лудничавата идея сто-
лицата да бъде подвиж-
на и да се мести на два 
месеца, за да се угоди 
на всички. Може би за 
това има някакво осно-
вание, защото при осво-
бождаването София има 
само 11 650 жители, до-
като Русе е с 26 000, Ва-
рна – 24 500, Шумен – 
21 000. Според  едни из-
борът е приет с пълно 
единодушие, но според 

Синът на Звиница и внук на хан Омуртаг 
Пресиян е издигнат за хан от боилите през 836 г. 
след смърт та на чичо си хан Маламир, който уми-
ра млад и не оставя наследници. Пресиян също е 
малолетен и заедно с него управлява кавхан Исбул. 

Още през 837 г. се налага хан Пресиян да изпра-
ти войска към Солун. Повод за това е въстанието 
на славянското племе смоляни в Западните Родопи. 
Бунтът бързо се разпространява към Беломорието 
и цялата област е опожарена и потопена в кръв. По-
ради заетостта си във война с арабите в Мала Азия 
византийският император Теофил  изпраща войска 
начело със своя зет кесаря Алексий Мозеле. Целта 
му е да пресече българското настъпле-
ние и да запази пътя между сто-
лицата и Солун. Алексий се на-
станява в крепостта Христо-
пол (дн. Кавала).  Българите, 
водени от кавхан Исбул, спе-
челват голяма победа и пре-
вземат важната крепост Фи-
липи (между Кавала и Дра-
ма).  Завладяването на Фи-
липи дава добра изходна ба-
за за настъпление в югоза-
падна посока. За около две 
години в пределите на Бълга-
рия са включени  Централна и 
Западна Македония, Косово, Ох-
рид и Прилеп, земите по течението на 
Струма, където живеят славяни. Чрез външнополи-
тическата експанзия на хан Пресиян България ус-
пява да осъществи присъединяването на обширни-
те славянски територии и да обедини славянското 
население от тази част на Балканския полуостров. 

Благодарение на успешното управление на хан 
Пресиян България запазва и отвоюва обширни те-
ритории от земите по Средния Дунав до Беломо-
рието и от Днестър до днешна Албания с големи 
природни богатства. Той обединява и приобщава 
към държавата славянските племена от Родопите 
и Македония.  Българската държава заема ключо-
во място в търговията и политическите отношения 
между Византия, Великоморавия, Немското крал-
ство и Киевска Русия.  България става авторитетна 
военна сила и важен международен фактор в то-
гавашна Европа.

как София става столица

Êîãàòî Áúëãàðèÿ âúçêðúñâàøå

княз александър Дондуков-корсаков 
(1820 – 1893)

му е да пресече българското настъпле-
ние и да запази пътя между сто-
лицата и Солун. Алексий се на-

пол (дн. Кавала).  Българите, 
водени от кавхан Исбул, спе-
челват голяма победа и пре-
вземат важната крепост Фи-
липи (между Кавала и Дра-
ма).  Завладяването на Фи-
липи дава добра изходна ба-
за за настъпление в югоза-
падна посока. За около две 
години в пределите на Бълга-
рия са включени  Централна и 
Западна Македония, Косово, Ох-

Една от задачите 
на Учредителното 
събрание е да из-

бере столица на ново-
освободената българ-
ска държава. На 3 ап-
рил по инициатива на 
проф. Марин Дринов 
за такава се предлага 
София. Но тъй като той 
е руски поданик и не 
участва в работата на 
Учредителното събра-
ние, предложението е 
внесено от шуменския 
делегат Тодор Джаба-
ров (един от най-мла-
дите). Аргументите в 
подкрепа на София 
са, че тя е в центъра 
на българските етног-
рафски предели, а пък 
след  разпокъсването 
на страната ни от Бер-
линския договор е по-
близко до поробените 
български краища. 

Според Берлинския 
договор Търново би-
ло определено за мяс-
то за провеждане на 
Учредителното събра-
ние, на което да се при-
еме конституция и да 
се избере княз. Там да 
се пренесе и резиден-
цията на руския коми-
сариат по временното 
управление (първона-
чално то е било в Плов-
див). Княз Дондуков в 
едно свое писмо до во-
енния министър Ми-
лютин моли да му бъ-
де разрешено да пре-
мести резиденцията 
си в София. На 3 април 
(по стар стил 22 март) 
на едно от заседания-

то и турският комисар с але-
ния фес. Всички се отправят 
към старинната църква „Св. 
Четиридесет мъченици”, по-
строена още през 1203 г. от 
цар Асен II. Там Видинският 
митрополит Антим отслуж-
ва тържествен молебен. На-
края просълзен, гласът на 
стария митрополит проехтя-
ва: „Свършихме делото, за ко-
ето бяхме повикани. Корабът 
беше сред бури, но пристигна 
благополучно в своето прис-
танище. Направихме го от на-
рода и за народа. Създадо-
хме българската Търновска 
конституция и поставихме 
парламентаризма у нас.”    

катя ЦОНкОВа
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срЯДа, 3 аПрил
06:35 Страхотни изобретения, еп. 4
07:00 Загадки в музея, еп. 2
07:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
08:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
09:30 Митове и чудовища, еп. 5
10:20 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1
11:15 Как Пътят на коприната създа-

де света, еп. 3
12:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 3
13:00 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
13:50 Времето, което промени света, 

еп. 5
14:15 Времето, което промени света, 

еп. 6
14:40 Тайната война, еп. 5
15:35 Страхотни изобретения, еп. 3
16:05 Страхотни изобретения, еп. 28
16:35 Митове и чудовища, еп. 5
17:25 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1
18:20 Как Пътят на коприната създа-

де света, еп. 3
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
20:15 Смъртносно разузнаване, еп. 5
21:00 Тайната война, еп. 5
22:00 Египетски загадки, еп. 3
23:05 Краят на империята, еп. 1
00:00 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 3
00:50 Тайната война, еп. 4
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, еп. 12
03:20 Загадки в музея, еп. 6
04:05 Страхотни изобретения
05:05 Митове и чудовища, еп. 5
05:55 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
07:00 Загадки в музея, еп. 3
07:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
08:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
09:20 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
10:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
11:10 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
12:05 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 4
12:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
13:45 Времето, което промени света, 

еп. 7
14:10 Времето, което промени света, 

еп. 8
14:35 Тайната война, еп. 6
15:30 Страхотни изобретения, еп. 4
16:00 Страхотни изобретения, еп. 29
16:30 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
17:20 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
18:20 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
20:15 Смъртносно разузнаване, еп. 6
21:00 Тайната война, еп. 6
22:00 Египетски загадки, еп. 4

23:05 Залавянето на престъпници в 
исторически план: Историята 
на криминалистиката, еп. 3

00:00 Империята на Хитлер: планът 
за след войната, еп. 4

00:50 Тайната война, еп. 5
01:45 Забранена история, еп. 4
02:35 Загадки в музея, еп. 13
03:20 Загадки в музея, еп. 7
04:05 Страхотни изобретения
05:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
05:50 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
ПЕТък, 5 аПрил

07:00 Страхотни изобретения, еп. 15
07:25 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
08:20 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
09:05 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
09:55 Първите хора, еп. 5
10:55 Истинският Юлий Цезар
12:00 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 5
12:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
13:35 Времето, което промени света, 

еп. 8
14:00 Времето, което промени света, 

еп. 9
14:25 Тайната война, еп. 7
15:20 Страхотни изобретения, еп. 5
15:50 Страхотни изобретения, еп. 30
16:20 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
17:10 Първите хора, еп. 5
18:10 Истинският Юлий Цезар
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
20:15 Смъртносно разузнаване, еп. 7
21:00 Тайната война, еп. 7
22:00 Египетски загадки, еп. 5
23:05 Психарско корабокрушение
00:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 5
01:00 Тайната война, еп. 6
01:55 Забранена история, еп. 5
02:45 Загадки в музея, еп. 1
03:30 Загадки в музея, еп. 8
04:15 Страхотни изобретения
05:15 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
съБОТа, 6 аПрил

06:05 Забранена история, еп. 5
07:00 Страхотни изобретения
07:45 Прокълнати династии, еп. 13
08:10 Прокълнати династии, еп. 1
08:35 Прокълнати династии, еп. 2
09:00 Прокълнати династии, еп. 3
09:30 Машините на войната, еп. 1
10:25 Машините на войната, еп. 2
11:20 Машините на войната, еп. 3
12:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 1
13:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
14:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
15:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
16:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
17:10 Страхотни изобретения
18:10 Мощта на вулканите, еп. 2
19:10 Тайната война, еп. 3
20:05 Жени воини, еп. 3
21:05 Руската революция
22:00 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
23:05 История на оръжията, еп. 1
00:00 Бойни кораби, еп. 1
00:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 1
01:50 Забранена история, еп. 1
02:40 Загадки в музея, еп. 12
03:30 Загадки в музея, еп. 6
04:20 Страхотни изобретения

НЕДЕлЯ, 7 аПрил
06:20 Страхотни изобретения, еп. 3
07:00 Загадки в музея, еп. 1
07:45 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
08:40 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
09:40 Истинският Юлий Цезар
10:45 Времето, което промени света
12:25 Прокълнати династии
14:15 Смъртносно разузнаване, еп. 8
15:05 Вътрешна информация за 

убийството на  Кенеди
16:05 Жената в железния ковчег
17:10 Завръщането на Черната 

смърт, еп. 1
18:05 Забранена история, еп. 1
19:00 Тайната война, еп. 4
19:55 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
21:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
22:00 Първите хора, еп. 1
23:00 Смъртносно разузнаване, еп. 1
23:50 Децата на кралица Виктория, 

еп. 2
00:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
01:50 Забранена история, еп. 2
02:40 Загадки в музея, еп. 13
03:30 Загадки в музея, еп. 7
04:15 Страхотни изобретения
05:15 Мощта на вулканите, еп. 1

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
06:10 Опасна Земя, еп. 1
07:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
07:55 Парижки мистерии, еп. 1
08:20 Парижки мистерии, еп. 2
08:50 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
09:55 Прокълнати династии, еп. 11
10:20 Прокълнати династии, еп. 12
10:45 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
11:40 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 6
12:30 Парижки мистерии, еп. 1
13:00 Парижки мистерии, еп. 2
13:30 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 1
14:30 Тайната война, еп. 8
15:25 Страхотни изобретения
16:25 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
17:30 Прокълнати династии, еп. 11
17:55 Прокълнати династии, еп. 12
18:20 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
20:15 Смъртносно разузнаване, еп. 8
21:00 Тайната война, еп. 8
22:00 Египетски загадки, еп. 6
23:05 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 2
00:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 6
01:00 Тайната война, еп. 7
01:55 Забранена история, еп. 6
02:45 Загадки в музея, еп. 2

03:30 Загадки в музея, еп. 9
04:15 Страхотни изобретения
05:15 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
ВТОрНик, 9 аПрил

06:15 Прокълнати династии
07:00 Загадки в музея, еп. 4
07:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
08:35 Парижки мистерии, еп. 3
09:05 Парижки мистерии, еп. 4
09:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
10:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
11:15 Краят на империята, еп. 2
12:05 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
12:55 Парижки мистерии, еп. 3
13:25 Парижки мистерии, еп. 4
13:55 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 2
14:50 Тайната война, еп. 9
15:45 Страхотни изобретения
16:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
17:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
18:25 Краят на империята, еп. 2
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
20:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
21:00 Тайната война, еп. 9
22:00 Египетски загадки, еп. 7
23:05 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
00:10 Проект “Нацизъм”, еп. 1
01:10 Тайната война, еп. 8
02:05 Забранена история, еп. 1
02:55 Загадки в музея, еп. 3
03:40 Загадки в музея, еп. 10
04:25 Страхотни изобретения
05:20 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
срЯДа, 10 аПрил

06:05 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 8

07:15 Втората световна война в 
цветове, еп. 10

08:10 Парижки мистерии, еп. 5
08:40 Парижки мистерии, еп. 6
09:10 Митове и чудовища, еп. 6
09:55 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
10:50 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
11:55 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
12:45 Парижки мистерии, еп. 5
13:15 Парижки мистерии, еп. 6
13:45 Опасна Земя, еп. 1
14:35 Тайната война, еп. 10
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Митове и чудовища, еп. 6
17:15 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
18:10 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
20:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
21:00 Тайната война, еп. 10
22:00 Египетски загадки, еп. 8
23:05 Краят на империята, еп. 2
23:55 Проект “Нацизъм”, еп. 2
00:50 Тайната война, еп. 9
01:45 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, еп. 4

03:20 Загадки в музея, еп. 11
04:05 Страхотни изобретения
05:05 Митове и чудовища, еп. 6
05:55 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
ЧЕТВърТък, 11 аПрил

07:00 Загадки в музея, еп. 5
07:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
08:50 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
09:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
10:30 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 6
11:25 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
12:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 3
13:05 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
13:55 Опасна Земя, еп. 2
14:45 Тайната война, еп. 11
15:40 Страхотни изобретения, еп. 9
16:10 Страхотни изобретения, еп. 4
16:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
17:30 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 6
18:25 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
20:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 3
21:00 Тайната война, еп. 11
22:00 Египетски загадки, еп. 9
23:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
00:00 Проект “Нацизъм”, еп. 3
00:55 Тайната война, еп. 10
01:50 Забранена история, еп. 3
02:40 Загадки в музея, еп. 5
03:25 Загадки в музея, еп. 12
04:15 Страхотни изобретения
05:15 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
ПЕТък, 12 аПрил

06:05 Тридесетгодишната война - 
Желязната ера, еп. 6

07:00 Страхотни изобретения, еп. 18
07:35 Втората световна война в 

цветове, еп. 12
08:30 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
09:20 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
10:10 Мистерията на римските черепи
11:00 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
12:05 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
12:55 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
13:45 Опасна Земя, еп. 3
14:35 Тайната война, еп. 12
15:30 Страхотни изобретения, еп. 10
16:00 Страхотни изобретения, еп. 5
16:30 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
17:20 Мистерията на римските чере-

пи
18:10 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 12
20:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
21:00 Тайната война, еп. 12
22:00 Египетски загадки, еп. 10

23:05 Жената в железния ковчег
00:10 Проект “Нацизъм”, еп. 4
01:05 Тайната война, еп. 11
02:00 Забранена история, еп. 4
02:50 Загадки в музея, еп. 6
03:35 Загадки в музея, еп. 13
04:20 Страхотни изобретения
05:20 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
съБОТа, 13 аПрил

06:05 Забранена история, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения
08:00 Прокълнати династии, еп. 9
08:25 Прокълнати династии, еп. 10
08:55 Прокълнати династии, еп. 11
09:20 Прокълнати династии, еп. 12
09:50 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 1
10:40 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 2
11:30 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 3
12:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
13:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
14:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
15:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
16:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
17:10 Страхотни изобретения, еп. 3
17:40 Страхотни изобретения, еп. 4
18:10 Опасна Земя, еп. 1
19:05 Тайната война, еп. 5
20:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
22:00 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 2
23:05 История на оръжията, еп. 2
00:00 Бойни кораби, еп. 2
00:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
01:50 Забранена история, еп. 3
02:40 Загадки в музея, еп. 1
03:30 Загадки в музея, еп. 8
04:20 Страхотни изобретения

НЕДЕлЯ, 14 аПрил
06:25 Страхотни изобретения, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения, еп. 22
07:30 Загадки в музея, еп. 2
08:20 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 1
09:15 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 2
10:10 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 3
11:05 Времето, което промени света
12:50 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
13:40 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
14:30 Смъртносно разузнаване, еп. 1
15:20 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
16:10 Престъпността през войната
17:00 Парижки мистерии
18:05 Забранена история, еп. 2
19:00 Тайната война, еп. 6
19:55 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 2
21:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
22:00 Първите хора, еп. 2
23:00 Смъртносно разузнаване, еп. 2
23:50 Децата на кралица Виктория, 

еп. 3

00:55 Втората световна война в 
цветове, еп. 4

01:50 Забранена история, еп. 4
02:40 Загадки в музея, еп. 2
03:30 Загадки в музея, еп. 9
04:15 Страхотни изобретения, еп. 14
04:45 Страхотни изобретения, еп. 14
05:15 Мощта на вулканите, еп. 2

ПОНЕДЕлНик, 15 аПрил
06:10 Опасна Земя, еп. 2
07:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 13
08:10 Конспирация, еп. 1
09:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
10:05 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 1
11:05 Мъртвият викинг, еп. 1
11:55 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
12:45 Конспирация, еп. 1
13:35 Свирепа Земя, еп. 1
14:25 Тайната война, еп. 13
15:20 Страхотни изобретения, еп. 11
15:50 Страхотни изобретения, еп. 6
16:20 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
17:25 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 1
18:25 Мъртвият викинг, еп. 1
19:15 Втората световна война в 

цветове, еп. 13
20:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
21:00 Тайната война, еп. 13
22:00 Египетски загадки, еп. 1
23:05 Първите хора, еп. 1
00:05 Проект “Нацизъм”, еп. 5
01:00 Тайната война, еп. 12
01:55 Забранена история, еп. 5
02:40 Загадки в музея, еп. 7
03:25 Загадки в музея, еп. 1
04:10 Страхотни изобретения
05:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
ВТОрНик, 16 аПрил

06:00 Келтите: кръв, желязо и жерт-
воприношения, еп. 1

07:00 Страхотни изобретения, еп. 26
07:25 Загадки в музея, еп. 6
08:10 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
09:00 Конспирация, еп. 2
09:50 Тайните на подземния свят
10:40 Историята на Европа, еп. 1
11:35 Краят на империята, еп. 3
12:25 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
13:15 Конспирация, еп. 2
14:05 Свирепа Земя, еп. 2
14:55 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
15:45 Страхотни изобретения
16:45 Тайните на подземния свят
17:35 Историята на Европа, еп. 1
18:30 Краят на империята, еп. 3
19:20 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
20:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
21:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
22:00 Египетски загадки, еп. 2
23:05 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
00:10 Проект “Нацизъм”, еп. 6
01:05 Тайната война, еп. 13
02:00 Забранена история, еп. 6
02:50 Загадки в музея, еп. 8
03:35 Загадки в музея, еп. 2
04:20 Страхотни изобретения
05:15 Тайните на подземния свят

виасат Хистори

срЯДа, 3 аПрил
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
17:00 „Без убежище”
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Висота” (премиера)
23:50 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
16:30 „Роки“ – екшън с уч. на 

Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „S.W.A.T.- Специален 

отряд” – екшън с уч. на 
Самюел Джаксън, Колин 
Фарел, Мишел Родригес, 
Ел Ел Кул Джей, Джеръ-
ми Ренър, Оливър Мар-
тинес и др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 Еротичен телепазар

ПЕТък, 5 аПрил
05:30 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
17:00 „Програмиран” 
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Гордо изправен” 
23:40 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
00:40 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
03:10 Еротичен телепазар

съБОТа, 6 аПрил
06:20 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 8
07:20 Топ Гиър: Топ провали”
08:40 „Топ Гиър”, сезон 22
11:00 „Програмиран” –  екшън 

с уч. на Куба Гудинг-мл., 
Вал Килмър, Майкъл 
Айрънсайд, Татяна Ма-
слани, Ерик Брекър, Чад 
Кроучук, Хиро Канагава, 
Али Либърт и др. 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи”
15:20 „Изкуството на война-

та: Предателството” 
–  екшън с уч. на Уесли 
Снайпс, Локлин Мънро, 
Раян  Макдоналд, Рейчъл 
Хейуърд и др.

17:30 „S.W.A.T.- Специален 
отряд” – екшън с уч. на 
Самюел Джаксън, Колин 
Фарел, Мишел Родригес, 
Ел Ел Кул Джей, Джеръ-
ми Ренър, Оливър Мар-
тинес и др. 

20:00 „Златното дете” – ек-
шън-комедия с уч. на 
Еди Мърфи, Чарлз Данс, 
Шарлот Луис, Джеймс 
Хонг, Виктор Уонг и др.

22:00 „Ох, на дядо!” – комедия 

с уч. на Робърт де Ниро, 
Зак Ефрон, Зоуи Дойч, 
Обри Плаза, Джейсън 
Мантзукас, Дермът 
Мълроуни, Джулиян Хоф 
и др.

00:10 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 7 аПрил

06:00 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 8

07:00 Топ Гиър: Топ провали”
08:30 „Топ Гиър”, сезон 23
10:50 „Изкуството на войната: 

Предателството”
13:00 „Без багаж” 
13:30 „Щурите съседи”
15:30 „Изкуството на войната: 

Възмездието” – екшън 
с уч. на Антъни “Треч” 
Крис, Уорън Дероса, Сунг 
Хи Лий, Лио Лий, Джанет 
Карол, Браян Фитпатрик

17:30 „Робокоп” – екшън с уч. 
на Джоел Кинаман, Гари 
Олдман, Майкъл Кийтън, 
Аби Корниш, Самюъл 
Джаксън, Джей Баручел 

20:00 „Белязани пари“ – кри-
минален екшън с уч. на 
Крисчън Слейтър, Вал 
Килмър, Дарил Хана, 
Уилям Форсайт, Сара 
Даунинг, Балтазар Гети, 
Върн Тройър, Винсент 
Лареска и др.

22:00 „Сапьори” – приключен-
ски екшън с уч. на Долф 
Лундгрен, Брус Пейн, 
Клеър Стансфийлд, Иън 
Робъртс и др.

00:10 „Фрактура” 
02:30 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър – тексаският 

рейнджър”
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5–0”  
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
17:00 „Денят на Бастилията” – 

криминален екшън  с уч. 

на Идрис Елба, Ричард 
Мадън, Хосе Гарсия, 
Шарлот ле Бон, Кери 
Райли и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5–0” 
22:00 „Роки 2” – екшън с уч. 

на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс и др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 Еротичен телепазар
03:30 „Национална лотария” 

ВТОрНик, 9 аПрил
05:40 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър – тексаският 

рейнджър”
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5–0”  
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
17:00  „Златното дете” – ек-

шън–комедия с уч. на 
Еди Мърфи, Чарлз Данс, 
Шарлот Луис, Джеймс 
Хонг, Виктор Уонг и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5–0” 
22:00 „Двойна комбина“ – ек-

шън с уч. на Жан–Клод 
Ван Дам, Мики Рурк, Пол 
Фрийман, Денис Родман, 
Валария Кавали, Наташа 
Линдингер и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
срЯДа, 10 аПрил

05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър – тексаският 

рейнджър”
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5–0”  
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
17:00 „Изкуството на войната: 

Възмездието” –  екшън 
с уч. на Антъни “Треч” 
Крис, Уорън Дероса, Сунг  
Хи Лий, Лио Лий, Джанет 
Карол, Браян Фитпатрик 
и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5–0” 
22:00 „Черна вода” (преми-

ера) – екшън с уч. на 
Жан–Клод Ван Дам, Долф 
Лундгрен, Ал Сапиенца, 
Джасмин Уолтц, Марк 
Шърман  и др.  

00:10 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:10 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък,  11 аПрил
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър – тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7 

07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5–0”  
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 4
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 4
16:30 „Роки 2” – екшън  с уч. 

на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5–0” 
22:00 „Война на дронове” – 

военен трилър с уч. на 
Хелън Мирън, Арън Пол, 
Алън Рикман, Бархад 
Абди,  Иън Глен, Фиби 
Фокс, Ким Енгелбрехт, 
Джеръми Нортъм и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
ПЕТък, 12 аПрил

05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър – тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7 

07:50 „В.И.П.” – сериал, сезон 4 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 4 
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5–0”  
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 4
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 4
17:00 „Двойна комбина“ – ек-

шън с уч. на Жан–Клод 
Ван Дам, Мики Рурк, Пол 
Фрийман, Денис Родман, 
Валария Кавали, Наташа 
Линдингер и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5–0” 
22:00 „Единакът“ – кримина-

лен екшън с уч. на Джет 
Ли, Джейсън Стейтъм, 
Джон Лон, Девън Аоки, 
Луис  Гузман, Надин Ве-
ласкес и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

03:30 Еротичен телепазар
съБОТа, 13 аПрил

06:00 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 8

07:00 „Топ Гиър: Идеалното 
пътуване 2”

08:30 „Топ Гиър”, сезон 23
11:00 „Сигналът” – трилър с 

уч. на Брентън Туейтс, 
Оливия Кук,  Лорънс 
Фишбърн, Бо Нап, Лин 
Шей

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи”
15:20 „Война на дронове” – 

военен трилър с уч. на 
Хелън Мирън, Арън Пол, 
Алън Рикман, Бархад 
Абди

17:30 „Градски каубои: Златото 
на Кърли“ – комедия с уч. 
на Били Кристъл, Даниел 

Стърн, Джон Ловиц
20:00 „Ловци на духове” – ек-

шън– комедия с уч. на 
Бил Мъри, Дан Акройд, 
Сигорни Уивър, Рик Мо-
ранис

22:10 „Серийни убийци“ – кри-
минален трилър с уч. на 
Джон Траволта, Салма 
Хайек, Джеймс Гандол-
фини, Джаред Лето, Скот 
Кан, Лора Дърн, Майкъл 
Гастон и др.

00:30 Еротичен телепазар

НЕДЕлЯ, 14 аПрил
05:45 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 8
06:45 „Топ Гиър: Идеалното 

пътуване”
08:10 „Топ Гиър”, сезон 23
10:50 „Ловци на духове” – ек-

шън– комедия с уч. на 
Бил Мъри, Дан Акройд, 
Сигорни Уивър, Рик Мо-
ранис, Харолд Рамис 

13:00 „Без багаж” 
13:30 „Щурите съседи”
15:30 „Светкавичен удар“ – 

екшън–комедия  с уч. на 
Джеки Чан, Анита Юен, 
Майкъл Уонг  и др.

17:40 „Убийствена скорост” 
– криминален екшън с 
уч. на Андрю Кийгън, 
Брандън Куин, Натали 
Чиглиути, Ник Картър, 
Рено Уилсън, Грег Грън-
бърг, Крисчън Монзон 

20:00 „Американски тюлени” 
– екшън с уч. на Джим 
Фицпатрик, Грег Колинс, 
Джъстин Уилямс, Кенет 
Кампбел, Джени Мак-
Шейл, Велизар Бинев, 
Башар Рахал и др.

22:00 „Пазителят на мира” 
– екшън с уч. на Долф 
Лундгрен, Майкъл Са-
рацин, Монтел Уилямс, 
Рой Шайдър, Кристофър 
Хайердал и др.

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар
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3 аПрил, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

4 аПрил, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./
5 аПрил, ПЕТък

06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Операция: История

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

6 аПрил, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк , историческа 

драма /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20:30 Полдарк , историческа 
драма

21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени , политически 

трилър
23:00 Валенса: Човек на 

надеждата – комедия, 
драма, биографичен, 
Полша, 2013 г.; режисьор: 
Анджей Вайда; в ролите: 
Роберт Виецкиевич, Аг-
нешка Гроховска, Ивона 
Биелска и др.

01:00 Новините ON AIR /п./

01:30 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

7 аПрил, НЕДЕлЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

08:00 Необичайните заподо-
зрени с Георги Лозанов 
/п./

09:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк , историческа 

драма /п./
14:15 Можеш и по-добре - 

филм
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Йерихон , историческа 

драма
20:30 Полдарк , историческа 

драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Похитени , политически 

трилър
23:00 Не ми казвай, че момчето 

е лудо – драма, Франция, 
2015 г.; режисьор: Робер 
Гедиджиан; в ролите: 
Симон Абкариан, Ариан 
Аскариде 

01:15 DW Кино - филм
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 Колела /п./

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

8 аПрил, ПОНЕДЕлНик
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Ка-
сабов и Томислав Русев 

23:15 Жоакина, доня Револю-
ция 

00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./ 
05:30 Видимо и невидимо

9 аПрил, ВТОрНик
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A

10 аПрил, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

11 аПрил, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Втори в листата – полити-

чески сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Танц на ръба
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./
12 аПрил, ПЕТък

06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Втори в листата – полити-

чески сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Операция: История

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“ – драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

13 аПрил, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк , историческа 

драма /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20:30 Полдарк , историческа 
драма

21:30 Новините ON AIR
22:00 SENSHI - професионална 

бойна гала вечер по ки-
кбокс и муай тай Senshi, 
Варна, 2019 г.

01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 

Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

14 аПрил, НЕДЕлЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

08:00 Необичайните заподо-
зрени с Георги Лозанов 
/п./

09:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк , историческа 

драма /п./
14:15 Можеш и по-добре - 

филм
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Йерихон , историческа 

драма
20:30 Полдарк , историческа 

драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Похитени , политически 

трилър
23:00 Човешкият капитал – 

драма, Италия/Франция, 
2013 г.; режисьор: Паоло 
Вирзи; в ролите: Фабри-
цио Бентиволио, Валерия 
Голино, Фабрицио Джи-
фуни и др.

00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

он еър

Фокс

срЯДа, 3 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Скорпион
13:25 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:15 Пазители на времето

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Кости
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:25 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм

05:15 Пазители на времето
ПЕТък, 5 аПрил

06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:25 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:15 Пазители на времето

съБОТа, 6 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на 

Земята
08:55 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният мъж на све-

та
09:45 Последният мъж на све-

та
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Американски пай
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на 

Земята
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:05 Последният мъж на све-

та
18:35 Макгайвър
19:30 Гърлото на дявола
22:00 Врагът сред нас
22:55 Орвил
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:50 Високо напрежение
02:40 Престъпления от класа

03:25 Престъпления от класа
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Последният мъж на све-

та
05:40 Последният мъж на све-

та
НЕДЕлЯ, 7 аПрил

06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Касъл
08:25 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният мъж на све-

та
10:15 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Гърлото на дявола
16:45 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:35 Дълбоката държава
19:30 Такси 3
21:25 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Проходът
23:55 Империя
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Престъпления от класа
03:25 Престъпления от класа
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Последният мъж на све-

та
ПОНЕДЕлНик, 8 аПрил

06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
14:25 Специален доклад
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
22:55 Проходът
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями

00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:15 Пазители на времето

ВТОрНик, 9 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Питър Пан
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:15 Пазители на времето

срЯДа, 10 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:25 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел

01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето

ЧЕТВърТък, 11 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето

ПЕТък, 12 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

съБОТа, 13 аПрил
06:00 Касъл
08:25 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният мъж на све-

та
10:15 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Такси 3
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на 

Земята
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:35 Дълбоката държава
19:30 Пач Адамс
22:00 Врагът сред нас
22:55 Орвил
23:55 Проходът
00:50 Проходът
01:55 Дълбоката държава
02:40 Престъпления от класа
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
05:15 Последният мъж на света

НЕДЕлЯ, 14 аПрил
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:25 Последният човек на 

Земята
08:55 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният човек на 

Земята
09:45 Последният човек на 

Земята
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Пач Адамс
16:45 Последният човек на 

Земята
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният човек на 

Земята
18:05 Последният човек на 

Земята
18:35 Дълбоката държава
19:30 Нищо за губене
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Проходът
23:55 Проходът
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята

ПОНЕДЕлНик, 15 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Хавай 5-0
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ВТОрНик, 16 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Хавай 5-0
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение
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Държавно първенство по ски

В няколко изречения

„а” 
група, 

XXVII 
кръг

страницата подготви Цветан илиЕВ

Владимир Илиев и красимир 
анев с титли в биатлона

Браво, млади хокеисти!

камен Златков пребори 
алберт Попов в слалома 

Шампионатът навлиза 
в решителната си фаза

националката Божана Монева спечели златен 
медал на финала на лента при девойките на меж-
дународния турнир по художествена гимнастика 
"Ирина Делеану къп", който се проведе в Букурещ. 
Монева се класира на четвърто място в многобоя 
сред много силна конкуренция. Победителка стана 
Ади Кац от Израел.

В Суперлигата по волейбол мъже шампионите 
от Нефтохимик 2010 (Бургас) започнаха с драма-
тична победа полуфиналната серия срещу ЦСКА в 
София. Бургазлии спечелиха първата полуфинална 
среща срещу “червените” в столичната зала “Хрис-
то Ботев” с 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:12).

Победителят в редовния сезон на волейболната 
суперлига Хебър (Пазарджик) тръгна с категорич-
на победа в полуфиналните плейофи. Момчетата 
на треньора Атанас Петров надиграха без особени 
проблеми у дома Добруджа 07 (Добрич) с 3:0 (25:21, 
25:22, 25:18) в мач №1 от полуфинала помежду им.

Камен Златков (на 
снимката) спечели тит-
лата в слалома на дър-
жавното първенство по 
ски-алпийски дисци-
плини в Банско. Шам-
пионатът е валиден и за 
юноши и девойки стар-
ша възраст (до 18 и до 21 
години). Златков от клуб 
"Мотен" завърши с об-

що време 1:39.45 минута 
(48.25 секунди в първия 
манш и 51.20 секунди 
във втория манш). Вто-
ри на 1.82 секунда ос-
тана Алберт Попов (Мо-
тен), а трети на 2.37 се-
кунди е Марко Шливич 
(Босна и Херцеговина).

Йоан Тодоров (Юлен) 
се нареди пети на 4.15 
секунди, но взе брон-
зовото отличие от дър-
жавното първенство. 
При жените шампион-
ка в слалома стана гър-
кинята София Рали с 
1:53.64 минута (56.37 и 

57.27 секунди). Петра 
Велкович от Сърбия е 
втора на 3.13 секунди. 
Трета се нареди българ-
ката Силвия Маджарска 
с изоставане от 4.98 се-
кунди.

Алберт Попов и Ева 
Вукадинова спечели-
ха титлите в гигантския 
слалом на държавното 

първенство по ски-ал-
пийски дисциплини в 
Банско.

При мъжете Попов 
триумфира с общо вре-
ме 1:50.76 минути. Той 
беше най-бърз и в два-
та манша - 53.88 секун-
ди в първия и 56.88 във 
втория манш.

Още двама национа-
ли заеха призови мес-
та. Втори на 91 стотни от 
секундата е Камен Зла-
тков, а трети на 1:01 се-
кунда се нареди Йоан 
Тодоров.

При жените шампи-

онка е Ева Вукадинова 
с 2:01.22 минути (1:00.13 
и 1:01.09 минута).

Втора на 2 стотни от 
секундата финишира 
румънката Юлия Бен-
га, а трета е София Ра-
ли (Гърция) на 93 стотни.

Симона Скробанска 
завърши четвърта на 
1.29 секунди, но остана 
със сребро от държав-
ното първенство.

Камен Златков ста-
на шампион на Бълга-
рия в алпийския супер-
гигантски слалом в Бан-
ско. Златков финишира 
втори за 51.45 секунди 
в откритото национал-
но първенство, като ос-
тана на 96 стотни от се-
кундата зад първене-
ца Оскар Новак от Че-
хия. Трети за 51.85 се-
кунди завърши Юре Час 
(Словения). Йоан Тодо-
ров заслужи среброто с 
51.99 секунди, а с брон-
за се окичи Георги Ер-
гин с 52.08 секунди.

При жените Ева Вука-
динова беше най-бърза 
и спечели държавната 
титла с 56.63 секунди, а 
втора се нареди Симо-
на Скорбанска с 59.71 
секунди. Никол Нико-
лова завърши пета, но 
взе бронза за национал-
ния шампионат с 1:05.39 
минута.

Владимир Илиев 
(Аякс, Троян) спече-
ли титлата в спринта 
на 10 км за мъже на 
държавното първен-
ство по биатлон, кое-
то се проведе на Бел-
мекен. Илиев допусна 
две грешки в първа-

та стрелба от поло-
жение легнал и изми-
на трасето за 18:20.2 
минути.

Втори се нареди 
Красимир Анев (Боро-
вец) на 18.4 секунди 
също с две грешки, а 
третото място зае Ан-
тон Синапов (Рожен) 
с две пропуснати ми-
шени и пасив от 43.9 
секунди.

При жените шампи-
онка в спринта на 7.5 
км е Емилия Йорда-

нова (Амбарица) без 
грешка в стрелбата и 
с време 18.22.5 ми-
нути. 

Втора и трета са 
съответно Даниела 
Кадева (Банско) с че-
тири пропуснати ми-
шени и изоставане от 
36.3 секунди и Десис-
лава Стоянова (Амба-
рица) с две грешки и 
пасив от 45.8 секунди.

Красимир Анев спе-
чели първото място в 
индивидуалната дис-
циплина на държав-
ното първенство по 
биатлон, което завър-
ши на Белмекен. Със-
тезателят на клуб Бо-
ровец измина съкра-
теното трасе от 15 км 
за 34:32.2 минути и 
допусна четири греш-
ки в четирите стрел-
би. Анев е европей-
ски шампион в инди-
видуалната дисципли-
на от шампионата в 
Минск (Беларус) през 
февруари.

Втори завърши Вла-
димир Илиев от клуб 
Аякс, световен вице-
шампион в тази дис-

циплина, с пет пропус-
нати мишени и време 
34:52.4 минути. Или-
ев стана шампион в 
спринта и преследва-
нето на шампионата на 
България. Бронзовото 
отличие спечели Ди-
митър Герджиков (Че-
пеларе) с три грешки 
и 34:57.9 минути.

При жените шампи-
онка в късата индиви-
дуална дисциплина от 
12.5 км стана Даниела 
Кадева (клуб Банско). 
Тя измина трасето за 
35:18.8 минути с чети-
ри сгрешени мишени. 
Втора е Емилия Йор-
данова (Амбарица) с 
три грешки и време от 
35:38.2 минути, а трета 
завърши Дафинка Кое-
ва (Банско) със седем 
пропуска в стрелбата 
и 37:35.6 минути.

Юношеският национален отбор на 
България до 18 години спечели ди-
визия 3, група А на световното пър-
венство по хокей на лед, което се 
проведе в Зимния дворец в София, 
след като разгроми Нова Зеландия с 
5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в последната си пета 
среща.

В чет-
в ъ р т и я 
си мач от 
турнира 
б ъ л г а -
рите се 
наложи-
ха дра-
матично 
над Тур-
ция с 4:2.

Преди 
това хо-
кеистите ни победиха и Израел с 3:2. 
Българите изоставаха с два гола в на-
чалото на мача, но добрата игра на 
отбора обърна развоя на събитията 
и се стигна до овъртайм, в 39-ата се-
кунда на който Нино Томов със стра-

хотен шут сложи край на срещата.
С два гола и асистенция се отли-

чи Шон Иса, който стана и най-добър 
играч на мача за българския отбор.

В първия си мач България нади-
гра Исландия със 7:5, а във втория  
и Мексико с 2:1. 

Бълга-
рите за-
вършват 
на върха 
в класи-
рането с 
13 точки, 
спечеле-
ни от че-
тири по-
беди в 
редовно-
то вре-
ме и ед-

на победа след продължение. Нова 
Зеландия остава на последното 6-о 
място с 2 точки. С петте си победи 
младите български таланти се из-
качват в дивизия 2, група В на све-
товното първенство в тази възраст.

първата шестица
Цска победи Черно море с 1:0

Зрителите станаха свидетели на 
здрав мач, но попаденията през пър-
вото полувреме липсваха въпреки до-
брите възможности пред двата отбора. 
През втората част "червените" вдигна-
ха оборотите и заслужено стигнаха до 
гол благодарение на Али Соу, който се 
разписа от дузпа. 

Така ЦСКА успя да се възползва от 
равенството на лидера Лудогорец сре-
щу Берое (0:0),  "Армейците" вече са с 
актив от 60 точки, с 3 по-малко от раз-
градчани. 

лУДОгОрЕЦ - БЕрОЕ 0:0
лЕВски - БОТЕВ (ПД) 1:1
1:0 Мариани (35-д)
1:1 Димитров (47)

Втора осмица – група „а”
Етър - Верея 3:0
1:0 Батрович (27)
2:0 Младенов (43)
3:0 Батрович (54)

Втора осмица – група „Б”
лОкОМОТиВ (ПлОВДиВ) - ДУНаВ 1:1
1:0 Ожболт (28)
1:1 Иса (45)
славия - септември (софия) 0:0

Министърът на младежта и спорта Красен Кра-
лев връчи почетни плакети на ММС на европейския 
шампион по биатлон Красимир Анев и световния 
вицешампион Владимир Илиев. В рамките само на 
месец Анев спечели титлата на 20 км индивиду-
ално от континенталния шампионат в Минск (Бе-
ларус), а Владимир Илиев донесе първи медал за 
България от световно първенство по биатлон при 
мъжете със среброто си от шампионата в Йостер-
сунд (Швеция) в същата дисциплина. Почетни пла-
кети от министър Кралев получиха и треньорите 
Георги Фъртунов и Николай Захаров.

На срещата в ММС присъства и председателят на 
Българската федерация по биатлон Екатерина Да-
фовска.  След спечеления от Владимир Илиев сре-
бърен медал от световно първенство Българската 
федерация по биатлон от догодина ще бъде в пър-
ва група на финансиране по критериите на ММС.

Заслужени награди

Вл. илиев

кр. анев



3.IV. - 9.IV.2019 г.
14

Български 29

Краст от брой 6 стр. 30

Съюзен живот Читалища

Послание за обичНашето читалище

На жените - 
с любов и уважение

страницата подготви 
Маргарита лОЗаНОВа

НЧ ”Светлина - 1883” - с. Раданово, обл. Ве-
лико Търново, общ. Полски Тръмбеш, орга-
низира и провежда много празници.

На първи март читалището закри програ-
мата си „Дни и вечери край огнището” и от-
кри програмата  „Пролет край Янтра”. 

Всяка програма съдържа различни меро-
приятия. Читалището е център на културна-
та дейност в Раданово. 

Заедно посрещнахме Баба Марта, която 
закичи всички присъстващи с мартенички.

Отпразнувахме и Първи март – празника 
на самодееца.  Програмата ни беше богата и 
разнообразна. Особено вълнуващ бе празни-
кът Трети март.  Изнесохме два рецитала за 
България. Групата за възрожденски и патри-
отични песни изнесе подходяща програма.

Обичаме село Раданово и читалището си!
 Мария кУЗМаНОВа, председател на 

НЧ ”светлина - 1883”, с. раданово

Ден за народна почит 

Вишка аЗМаНОВа,
гр. Шивачево, обл. сливен

От Аспаруха до разруха

  Денят на Баба Марта е 
празник за малки и големи. В 
изработването на мартенич-
ки в работилницата на Баба 
Марта участват  деца и въз-
растни.  Каквато и да е мар-
теничката – гривна за ръка-
та, традиционната бяла и чер-
вена - всички са израз на въ-
ображението и фантазията 
на този, който ги изработва. 
Всяка подарена мартеничка 
е послание за добри чувства,  обич 
и уважение към този, на когото се 
подарява. 

Членовете на ПК „Народни буди-
тели”, гр. Шивачево, обл. Сливен, 
решихме и ние да направим рабо-
тилница на Баба Марта. Предсто-
ят ни срещи с приятелски клубове, 
ще ни гостуват деца от ЦДГ „Слън-

След многобройни спектакли в страната само-
дейният сатиричен състав „К’вой туй нещо?!” с ръ-
ководител, автор и сценарист инж. Петър Петров, 
председател на Нов съюз на пенсионерите и член 
на Съюза на независимите писатели, отново е пред 
своите столични почитатели.

На 1 март т. г. – Деня на любителското художест-
вено творчество, в ОКИ „Красно село” под патрона-
жа на народно читалище „Хр. Смирненски - 1945 г.” 
и „Райко Алексиев - 1947 г.” съставът представи своя 
спектакъл „От Аспаруха до разруха”.

В първата част „будителите” самодейци „по-
срещат” един след друг хан Аспарух, Паисий Хи-
лендарски, Иван Вазов и Алеко Константинов. 
Съдържанието на всяка песен, с която поздравя-
ват видните будители, е силна и правдива сати-
ра за разрухата в нашата държава, за мизерията, 
на която са обречени пенсионерите, за ужасната 
безнадеждност на младите хора – нашите деца и 
внуци, напускащи родината си, търсейки норма-
лен и спокоен живот, демографската криза и из-
оставените деца, за безхаберието на народните 
избраници – депутатите, и т.н., и т.н. Във втора-

та част „Европейците” с много хумор и ирония 
се бичува упадъкът на ценностната система на 
българина – стремежът за забогатяване на вся-
ка цена, чуждопоклонническата еснафска мания 
за живот в чужбина и деморализацията в българ-
ското семейство.

Чаровните дами от състава: Надя Захариева, Зор-
ка Павлова, Богдана Крал, Димитринка Николова, 

Йовка Христова, Лили Кръстева, Елена Михайло-
ва, Василка Спасова и Марияна Христова, с много 
артистичност се превъплъщават в образи, типич-
ни за българския преход, и с вокалните си изпъл-
нения печелят аплодисментите на публиката. Осо-
бен възторг предизвика появата на „клошарката” 
в изпълнение на В. Спасова.

Най-впечатляващи са образите, които пресъзда-
ва авторът и главният изпълнител – артист и певец, 
инж. П. Петров. На сцената той е естествен и с ле-
кота влиза във всяка от своите роли.

Участието на маестро Петър Вангелов, член на 
Съюза на независимите писатели и автор на много 
книги, акомпанимент на пиано и артист, повишава 
нивото на изпълненията.

За трите години от създаването на състава има 
голямо израстване в драматургично и вокално от-
ношение. „Ние не сме професионалисти – казва 
г-н Петров, - но от сърце играем и пеем, за да раз-
нообразим нерадостното ежедневие на пенсионе-
рите, а техните аплодисменти са радост и награда 
за труда ни. 

Членовете на състава пожелават на всички пен-
сионери здраве и активно дълголетие!

До нови срещи, скъпи приятели!
лилия кръсТЕВа

На  3 март родо-
любиви организа-
ции от район Красно 
село, София - Съю-
зът на запасните во-
ини, Съюзът на ве-
тераните и военно-
инвалидите, читали-
щата в района – НЧ 
„Бели брези - 2007”, 
НЧ „Надка Караджо-
ва, НЧ „Р. Алексиев”, 
Дружеството на хора-
та с увреждания „Бе-
ли брези” под егида-
та на районната ад-
министрация „Красно 
село”, организираха 
възпоменателно тър-
жество пред Руския 
паметник – едно  зна-

ково, сакрално място 
в нашата столица и в 
нашата история.

 Руският паметник 
в София е първият 
паметник, издигнат  
в столицата на осво-
боденото ни отечест-
во, и то не на кое да 
е място, а на пътя, 
по който Осман Ну-
ри паша бяга от Со-
фия към Перник на 22 
декември 1877 г. Този 
паметник е първият 
символ на жадувана-
та от векове свобода.

Ето защо всяка 
година на този ден 
свеждаме чела на то-
ва място, за да от-

дадем своята по-
чит и признател-
ност към нашите 
предци.

Този свят ден е 
увенчан с ореола 
на саможертвата 
на стотици хиля-
ди руски и от дру-
ги народности во-
ини, български оп-
ълченци, хайдути, 
четници, въстани-
ци, мирни гражда-
ни, жени, старци, 
деца. В памет на 

всички тях беше про-
четена заупокойна мо-
литва в храма „Покров 
Богородичен”. 

За значението на 
Руско-турската осво-
бодителна война от 
1877-1878 г. и подпи-
сания Санстефански 
мирен договор сло-
во произнесе д.ист.н. 
Бойко Беленски, писа-
тел. Със свеждане на 
глава и едноминутно 
мълчание присъства-
щите почетоха паметта 
на загиналите в борба-
та за свобода.

Възпоменателното 
тържество продължи с 
възрожденски и патри-

отични песни в изпъл-
нение на фолклорна 
група при НЧ „Н. Й. Ва-
пцаров” - с. Томпсън, 
община Своге, с худо-
жествен ръководител 
Никола Йонов. Здрав-
ка Евтимова, активист 
на НЧ „Бели брези - 
2007”, изпълни вълну-
ващо стихотворение, 
посветено на празни-
ка, а Светла Стояно-
ва, председател на ДИ 
„Бели брези”, изнесе 
рецитал в чест на то-
зи свят ден. ”Еничари 
ходят, мамо” – зазву-
ча трогателно гласът 
на М. Трънски, а след 
това китка от патрио-
тични и фолклони из-
пълнения огласи пло-
щада. Особено сил-
но впечатление на-
правиха кристалните 
гласове на талантли-
вите млади певци  от 
НЧ „Надка Караджо-
ва” с художествен ръ-
ководител Светла Ка-
раджова.

Възрастни и деца 
заставаха в смирено 
благоговение пред 
паметника и подна-
сяха цветя в знак на 
своята признател-
ност. 

лилия НикОлОВа

С тези думи бяха поднесени красиви рози на 
всички жени по повод един от най-хубавите про-
летни празници - 8 март.

Организаторката на осмомартенското увесе-
ление в ПД "Родина" към СП-2004 в Русе Анета 
Михова представи камерната вокална група към 
пенсионерското дружество, която поздрави при-

състващите с песни, възпяващи жената - майка, 
съпруга, любима. Между поканените гости беше 
и Александрина Шаханова, член на Общинския 
съвет на СП-2004 в Русе. Тя честити празника на 
всички жени и ги поздрави с една от личните си 
поетични творби - стихотворението "Жена", във 
финала на което се откроява основната мисъл на 
творбата - "Дали сега съм същата жена, / отгледа-
ла ти и деца, и внуци?..."  Освен подходящи стихо-
ве и песни за жената в програмата имаше и но-
минации за най-чаровни танцьорки. 

Отличените три дами бяха наградени с валчери 
за услуги от шивашко ателие. Празничното уве-
селение в русенското пенсионерско дружество 
"Родина" продължи до късен следобед с много 
музика и танци.

Текст и снимка: аля НЕДЕлЧЕВа, русе

чев ден”. За всички тях  направихме 
мартенички.  За да спори работата, 
да се повиши настроението и да се 
възбуди въображението на участни-
ците, Сенада Ангелова приготви ней-
ния специалитет „Vinglogg”. Рецепта-
та си е донесла от Швеция. Вълшебни-
ят аромат на греяно вино, в което има 
канела, карамфил, портокалови кори, 

джинджифил и кардамон, 
предизвика и най-отявле-
ните трезвеници да го вку-
сят. Имаше и почерпка от 
рожденици, а Славка Бай-
гутска е щастлива праба-
ба на две новородени мо-
миченца близначки.  Раз-
говорите за значението и 
символиката на мартени-
ците се прехвърлиха вър-
ху ритуали, свързани със 

здравето на децата, с лечебната 
сила на местността Божа майка, с 
магически думи и наричания. 

Сатиричният състав на пенсионерите 
с ръководител петър петров

еХо от праЗниЦи
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Човешката душа не е 
От стр. 1
Какво да правим, ид-

ват такива времена… 
Зная, че е време, но не 
ставам за мемоарист. 
Моята личност не е тол-
кова значима, за да пи-
ша спомени…

Бях неуверено, крех-
ко и поради това не-
взрачно момче. Не 
участвах в махленски 
банди, никой не ме ис-
каше за боец. Нямах ат-
летична физика, не мо-
жех да правя „кълбо на-
пред, кълбо назад“, ни-
то „коремното“. Часо-
вете по физическо ме 
угнетяваха. Доскоро 
сънувах, че правя клас-
но по алгебра. Влюб-
вах се тайно и напосо-
ки. Вероятно съм будел 
насмешки с тайните си 
естетически амбиции и 
въображения. Търсех 
самоцелно различие 
чрез тъжните мъжест-
вени герои на Ремарк, 
Стайнбек и Хемингуей 
– наставниците на мо-

ята младост. Целият им 
персонаж там ритуално 
пиеше. Те имаха люби-
мо питие като калвадос 
или дайкири. По-къс-
но разбрах, че всъщ-
ност те нищо не стру-
ват като вкус. Една от 
красивите илюзии на 
литературното обая-
ние. Важно бе въобра-
жението, което причи-
нява утехи и надежди. 
Впрочем какво означа-
ват тези фази като дет-
ство, юношество, съз-
ряване, старост? Само 
възрастови зони, само 
физически промени, 
които невинаги съвпа-
дат с така нареченото 
узряване. На осемдесет 
години ме терзаят съм-
нения и въпроси, тайн-
ства, изпитвани от ос-
ем. Още имам детин-
ска неувереност като 
от онези времена, въ-
преки че за някои се-
га изглеждам нафукан. 
Имам угнетяващи спо-
мени как пред нас на 
масата издъхна баща 
ми, което остана трав-
ма завинаги. След дра-
матично събрание… 
Приех завета на май-
ка ми да не се изказ-
вам на организацион-
ни събрания и смятам, 

че го следвах. 
Кой съм? Какво ще из-

лезе от мен? Достатъч-
но особен човек ли съм, 
за да искам особена 
участ? Какво значи „да 

намериш себе си“? Тер-
заех се с тези тревож-
ни въпроси край брега 
на Дунав, в Суворовско-
то училище, в сграда-
та, която 
нарича-
ме Алма 
матер, в 
О к р ъ ж -
ния му-
зей във 
В и д и н . 
Надявах 
се да бъ-
да забе-
лязан до-
ри чрез 
с т р а д а -
ние. Че-
т е н е т о 
на рома-
ни беше 
м о е т о 
бягство 
и надеж-
ди. Не 
смеех да 
т а н ц у -
вам. Ко-
гато има-
ше раз-
ни тан-
цови за-
бави, се 
у т е ш а -
вах със самотата на из-
мисления Жан Валжан, 
на истинските Ван Гог 
и Тулуз-Лотрек. Те из-

глеждаха по-нещаст-
ни от мен. Затова мно-
го по-късно поривисто 
се втурвах на дансинга. 
Като на сценично бойно 
поле. Това бе агресив-

на компенса-
ция от потис-
кано юноше-
ство, както и 
всичко оста-
нало. 

П р и т е с -
нявах се от 
грозния си 
нос и крех-
ките муску-
ли. След то-
ва намерих 
достатъчно 
жени, които 
ме увериха 
в обратното. 
Не непре-
менно за но-
са, който ос-
тана същият! 
Ожених се 
по любов за 

жена с библейско име. 
По същата причина се 
разведох. После срещ-
нах личност с универ-
сално име на цвете. Тя 

беше откривателка и 
спасителка. Пред ней-
ните красиви очи из-
тръпвам и днес, когато 

ме гледат с укор. По-до-
бре така, защото от без-
различието бих умрял 
на мига. Кой казва, че 
любовта е измислица? 
Чрез тази жена с изне-
нада разбрах, че интуи-
тивно владея изкуство-
то на В. Юго „да бъдеш 
дядо“, без да имам ге-
нетични внуци! А имам 
своенравна дъщеря, 
която някога като мал-
ка плачеше, защото от 
панелния ни балкон в 
„Младост“ не можеше 
да докосне луничката. 
Обичам всичко в нея, 
дори когато не го одо-
брявам.

Завърших история 
между 1956 и 1961 г. 
Тогава майка ми отиде 
в циганското училище 
във Видин, за да може да 
ме подкрепя. Пенсията 
от покойния ми баща не 
стигаше. Майка ми пи-
шеше, че не я притесня-
вало, че гази калта в ци-
ганската махала. Тя има-
ла син студент и това й 
стигало за всичко. Май-
ка ми настояваше да се 
върна във Видин, защо-
то на къщата ни пишело 
„Образцов дом“. Приех 
поканата. После мина-
вах за предпочитан екс-
курзовод по стените на 
крепостта „Баба Вида“. 

В един търкалян от 
вятъра вестник край 
„Баба Вида“ прочетох 
за конкурс за аспирант 
по история на Англия 
в Института за история 
при БАН. Аспирантура-
та бе задочна, чаках да 
я трансформират в ре-
довна. По-късно раз-
брах, че била предназ-
начена за ценен минис-
терски чиновник. Той не 
искал аспирантска сти-

пендия. 
О т и д о х 
на кон-
к у р с а , 
фавори-
тът не се 
яви. По-
сле всич-
ко пот-
р ъ г н а . 
Защитих 
д и с е р -
тация за 
а н г л о -
българ-
ските от-
н о ш е -
ния през 
X I X  в . 
. . . Т а к а 
з а п о ч -
на една 
рутинна 
к а р и е -
ра, в ко-
ято вър-
вях към 
всичките 
там науч-
ни степе-
ни и зва-

ния. 
Един аспирант по ис-

тория на Англия от кул-
ско село става канди-

дат на науките, старши 
научен сътрудник, до-
цент, доктор, професор 
и прочие. Ласкаех се 
от мисълта, че започ-
ват да ме забелязват. 
Не бях ничий зет, ничий 
син, ничий послушник. 
Това поне подлежи на 
проверка. Скоро забе-
лязах, че заговарят по-
някога за мен, че съм 
обичан преподавател. 
Често ме питат как та-
ка съм бил в Англия и 
САЩ, без да имам аген-
турен псевдоним. Ами 
така. Още не мога да 
си представя как защи-
таваш национални ин-
тереси, четейки в нау-
чен, значи общодостъ-
пен архив. Завърнах се 
още по-разпален и без-
условен почитател на 
американците. Всички, 

включително и студен-
тите, разбраха и зна-
еха това. Но никой не 
ми е правил бележка 
какво говоря за това 
в час. В аудиторията 
се опитвах студентите 
не само да знаят, но и 
да разбират, най-вече 
да мислят. Винаги съм 
правил разлика между 
информацията и разби-
рането. Казвал съм, че 
понякога самите факти 
ни пречат да мислим. 
Казвах им: „Не се пи-
тайте какво сте научи-
ли с мен, а върху какво 
сте се замислили след 
чутото!“ В нашия Исто-
рически факултет има-
ше особена атмосфера. 
Не толкова академиче-
ска, колкото личностно 
обогатена. Той имаше 
повелителен престиж 
в българската акаде-
мическа вселена. Един 
университет се прави 
от професорите. Но ос-
вен чрез наука сами-

те професори ги „пра-
вят“ и студентите. Така 
с преподаване и пове-
дение ти ставаш част 
от живота на много по-
коления. Дори и когато 
те иронизират. Това е 
най-благодатната част 
от тази иначе не много 
благодарна професия. 

Нямах много прия-
тели сред братята по 
катедра и перо. Не раз-
бирах с какво ги драз-
ня. Но и навсякъде 
студентите, обслужва-
щият персонал и пор-
тиерите ме почитаха 
и почти обичаха. Това 
ми стигаше. Започнаха 
да се носят измислени 
или достоверни исто-
рии с мен. Един про-
фесор не е истински, 
ако за него не се носят 
приказки, особено ако 

са измислени. Даже и 
при тримандатния ми 
престой в иронизира-
ното Народно събра-
ние имах усещането, 
че мълвата продължа-
ва. Хубава или невина-
ги. Моето депутатство 
започна на 63 г. То не 
внесе законодателства. 
Но показа, че можеш да 
не забогатееш от него. 
Не съм уволнил никого, 
не съм назначил нико-
го. Не съм участвал в 
никакви платени упра-
вителни съвети и фон-
дации.

С изненада открих, 
че ме намират за ора-
тор. Ласкателните доб-
ряци не знаят, че ста-
нах такъв просто за-
щото, когато чета, се 
запъвам. Имаше и от-
срещна злоба в този ве-
че продължителен път. 
Отначало някои колеги 
ме обявиха само за ме-
диен историк. Разбира 
се, с пренебрежение. 

на представяне на поредната книга

С малката Дария

С дъщеря си елена



3.IV. - 9.IV.2019 г.
14

Български 31Култура Култура

витрина за разглеждане
При първа възможност 
те, същите, се втурнаха 
много по-припяно в ме-
дийната джунгла, вклю-
чително да коментират 
и природни аномалии. 
После пък следва об-
винението, че съм по-
литизиран, защото съм 
депутат. Една партия за 
един живот ми стига. А 
те създаваха умопом-
рачителни партийни 
конфигурации, нарича-
ни „професорски“, на-
бързо разпаднали се и 
забравени. По случай 
моята „библей-
ска“ 60-годиш-
нина факултетът 
издаде скромен 
сборник с назва-
ние „Модерният 
историк“. През 
2011 г. по слу-
чай още десет 
години от моята 
биография във 
Велико Търново 
излезе „Модер-
ният историк 
2“. Признавам, 
че тези рутин-
ни почести ме 
ласкаят. Веднъж 
дискретно посо-
чих, че в моята 
био-библиогра-
фия може да няма капка 
наука. Но няма едно из-
речение, от което бих 
се отказал с аргумента 
„такива бяха времена-
та“. Тогава и днес това 
не впечатлява никого. 

Връщам се към ма-
гическата 1989 г. Една 
симулативна промяна, 
която беше смърт от 
старост, не причине-
на толкова от съпро-
тивителен натиск. Как-
то повечето преломи 
в нашата история, тя 
дойде пак отвън. Като 
имитация, без да е най-
добрата. Опитах се да 
въведа термина „раз-
решената революция“, 

но никой не ми обърна 
внимание. Тогава вне-
запно изригнаха отри-
цатели, върху които се 
бе излял целият рог на 
социалистическото из-
обилие. Те се кълняха, 
че нямат не само нищо 
общо с тази система, но 
и гневно са я отрича-

ли. Тогава много ловко 
криели този гняв. Така 
накратко започна исто-
рията на моето „почер-
веняване“. Не останах 
в приемника БСП, за-
щото се разгневих как 
елегантно партийният 
елит се ориентира в 
пазарната икономика, 
докато обикновените 
стругарчета и чиновни-
ци отидоха на улицата 
или им се натякваше, 
че били комунисти. Кой 
от стария номенклату-
рен състав сега живее 

по-лошо от преди? Да-
же напротив, повечето 
от тях се превърнаха 
в преуспяващи бизнес-
мени. С поразително 
пренебрежение към 
онези, които те „воде-
ха“. Сума ти галеници 
без капка свян казва-
ха „вашата партия“, въ-
преки че помним как 
проникновено и без-
причинно говореха за 
„нашата партия“. Оста-
налите бяха пуснати да 
се оправят сами. Каква 
наглост! Тогава усетих, 
че съм „ляв“. 

За повече яснота 
ще напомня, че роди-
телите ми умряха като 

обикновени учители, 
че досега никога не съм 
имал собствен кабинет, 
да не говорим за коли, 
секретарки и безплатен 
мобифон. 

След разграничи-
телната 1989 г. загубих 
приятели, които няма-
ха нищо против да сме 

такива при комунизма, 
но не и при демокраци-
ята. Най-страшното не 
са мъртвите приятели. 
Най-угнетяващото е те-
зи, които са умрели по-
не за теб още като живи. 
Има и друга категория. 
Нови приятели, които 
смятаха, че при новите 
времена ставаш голе-
мец. Те се застраховат 
с ресторантски жесто-
ве. После става ясно, че 
няма такава перспекти-
ва, и те безцеремонно 
те отписват без види-

ми причини. Е, и 
на това приятел-
ство времето от-
минава. 

Все още фан-
тазирам за как-
во ли не. Не 
смятам, че жи-
велите здраво-
словен живот са 
по-бодри от оне-
зи, живели дру-
гояче. Изпитвам 
съмнения към 
израза „запазен 
мъж“. Запазени-
ят мъж се е па-
зил, а това да-
леч не означава 
хубав живот.

Без цифрови 
у р а в н е -
ния „дал-
взел“ на-
мирам, че 
съм оби-
чал пове-
че, откол-
кото съм 
бил оби-
чан. Че 
съм писал 
и гово-
рил пове-
че добри 
работи за 
д р у г и т е , 
отколкото 
те за мен. 
Често пъ-
ти за фон 
принизя-

вах себе си, за да при-
влека внимание към 
другите. Но не съм фа-
рисействал дори и в 
похвалите. Казвам го за 
собствено удовлетво-
рение, без капка упрек 
към никого. Обичам лу-
лите си, които ми дават 
чувство за сигурност, 

п о -
т р а й н а 
от член-
с т в о -
то ни в 
Н А Т О . 
Обичам 
т а й н -
ствено-
то пу-
к а н е 
на ле-
да в ча-
ша, дис-
кретно-
то му 
потрак-

в а -
не от 
т о п -
л и я 
скоч. 
Обичам безсънието 
си, чрез което раз-
говарям със света. 
Обичам Отечество-
то, но не с такава 
любов, която е съ-
измерима с хонорар, 
платен офис или суб-
сидия. Нямам селска 
страст към притежа-
ние. Вярвате или не, 
но думата „имот“ ми 
е чужда.

С ъ ж а л е н и я ? 
Имам няколко, как-

то се споменава в она-
зи песен на Франк Си-
натра. Не поех някои 
рискове... Трябваше да 
имам повече деца! Но 
кой от нас не си казва: 
„Трябваше!...“ Може би 
трябваше да бъда по-
строг баща, може би 
трябваше да бъда мал-
ко по-„важен“, може би 
следваше да съм по-
„сериозен“. У нас учти-
востта и достъпността 
не са особено ценен 
артикул и се прием-
ат за слабост. Може 
би трябваше да бъда 
повече концентриран 
във всичко. Не зная за-
що обичам безредие-
то на мисълта, за кое-
то свидетелстват и те-
зи редове. Нарочно ги 
пиша хаотично, защото 
винаги съм се изразя-
вал така. Систематика-
та ме отегчава. Може 
ли да се пише просто 
и подредено за слож-
ни състояния? Това ес-

тествено не оправдава 
преднамерената нат-
руфеност. Да си раз-
пилян, още не значи, 
че си некадърник. Не 
съм срещнал некадър-
ник, който да греши 
във фактите. Поняко-
га се нервирам, когато 
ме споменават само с 
вицове и маси, с речи 
и случки. Не искам да 
бъда запомнен само 
така. Не че не е било 
вярно, но не е било 

единственото. 
Религия? Има разли-

ка между нея и вяра. 
Не в този смисъл, кога-
то се боим от небесен 
красавец от филмите 
на Франко Дзефирели 
и Мел Гибсън, който 
всичко вижда и зака-
нително или с топлота 
върти пръст. Вярвам в 
загадъчните тайнства, 
не в евтините чудеса 
на религиозното суе-
верие. А има ли човек, 
който да не вярва в 
нещо? Невинаги раз-
бирам духовното оп-
редметяване. 

Преди четиридесет 
години един отдав-
на починал приятел 
ми каза строфа от Ро-
бърт Бърнс, която не-
прекъснато мърморя. 
„Аз моята участ, добра 
или зла, посрещам ус-
михнат – добре си до-
шла.“ Не зная кой е 
преводачът, но звучи 
утешително и велико. 

Това мъдро смирение 
на шотландския поет 
е част от изкуството на 
живота. Не зная защо, 
но бях конвенциона-
лен човек, комуто чес-
то приписват некон-
венционален живот. 

Някакъв америка-
нец, чието име не за-
помних, твърди, че 
старостта не е за лиг-
льовците. Защото при 
нея няма възможност 
за симулиране на бъ-

деще. „Сега ще 
видим какво 
струваш и какво 
представляваш!“ 
– казваш си ти. 
А за Лев Тол-
стой старостта 
била „най-голя-
мата изненада“. 
Изненада от как-
во? Просто сре-
щаш неизбеж-
ното. С години-
те усещанията за 
самия живот се 
променят. Та на-
ли и най-възви-
шените чувства 
минават през 
мозъка, сиреч 
тленното тяло! 
Оттам започва 

и свършва всичко. Не 
мога да правя компли-
менти на всички хо-
ра, с които съм живял. 
Нямам ученици, нито 
учители. Но не изпит-
вам и никаква непри-
язън. На тези, които 
не ме обичат, казвам: 
„Зная защо!“ На дру-
гите, които ме обичат, 
с благодарност казвам 
същото. Друга причи-
на да не пиша споме-
ни. Не мога да бъде 
откровен с всички и 
за всичко. Не вярвам, 
че гръцката максима 
„Опознай себе си!“ е 
осъществена за отдел-
ния човек. Ние все по-
вече разбираме колко 
малко знаем за света 
в края на живота си. 
Независимо от всякак-
ви чужди признания! 
Човешката душа не е 
витрина за разглежда-
не. Трябва да отнесем 
и някои тайни със се-
бе си!

С антон Дончев

Със Симеон Сакскобургготски

С любимата жена

Сред почитатели
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Екотрагично

Любопитно по света

страницата подготви 
иван ВасЕВ

Храни, 
заплашени 
от изчезване 

НАСА ускорява пла-
новете си да се 
върне на Луната 

и този път американска-
та космическа агенция 
твърди, че ще остане 
там. Джим Бриденстин, 
администратор на НА-
СА, заяви, че агенцията 
планира да ускори пла-
новете, които имат под-
крепата на президента 
Доналд Тръмп, за да се 
върне на Луната, използ-
вайки частни компании. 
„Важно е да се върнем на 
Луната възможно най-
бързо“, каза Бриден-
стин и добави, че се на-
дява астронавти да бъ-
дат изпратени на естест-
вения спътник на Земя-

Америêанците бързат êъм луната

САÌОЛÅТ 
СÅ СÁЛÚСÊА

 С ÍЛО? 

Çíàåòå 
ëè, ÷å...
саддам Хюсеин е 

автор на романтичен 
роман, наречен "Zaziba 
and the King". Публику-
ван е анонимно в Ирак 
през 2000 г.
В Тайван има рес-

торант, в който серви-
рат храната в миниа-
тюрни тоалетни чинии.
Принц Чарлз и 

принц Уилям вина-
ги пътуват в различни 
самолети. В случай на 
катастрофа един от тях 
трябва да оцелее.
В казината в лас 

Вегас няма часовници. 
Това е така, за да може 
клиентите да загубят 
представа за времето 
и да прекарват повече 
часове там.
Всеки ден по све-

та биват обирани 20 
банки. Средната стой-
ност на откраднатите 
пари е 172 100 паунда.
Хлебарките са съ-

ществували 120 мили-
она години преди ди-
нозаврите да се появят 
на Земята.
като дете адолф 

Хитлер е искал да бъ-
де свещеник. Освен то-
ва Хитлер е имал фо-
бия от котки. Алексан-
дър Велики, Наполеон 
и Мусолини са имали 
същата фобия.
 глобалното за-

топляне помага на 
Индия и Бангладеш да 
разрешат един спор. 
Въпросната територия, 
за която спорят страни-
те, се нарича Ню Мур. 
Островът потъва под 
водата заради глобал-
ното затопляне, след 
което спорът приключ-
ва през 2010 г.
Пеперудите (от 

английски - butterfly) 
първоначално са се на-
ричали futterflies (futter 
- трептене).
Някога моркови-

те са били лилави. До 
края на 16 век, когато 
датски земеделци из-
ползват мутирали клет-
ки на лилавия морков 
и бавно го превърна-
ли в сладкия оранжев 
вариант, който ни е по-
знат днес.
Милиони раци 

използват остров Рож-
дество, за да се срещат 
и да създават поколе-
ние.
На Змийския ос-

тров в сао Мауло, кой-
то е разположен върху 
110 акра земя, има 4000 
змии. Това означава, 
че на всеки 6 квадрат-
ни ярда има по 1 змия. 
Освен това островът е 
дом и на златната змия, 
чиято отрова е способ-
на да разтопи човеш-
ка кожа.

та до 2028 
г. „Този 
път, кога-
то отидем 
на Луната, 
ние всъщ-
ност ще 
останем. 
Няма да 
оставяме 
знамена и 
отпечатъ-
ци и след 
това да 
си идем у дома, за да не 
се налага да се връща-
ме отново след 50 годи-
ни“, каза той. Последни-
ят човек, който стъпи на 

Луната, бе-
ше Юджийн 
Ч е р н а н 
през декем-
ври 1972 г. 
по време на 
мисията на 
„Аполо 17”.  

П р е д и 
а м е р и к а -
нците отно-
во да стъпят 
на лунната 
повърхност, 

НАСА смята да приземи 
там безпилотен апарат 
до 2024 г. и вече очак-
ва оферти за изгражда-
не на сондата от раз-

растващия се частен 
сектор. Крайният срок 
за подаване на оферти 
е 25 март, като първа-
та селекция се очаква 
през май. НАСА плани-
ра да построи и малка 
космическа станция, на-
речена „Портал“, в ор-
битата около Луната до 
2026 г. Тя ще служи ка-
то пътна станция за пъ-
тувания до и от повърх-
ността на спътника ни, 
но няма да има посто-
янен екипаж като Меж-
дународната космиче-
ска станция (МКС), коя-
то се намира в момен-

та в околоземната ор-
бита. Както и при МКС, 
НАСА ще търси участи-
ето на други страни, ко-
ито биха могли да оси-
гурят част от необходи-
мото оборудване, ка-
то например модули за 
станцията или превоз-
ните средства, които 
ще позволят кацане на 
повърхността. В рамки-
те на програмата аген-
цията смята да изпра-
ти научно оборудване 
и други технологични 
инструменти на Луната 
през 2020 г. или преди 
края на тази година.

Áúêèíãàìñêèÿò äâîðåö â öèôðè

Бъкингамският дворец е сред по-
следните действащи кралски дворци 
в света. Поради тази причина той при-
влича вниманието не само на британ-
ците, но и на милиони хора по света.

Бъкингамският дворец е официал-
ната резиденция на кралицата. Разпо-
ложен е в района Уестминстър.

От 1993 г. дворецът е отворен за 
туристи през месеците юли и август. 
Всяка година той е посещаван сред-
но от около 400 000 души. До момен-
та техният брой е близо 7 млн.

Бъкингамският дворец има 775 по-
мещения, 19 зали, 52 стаи за кралско-
то семейство, 188 стаи за персонала, 
92 офиса и 78 бани. Дворецът има об-
що 760 прозореца, които се почистват 

всеки шест седмици, както и 1524 вра-
ти. Съхранява над 20 000 произведе-
ния на изкуството. Най-големият при-
ем на кралицата се осъществява през 
ноември. Тогава тя приема над 1000 
представители на дипломатическия 
корпус в Лондон. Когато парламентът 
заседава, кралицата приема на частна 
ауденция всяка седмица британския 
премиер. Кралица Виктория е първи-
ят монарх, който официално превръ-
ща Бъкингамския дворец в кралска 
резиденция. Елизабет II неотдавна от-
празнува диамантен юбилей – 60 го-
дини на трона. В задната част на дво-
реца има голям парк – градината за-
едно с езерото е най-голямата частна 
градина в Лондон.

карибският тюлен монах
 (Monachus tropicalis)

През 1494 г. Христофор Колумб  акости-
рал на пустинния остров Алто Вело  по вре-
ме на втората си експедиция в Америка. Той 
и спътниците му са първите европейци, ви-
дели единствения бозайник от този вид в ра-
йона на Карибите. Слезли на брега и убили 
осем животни. Примерът им станал зарази-
телен. Доверчивите тюлени били избивани 
заради месото, а по-късно и за мазнината, с 
която смазвали колите по плантациите. За 
450 години видът бил ликвидиран и през 
2008 г. официално е вписан като изчезнал 
вид. По-точно – ликвидиран от човека.

летяща чиния?самолет на 
китайската авиокомпания 
„Air China“ се е ударил с не-
известен летящ обект на ви-
сочина около 8 километра, 
след което е трябвало да ка-
цне принудително. специали-
стите първоначално мислели, 
че става въпрос за някаква го-
ляма птица, но тъй като няма-
ло никакви следи от пера, се 
съмняват за нещо друго.

имайки предвид, че само-

летът има голяма вдлъбнати-
на, съмненията са за близка 
среща с НлО.

Човекът победоносно върви по пла-
нетата, но често зад него остава пус-
тиня и трупове. Днес 16 хиляди вида са 
на ръба на оцеляването, а много повече 
завинаги са се преселили в небитието. 
примери много.

Изменението на кли-
мата има последици и 
върху селското стопан-
ство, а оттам и върху 
храните, които използ-
ваме ежедневно. Ня-
кои от тях може да из-
чезнат до 2050 г. 

 Например би мог-
ло да изчезне кафето, 
чиито семена произ-
лизат от страните око-
ло екватора – зоната, 
в която температура-
та нараства най-бър-
зо. Кафеените дръв-
чета Арабика, на чия-
то основа е 75% от све-
товното производство, 
са податливи на гъба-
та Hemileia vastatrix. 
Изследване от 2012 г. 
предвижда изчезване 
на сорта Арабика в Ни-
карагуа и Мекси-
ко в рамките 
на след-
ващите 
някол-
ко де-
с е т и -
летия.

Тем-
п е р а -
турите в 
Африка са 
все по-високи 
и какао се ражда все 
по-малко. Светът би 
могъл да остане и без 
шоколад. 70 на сто от 
какаото се произвежда 
в Западна Африка, къ-
дето до 2050 г. темпе-
ратурите ще се увели-
чат средно с 2,3%. Це-
ната на какаото би мо-
гла да „експлодира“, а 
парченце от любимия 
на мнозина шоколад да 
се превърне в лукс. 

Глобалното затоп-
ляне не подминава и 
лозята. Френските ви-
нопроизводители вече 
забелязват промените 
– гроздето узрява по-
рано и съдържа повече 
захар, а по-малко кисе-
лина. Ако тази тенден-
ция продължи, виноп-
роизводителите могат 
да се окажат „техноло-
гичен излишък“.  

 Хладните зими са 
предпоставка за добри 

ябълки. Прекалено 
меките зими водят до 
по-малко плодове и по-
ниска реколта. Също-
то важи и за праскови, 
сливи, кайсии и круши. 
Без водата няма живот. 
Това знаем много до-
бре, но нищо не ни га-
рантира ще продължа-
ваме ли да я имаме, съ-
дейки по бързината на 
топене на ледници-
те. Според проучване, 
публикувано през 2010 
г. от американския На-
ционален съвет за за-
щита на ресурсите, до 
половин век една тре-
та от САЩ ще бъдат из-
правени пред недостиг 
на вода. Още едно пи-
тие, особено любимо 
на мъжката половина, 

е заплашено от 
изчезване. 

А имен-
но ед-

на от 
о с -
н о в -
н и т е 
с ъ с -

т а в к и 
за би-

р е н а т а 
индустрия 

– хмелът, няма да 
издържи на повишени-
ето на температурите. 
Ако учените не успеят 
да разработят видове, 
устойчиви на топлина, 
и по-добри системи за 
напояване, бъдещето 
на голям брой пиво-
варни ще бъде под въ-
прос. 

 И накрая – свят без 
банани. Бананът е все 
по-малко устойчив на 
все по-големия брой 
насекоми, които го 
нападат. Земеделски-
те производители в 
Коста Рика смятат, че 
затоплянето на плане-
тата е главният винов-
ник за заболяванията 
на бананите. Насеко-
мите, голямото коли-
чество валежи и екс-
тремните горещини 
ни най-малко не бла-
гоприятстват произ-
водството на банани.
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Баба Меца

Оцветете рисунката

Хей, снежецо мил и драг,
гледам, появи се пак.
пухкав си и много бял,
но си малко закъснял!
нещо си се пообъркал – 
виж, при нас дошъл е щъркел!
но не влиза във гнездото -
много мокро е защото.
а пък трябва там да мъти –
казвам ти хиляда пъти!
нужна му е топлина,
мама щъркелка една
да го пълни с яйчица,
с малки щъркчета-деца.
тъй че ти иди си с мир
във далечния Сибир
и ще дойдеш пак при нас
зимата със Дядо мраз!

Уляна ПЕТкОВа

Çаêúñíÿë ñíÿã

Баба меца се събуди
от дълбок и зимен сън
и започна да се чуди
що ли я очаква вън.

Чака я красива пролет
със усмихнати цветчета
и улисаните в полет
лястовички и врабчета.

В блатото са долетели
щъркели от топъл юг,
за водичка зажаднели
и за сладки жабки тук.

Чакат я и боровинки,
ароматен горски мед,
крехки ядки и глогинки –
всичко ще й е наред!

Баба меца се обърна
и огледа всеки кът,
сякаш искаше да зърне
колко хубав е светът!

после се протегна плавно
и изправи на крака
и потегли бавно, бавно
там към близката река.

Да си сръбне тя водица,
жаждата да утоли.
изтощената душица
в миг да се развесели! 

Младен ПЕТрОВ

Топлият южняк притихна,
Слънчо весел се усмихна,
позатопли се земята,
събудиха се и цветята.

Подредени в броеници,
долетяха от юг птици
и закрачи важно пак
щъркел шарен дългокрак.

Дървесата тъжни, голи
изправиха зелени клони
и сега са цели
празнични и снежнобели.

Пролет, много си красива,
но бъди и милостива!
Не развихряй ветровете,

спри порои, дъждовете!
Подари ни дни лъчисти
и вода, и въздух чисти!

лили ВЕНЕЦиЯНОВа

ПролетÊîêè÷å
Вижте, сред снега наднича
подранилото кокиче,
зимен вятър го люлее,
песен ледена му пее:
- Ей, кокиче белоснежно,
ти си цвете толкоз

 нежно,
бяла зима шета 

тук,
ще измръзнеш

 ти от студ!
- Не се боя от 

бяла зима!
Е, не ми е тя 

любима,
аз имам здраво 

стъбълце
и закалено 

сърчице.
Земята се затопля 

вече,
зимо, бягай надалече!
С камбанката звъня, звъня –
хората да известя,
че иде пролет хубавица
с небесносиня колесница,
закичена с цветя чудесни,
тя носи радост, птичи песни!

лиана МаНДиНОВа

Славейчето рано пее,
огнена зората грее!
Вятър носи песента,
шепне: „Тук е пролетта!”

Вред е розово и бяло,
всичко се е разцъфтяло!
А тревицата зелена
сякаш с четка оцветена!

Лъчезарно е небето,
трепка радостно сърцето!
Славейчето сладко пее,
детски вик и смях се лее!

Моя пролет белоцветна,
тъй красива и кокетна!
Ти си истинска и жива,
чародейна, примамлива!

карамфила МариНОВа

Щъркелчо дошъл от юг
пак гнездо да свие тук.
И във него той стърчи
ден и нощ кажи-речи.
Носи Щъркелка храна 
от далечните блата,
а пък таткото седи
и за врагове следи.
И под бялото крилце
с малко черно петънце
твърдото яйце се счупва,
малък Щърко се излюпва!
Мама казва – бързо яж,
че ще учим пилотаж –
нависоко да летиш,
нашироко да кръжиш.

Че щом лятото отмине,
връщаме се пак чужбина –
в небесата ще се вдигнем
и до Африка ще стигнем.
Там сред нилски крокодили
ще сберем отново сили,
и отново с дълъг полет
ще се върнем тук напролет!
Ей, невероятна птица
Щърко е – нали, дечица?
И на трудности напук
всеки път долита тук,
тук си рожбите отглежда,
тук живее със надежда.

Уляна иВаНОВа
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Чудил е връх. Не е от онези в 
планината, в които се взира 
мало и голямо дали иде буря 

или вятър гони облаците. Върхът е 
малък, заоблен. Около него се нами-
раха имотите и къщата на Коло Це-
ков.   Завършил VII клас, Коло Цеков 
се чувстваше образован и просветен 
човек.  От раждането до смъртта си 
двамата с жена му живяха на Чудил. 
Тя почина отдавна.   

- Като кмет на селото трябваше да 
отида да изпратим и него в послед-
ния му път. Тогава намерих малка-
та тетрадчица от 10 странички. При-
брах я. - Така започна разказа си 
приятелят ми от селото и продъл-
жи: – Като се образува  ТКЗС-то, се-
ляните къде доброволно, къде зор-
лем влизаха в стопанството. Когато 
партийците го притиснали да по-
дпише, той казал: “Ще подпиша за-
явлението само ако дойде Първака 
от София.” Всички познаваха Пър-
вака. Преди Девети септември бе-
ше партизански командир. После се 
чу в селото, че  идвал при Коло Це-
ков. Какво са си приказвали двамата, 
така и не се разбра. Разправяха, че 
Първака  ги събрал още същия ден 
и им казал: „Не се занимавайте по-
вече  с Коло Цеков. Да стои горе на 
Чудил, да брои звездите. Ние кому-
низма ще построим и без него.“ Ка-
чил се на джипката и отпрашил към 
София. Така партията забрави Коло 
Цеков на върха. Сега виж той как-
во пише в дневника си: „…26 юни 
1944 г.: От Чудил гледах равнината. 
По шосето се зададе войска. На за-
пад между хълмовете протрака кар-
течница. После избухнаха бомби. За-
върза се бой. Изкарах стадото на па-
ша и гледах. 28 юни 1944 г. Нощта 
кучетата силно се разлаяха. Изля-
зох. Пред мен застанаха двама мъ-
же с шмайзери. Поканих ги да вля-
зат.  След тях други двама въведо-
ха млад мъж с разкривено от болка 
лице. Беше ранен в крака. Влезли-
ят строго ме попита: “Ще  помогне-
те ли?“ Погледнах жена си и тя раз-
треперана отвърна: „Та можем ли 
да не му помогнем, хора сме.“ На-
станихме го на леглото.   Жена ми 
сгря вода в котлето и изми крака, а 
раната превързахме. Раненият оста-
на, а другите  си отидоха. Знаех, че 

стъпвам по жарава. Можех да плам-
на и да изгоря. Това беше Първака. 
Два месеца изкара при нас на Чу-
дил. Говорехме с него за най раз-
лични неща. Често ми казваше: „Ка-
то освободим България…“  или „Ис-
кам да сме  свободни… Ще изгра-
дим свят на братство и равенство. 
Земята ще е на тези, които я обра-
ботват…“ Нямаха представа от ко-
го ще ни освобождават, за какво се 
бият. Някои казваха, че са разбой-
ници и хайдуци, че палят и рушат. 
Държавата плащаше за главите им, 
палеше домовете им. Те твърдяха, че 
се бият за свободата. Понякога му 
казвах: „Аз и сега съм свободен. Тук, 
на Чудил, ми е свободно. Над мен са 
звездите, луната и Господ. Под тях  

- аз, жена ми, къщата и имотът. Не 
ща нищо чуждо, но моето си не да-
вам.“ Питах го защо се бием бълга-
ри с българи. Той отговаряше: „Бием 
се за по-добър живот. Искаме сво-
бодна и справедлива държава.“ Аз 
отвръщах: „Моята свобода е тук, на 
Чудил.  Долу са кметът, акцизният, 
полицаят… Те са държавата.“ Питах 
го ще може ли да има държава без 
тези „изедници,“ както ги наричаше. 
Той се замисляше. После добавях: 
„За мен свободата е да виждам как 
сутрин изгревът тихо изплува от из-
ток. Да яхна коня и да препусна из 
ливадите. Да гледам слънцето как 
първо милва горе скалите на Чу-
дил, после моята къщица. Сетне се 

вдига нагоре и огрява държавата, 
която вие искате да промените. Не 
мога да разбера свободата, за ко-
ято приказваш.“ Към края на юли 
оздравя и си замина.“ Тук дневни-
кът на Коло Цеков прекъсва и има 
запис чак на 11 септември 1944 г. 
„Слязох в селото да купя газ и ед-
но друго, без което не можехме на 
Чудил. Властта беше сменена. Някои 
се радваха, други се ослушваха, тре-
ти просто се бяха изпокрили. Имаше 
и арестувани. Чу се за убити. Дър-
жавата сега бяха тези, които тя до 
вчера преследваше.  

Март 1947 г. В залисията около 
стопанството забравих дневника. 
А в селото ставаха промени. За-
почнаха да правят ТКЗС. С подпи-

са ти изкар-
ваха волове-
те, коня, ка-
руцата, ов-
цете. Домът 
опустяваше. 
Долу от ни-
ското се чу-
ваше плач на 
жени, псув-
ни на мъже, 
клетви. Гле-
дах от Чудил 
учуден, вце-
пенен… 25 
април 1957 г. 

Тъкмо се бях приготвил за сеитба 
на царевица, и от долу се зададо-
ха 30-40 души, водени от партийния 
секретар. Наобиколиха къщата ми 
и започнаха да тикат в ръцете ми 
перодръжка да подпиша заявлени-
ето за влизане в ТКЗС. Мълчах. Не 
подписах. Бях като хванато в капан 
диво животно. Само казах: „Ще по-
дпиша само ако тук дойде Първа-
ка…“ Отидоха си.

И той дойде след няколко дни та-
ка изненадващо, както когато беше 
ранен. От оня красив млад мъж не 
беше останала и следа. Косата му 
беше прошарена, лицето – подпу-
хнало. Здрависахме се. Седна до 
мен и ме загледа с уморените си 

очи. Тихо ми рече: „Мястото ти е 
при нас, в ТКЗС-то и в партията… 
Затова съм дошъл.“ Аз помълчах и 
отвърнах: „Радвам се, че си тук, на 
Чудил!“ Припомних му: „През 1944 г. 
ми казваше, че се бием за по-до-
бър живот. Да няма бедни и бога-
ти. Казваше, че искате свободна и 
справедлива държава… Държава-
та, която ми взима земята, стадо-
то, коня, кравата, ме прави роб. Ро-
бите не са имали нито земя, нито 
дом. Аз не искам някой да ме при-
тежава, та било това да е най-до-
брата държава. Казваш „мястото ми 
е при вас“. Моето място е тук, на 
Чудил, където е свободата ми. До-
шъл си да ми вземеш Чудил, с не-
го ще ми вземеш душата.“ Той ме 
гледаше неразбиращ, ядосан. Каза 
да помисля ако не за себе си, за 
децата, за семейството. Предлага-
ше ми служба, власт, привилегии. 
„Не, казах му, оставам на Чудил.“ 

Тръгна си. Очаквах агитаторите 
отново да дойдат месеци, година. 
Бях забравен от властта. Останах 
свободен.

На последния лист с красивия си 
почерк в кавички Коло Цеков беше 
написал: „Свободата, Санчо, е едно 
от най-ценните блага, с които Бог 
дарява хората. С нея не може да 
се сравнят нито съкровищата, ко-
ито крие земята, нито тези, които 
таи морето. За свободата, както и за 
честта, може и трябва да се жертва 
животът и, обратно, лишаването от 
свобода е най-голямото зло, което 
може да сполети човека.“ 

Така завършваше тетрадката на 
Коло Цеков. Мога да ти кажа за 
него, че живя тежко на върха. Де-
цата му  от малки се разбягаха  по 
градовете да изкарват прехраната 
си. Едни го мислеха за луд, други 
за глупав, обиден на властта, тре-
ти - за враг. 

През тези години ТКЗС-то се за-
могна. Хората построиха нови къ-
щи.  Коло Цеков остана горе, на 
върха. Гледаше стадо овце и с не-
го преживяваше. Слизаше през ден-
два в селото, купуваше си вестник, 
отбиваше се в библиотеката, взема-
ше по някоя книжка и поемаше към 
Чудил, към свободата си.

кръстан ВлаДиМирОВ
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Äневникúт от Чудил
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Бързо стопява се нашата нация,
без да е смачкана нейната грация.
Младите чакат световна миграция,
старите плахо на болест градация.

Области цели език чужд говорят,
граница чакат на юг да отворят.
Изтокът чака от Бог прокопсия,
щедра ръка да протегне Русия.

Тези от бедния Северозапад
все към съседна Румъния драпат.
 А Югозападът търси хармония
в Гърция, Сърбия и Македония.

Мисли най-зли на жените досаждат,
вече за роби деца да не раждат.
Трябва да смъкнем ”щастливите” 

маски,
чака ни шеметен срив демографски.

Наште управници туй не разбрали,
дрънкат си пак да строят 

магистрали.
Как, накъде ли по тях ще потеглим
и докога тъй ярема ще теглим?

кирил гУсЕВ

Премъдрост в думите прозира,
с годините в живота скрита...
Чешмата, що на път те спира,
тя първа състрадално пита.

Че дива е и щедра планината,
ликът си тя променя на мига –
с усмивка те поема в ранината,
излива ненадейно си яда!

Законите и хората отрано
привели са копнежите си тука.

Така им майчица тя втора стана,
та с нея търсят своята сполука.

Обични, милостиви и грижливи,
тез хора радостта с тъга поделят...
Пословично добри и работливи –
с ручок посрещат госта и постеля.

И тази непринудена човечност
сърцата им плоди и заздравява.
Откак е планина родена с вечност,
природа и човек се приютяват.

стоян МиХайлОВ, Търговище
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НиЯ, ЧЕсТиТки иЗПращайТЕ На аДрЕс: 1421 сОФиЯ, 
кВ. „лОЗЕНЕЦ“, Ул. „криВОлак“ №48, ВХ. „В“, За В. 
„ПЕНсиОНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФАмалки оБяВи

Възпоминание

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

035790021 – продава 
абрихт с елдвигател, раз-
мери 400/2000 мм

0887/985240 – прода-
ва електромер, водомер, 
пружина за легло, панел-
на дограма

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – прода-
ва грамофон, грамофон-
ни плочи, видео и касети, 
пощенски марки, картич-
ки, социологическа лите-
ратура

0889/613432 – прода-
ва пчелни семейства без 
кошери – 16 лв. на пита

0 8 9 8 / 3 8 0 4 8 7 , 
02/8242129 – продава 
часовник с кукувица, ра-
диокасетофон, китеник, 
спортен велосипед, ми-
кроскоп, аптекарска вез-
на, грамофон, старинни 
часовник телефон, фото-
апарат

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски машини, 
циркуляр за професио-
нални цели, малко фур-
гонче, ново 

0886/729130 – прода-
ва  акумулираща печка, 
маслен електрически ра-
диатор,  ретромагнето-
фон „Мамбо“, килим тип 
персийски

0877/882177 - предме-
ти на ловна тема, полилей 
3-лампов - 100 лв., пепел-
ник европейски - 30 лв., 
картини - мечки в тайгата - 
50 лв., глутница вълци - 20 
лв., книгите "Рилският све-
тец", издадена през 1947 г. 
- 100 лв., "Очни болести" - 
100 лв.,  яке шушляково, 
комплект с панталон, но-
ви, европейски - 80 лв., об-
лекло за туристи и скиори 
европейско - х 10 лв., про-
водник венелитов 6 кв. мм 
- 180 м - 200 лв., електр. 
апартаментно табло ново, 
фабрично, с 9 автоматич-
ни предпазителя - 70 лв.

0879/858148 – про-
дава: 10 чугунени радиа-
тора, 4 талпи – 210/26/6 
см, пожарогасител – 10 
лв., такламит за гресира-
не, полилей – шестица, 2 
нощни шкафчета, багаж-
ник за кола – руски, 2 ту-
би за бензин – железни, 
20-литрови, хиляда бурка-
на, дървена пепел – тор, 
за градина, два сгъваеми 
стола, 5 единични пружи-
ни за легло, шведска стена 
за болни и здрави

0888/176303 – прода-
ва 3 реотана за акумули-
раща печка, пералня „Ро-
са” – малка, легло двойно, 
матрак, 2 чекмеджета. Це-
на по споразумение

0888286743 – купува 
сокоизстисквачка „Ротел” 

или само горния капак
0899/475418 – прода-

ва касети със записи на 
хитови български, руски, 
френски, шведски и ар-
жентински песни и музи-
ка от 70-те години

0897/866919 – купува 
музикални инструменти, 
български електрически 
китари, ефекти и ехола-
ни, синтезатори и лампо-
ви усилватели

0888/432280 – прода-
ва мерцедес А 160, бен-
зинов, 2001 г., климатик, 
алуминиеви джанти, сив 
металик – 2400 лв.

0886/361879 – прода-
ва германска хидравлич-
на помпа за хидромотора 
на бетонпомпа 

0896/321902 – прода-
ва Фолксваген „Поло” със 
сменен съединител, полз-
ван за работа. Преглед на 
19.2. – 1200 лв.

064/836140 – продава 
технология с два патента 
за настройка на рязване и 
контрол на външни и въ-
трешни цилиндрични ко-
нусни резби – до 600 мм

0898/483353 – прода-
ва метален калъп за бе-
тонни пръстени за бунар 
с вградено стъпало  пер-
фектно изработен, и око-
ренени лозички – 2,50лв./
бр.

0876 149317 - София - 
Продавам японски апарат 
за кръвно налягане "Сен-
до", неупотребяван, в га-
ранция от 28 януари 2019 
г. – 5 години, за 117 лв. 

0897/801365 - продава 
термос 2,5 л - 20 лв.; нова 
електрическа кана - 15 лв.

0898/225564 – про-
дава нов немски слухов 
апарат; разпродава биб-
лиотека с художествена 
литература и методика 
по изобразително изку-
ство

0889/378252 – про-
дава лечебна кализия – 
лекува диабет, катарак-
та, домашни чехли № 38 
и 42 – 20 лв., мини казан 
за ракия – 170 лв.; прода-
ва бюро за офис или уче-
ници – от дърво – 160 лв., 
кожени ботуши от Гер-
мания - № 45, 30 лв., ски 
тренажор – 58 лв.

0896/803870 – купу-
ва нови или много за-
пазени електрически 

0889/613432 – дава под 
наем апартамент – 200 лв., 
в Ст. Загора

0889/613432 – купува 
апартамент двустаен в Со-
фия – без посредник! Без 
първи и последен етаж!

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена 
виза за проектиране на къ-
ща – 8800 лв.

08133/2567 – продава 
къща с 4 стаи, баня, голям 
гараж, постройки, асми, 
двор 1,50 дка – в Русенско

0889/613432 – спеш-
но купува апартамент 60-
70 кв. м, без първи и по-
следен етаж. От частни ли-
ца в София; дава под наем 
от 1.4.2019 г. необзаведен 
апартамент – 89 кв. м – 200 
лв. наем в Ст. Загора

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0884912727 – купувам 
апартамент от собственик  
в София

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-
ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора с 
овощна градина. Наблизо 
има хранителен магазин

08133/2567 – продава 
къща гредоред, двор 1,5 
дка, гараж, баня, на 30 км 
от Русе

0878/181538 – продава 
къща с 5 стаи, декар двор, 
сгради за животни, с. Ста-
верци. Цена по договаря-
не

0988/339388 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-

ско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава 

вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0897/507266 – купу-
ва гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
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. Под-
ходящ за туризъм, ски, ри-
болов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – продава 
двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица 
– 5000 лв.

0898/550760 - прода-
ва студио - 32 кв. м, хотел 
„Бор“ - Велинград

02/4690408, вечер - да-
ва самостоятелна стая под 
наем, обзаведена; дава и 
гараж под наем, оборуд-
ван, ток и вода, санитарен 
възел. Изгодно!

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централ-
на част. Може и срещу гле-
дане на възрастни хора

0988/845735 - млад ин-
женер търси жилище

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 
на село в Пловдивска или 
Смолянска област, с добри 
условия

0897/299174 - продава 
къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни 
постройки

0885/663425 - търси да 
купи една стая със собст-
вен санитарен възел на 
партерен етаж - в Бургас

0896/803870 – пенси-
ониран медицински спе-
циалист търси срещу при-
емлив наем обзаведена 
или празна селска къща с 
баня, тоалетна и допълни-
телна стабилна стопанска 
постройка в село без ме-
дицински персонал

0897/042029 – предла-
га къща на село на семей-
ство пенсионери или пен-
сионерки, безплатно и без-
срочно. Условия – много 
добри. Който няма дом, да 
заповяда!

02/690408 – след 18 ч. 
– давам стая под наем в жк 
„Люлин – 3”. Сградата е са-
нирана и топла. Изгодно!

0878/464628 – в поли-
те на Рила, село Ресило-
во, продава къща с голям 
двор, бунар и други екс-
три. Цена 40 000 лв.

0889/027105 – прода-
ва се едноетажна масив-
на къща, лятна кухня с ба-
ня, двор 1300 кв. м, кла-
денец, ток, вода платени – 
обл. Пловдив, до гр. Съе-
динение

039/20003 – продава/
заменя запазена модерна 
къща, двор, градина, бивш 
рибарник. Селото е на 4 км 
отклонение на магистрал-
ния път за Кърджали, пре-
ди Горски извор

0889/340896 - продава 
апартамент 45 кв. м с тера-
са 40 кв. м, обзаведен, на 1 
ет. във Варна, кв. Галата - 
50 000 евро

052/831253 - прода-
ва място 60 кв. м, къща - 
Жилино, общ. Нови пазар, 
чист въздух, вода, гора, ти-
шина

0878/950581 – продава 
имот в Троянския балкан – 
с. Балканец, самостоятел-
ни спални, река, асфалтов 
път – 16 000 евро

0884/574410 - продава 
масивна къща в центъра на 
село Недялско, обл. Ямбол, 
на главен път, 100 кв. м, на 
два етажа, два декара двор 
и гараж

0897/050151 – продава 
двуетажна къща с 6 стаи в 
с. Огнен, Бургаска област, 
с вода, кладенец и ток – 
12 000 лв.

0877/852693 - заменя 
дворно място с право на 
строеж - Варна, за багер с 
гребло и кофа

0884/762077 – продава 
двуетажна къща с двор и 
лятна кухня в Ловеч

0882/924308 – прода-
ва къща 160 кв. м, на 70 км 
от София, с допълнителен 
парцел с постройка. Цена 
30 000 лв.

0898/798427 – продава 
вила 40 кв. м, асфалт, це-
логодишно живеене, всич-
ки удобства, Столична об-
щина – 27 000 евро. Бонус 
– джип!

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0879/100320 – прода-
ва 3,7 дка нива с над 300 
четиригодишни тополи в 
нея, край Пазарджик

4 гОДиНи
Без нашия обичан съпруг, 

татко и дядо
СТАНИл СлАвОв 

СТАНИлОв
капитан първи ранг  

от запаса
24.2.1932-3.4.2015 

Винаги ще те носим  
в сърцата си с много обич и 

признателност!
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От семейството

грамофон, газов пис-
толет – руски или гер-
мански, качествени пла-
тове за два мъжки кос-
тюма – светли десени, 
мотопед до 50 кубика, 
апарат за сънна апнея, 
лека кола – съветска, 
електрическа резачка 
за дърва, отоплителна 
пернишка печка, худо-
жествена съветска и ру-
ска литература, мъжки 
кожух от естествена ко-
жа, размер 46-48, Крат-
ка българска енцикло-
педия – пет тома, чисто 
нов руски калпак кожен, 
пълния фармацевтичен 
справочник на Крушков 
и Ламбрев – седмо или 
осмо издание

0898/225564 – за ко-
лекционери – продава 
реставрирани 2 „Сим-
сон” от 1965 г., идеални

0893/341496 – прода-
ва спешно нов антидеку-
битален дюшек

02/8508784 – „Сел-
ско декамеронче” – за-
б а в н о - п о з н а в а т е л -
на книга за село Гъ-
лъбник, Радомирско,  
1941-1944 г.

0888/829543 – про-
дава лека кола “Smart”, 
2004 г., регистриран ди-
зел, разход 4/100 км, ав-
томатик, климатик, нови 
летни гуми. За лозето – 
партер, джипче

0896/321902 – про-
дава черничево буре 30 
литра – 50 лв., стъклени 
черни бутилки с коркови 
тапи – 100 бр.

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – продава 
пружина за легло, панел-
на дограма, електромер 
и водомер

0725/66476 – прода-
ва пералня „Тандор” – 
нова, запазена

0888/606053 – купу-
вам запазени стари кни-
ги на руски език, печата-
ни преди 1940 г.

0878/438599 – про-
дава инвалидна колич-
ка, тоалетен инвалиден 
стол на колела, ново ро-
допско одеяло, котлен-
ски килим 2,10 на 3 м
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ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ
5 април 2019 11:51:38 ч. - новолуние. За да смък-

нете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час 
и да продължите на сокове и течности до същия час 
на следващия ден.

3 аПрил, 28 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаща лУНа, лУНа В риБи

Ще се наложи да преживе-
ете силно напрежение, зато-
ва не се отказвайте от пред-
ложената ви помощ. Гледай-
те да не влизате в конфликт 
с близките си.

4 аПрил, 29 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаща лУНа, лУНа В риБи 

Придържайте се към 
принципите, които изповяд-
вате, но все пак вземете и чуж-
дото мнение. Усмихвайте се 
повече – ведрото ви настро-
ение ще повдигне и вашия, и 
на близките ви дух. 

5 аПрил, 30/1 лУНЕН ДЕН, 
НОВОлУНиЕ, лУНа В ОВЕН 

Важни известия, получе-
ни по неочакван начин, може 
да променят вашите плано-
ве. Може да имате проблеми 
с по-възрастни родственици.

6 аПрил, 2 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, лУНа В ТЕлЕЦ 

Обърнете внимание на 
своя външен вид – усилията 
ви няма да пропаднат и не-
пременно ще ви оценят. На-
края ще се състои срещата, 
която така дълго сте очак-
вали.

7 аПрил, 3 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, лУНа В ТЕлЕЦ 

Отделете повече внима-
ние на семейството и благо-
устрояването на дома – вик-
нете майстори, за да направят 
нещата както трябва. Вашите 
действия ще предизвикат ра-
дост сред семейството и близ-
ките ви, на които трябва да се 
осланяте.

8 аПрил, 4 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, лУНа В ТЕлЕЦ 

Не позволявайте да из-
ползват вашата доброта за 
користни цели. Много ще 
помогнат вашата гъвкавост и 
стремежът ви да чувствате и 
да изслушвате събеседника.
9 аПрил, 5 лУНЕН ДЕН, НарасТВа-

ща лУНа, лУНа В БлиЗНаЦи 
Не давайте воля на чув-

ствата и емоциите при общу-
ването с вашите родствени-
ци, за да не си развали от-
ношенията. Ще имате реал-
на възможност да промените 
интериора в дома си.

лУНеН 
калеНДар
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Д-р иван сТОЯНОВ

Времето

магнитни бури - 4, 5.IV. 

В сряда ще има разкъсана облачност, а темпера-
турите ще са типично пролетни – от 3 до 13 граду-
са. В четвъртък не се очаква съществена промяна 
в температурите. В петък обаче се очакват пре-
валявания на много места, но не и промяна в тем-
пературите. В събота валежите ще продължат. В 
неделя няма да вали, а температурите ще се вди-
гнат до 16 градуса през деня и до 9 сутринта. В по-
неделник и вторник се очаква влошаване на вре-
мето и по-съществени валежи, като вследствие 
на това и температурите леко ще се понижат.

ако през периода се чувствате уморени, сън-
ливи и с понижен жизнен тонус, причина за това 
ваше състояние могат да бъдат пролетната 
умора и преминаването на 5.4. на луната през 
фаза новолуние. За повишаване на жизнения 
тонус ще спомогне приемането на хранител-
ни добавки, съдържащи комбинирани витами-
ни и микроелементи. като цяло през периода е 
възможно да има известно влошаване на здра-
вето при страдащи от дискинезия на жлъчни-
те пътища. За стимулиране на образуването 
и отделянето на жлъчни сокове с последващо 
подобряване на храносмилането ще спомогне 
ежедневното изпиване сутрин на гладно на ед-
на супена лъжица зехтин с прибавен към нея сок 
от половин изцеден лимон.

БиопроГноЗа

ДЖеСИка

ЧЕСТИТО!

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (3.IV.- 9.IV.2019 г.)
ОВЕН - Ще направите 
преоценка на извърше-
ните от вас разходи. Не 

се впускайте в нови авантюри, 
ако сте трайно обвързани! Око-
ло средата на периода  здраве-
то ви ще е добро.

ТЕлЕЦ - Вашето умение 
със сигурност ще ви по-
могне да се справите с 

трудна ситуация. Избягвайте по-
емането на рискове в любовта, 
които ще костват стабилността 
на връзката ви!

БлиЗНаЦи - В края на 
периода затруднения-
та ви ще имат цялостно 

отражение върху живота ви. По 
отношение на здравето има как-
во да се направи. Любувайте се 
пролетните красоти. 

рак - Освободете съз-
нанието си от ограни-

чения, които спъват развитие-
то ви. Премахвайте вътрешни-
те колебания! Проявената от 
вас лоялност към приятел ще 
ви бъде многократно заплате-
на с добро.

лъВ - Предпазвайте се 
от максимализъм спря-
мо близките си. Ще има-

те желание да внесете повече 
промени в начина си на живот. 
Тези стремежи ще станат реал-
ност, ако бъдете по-последо-
вателни.

ДЕВа - Разширете кръга 
на своите приятели и по-
знати, тъй като сред тях 

ще откриете бъдещите си до-
бри приятели. Погрижете се за 
здравето си, което се влияе от 
промените на времето.

ВЕЗНи - Следвайте уме-
рено темпо на натовар-
вания, без да допускате 

преумора и стрес. До средата на 
седмицата мнозина от вас ще се 
радват на възможността  да по-
лучат материални придобивки.

скОрПиОН - Ще имате 
достатъчно свобода на 
действие, но в същото вре-

ме сигурността ви в материално 
отношение е застрашена. Ще по-
стигате желанията си, здравето 
ви е добро.

 сТрЕлЕЦ - Интимна-
та половинка ще ви 
обгръща с внимание. 

Около средата на периода не 
се страхувайте от крах във фи-
нансово отношение, особено 
ако сте взели всички необхо-
дими мерки.

кОЗирОг - Краят на раз-
глежданата седмица ще е 

с благоприятно развитие. Като 
че ли най-накрая ще можете да 
премахнете голяма част от сво-
ите стари финансови проблеми. 
Здравето ви е добро.

ВОДОлЕй - През почив-
ните дни ще да изпитате 
нужда от повече развле-

чения с приятели. Те са сигурен 
знак, че трябва да се справите 
с първите симптоми на пролет-
ната умора.

риБи - Приемайте пове-
че витамини и минерали, 

като е добре да залагате и на по-
вече движение на открито. Пред-
приемете пътуване с цел пълно-
ценна почивка в компанията на 
семейството си. 

0890/137007 – вдови-
ца на 69 г./160 см/65 кг, с 
добро сърце, къщовница 
търси другар за спокойни 
старини при него. От Пло-
вдивския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да е 
добра и да не лъже. От Сли-
венския регион!

59/170/60 - разведен 
без деца от Козлодуй търси 
съжителство с жена от мал-
ките и големите градове на 
България. Да е на възраст 
от 47 до 65 години. Един-
ственото условие е при 
разбиране да има близки 
с кола – да ме вземе, ня-
мам средства за пътуване и 
време за срещи. Опознава-
нето става, когато заживе-
еш с даден човек под един 

покрив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семейство 
и работа, но след развода 
съм в един пропаднал Се-
верозападен край, където 
не можеш да си намериш 
постоянна работа и киби-
чиш на борсата. Не пия ал-
кохол, самотата ме убива. 
Добър човек съм. Телефон 
0988799492.Емил Петров.

02/4445711 - г-н висок 
180/80 кг/78 г., интелиген-
тен, осигурен, с добър вън-
шен вид, от София, желае 
запознанство с подобна 
приятна г-жа за приятел-
ство и уважение

0899/930488 – жена ако 
търси истински мъж и да 
бъде обичана и уважавана, 
нека се обади на мъж на 54 
г., жената да е от 50 до 70 г.!

0889/204146 – търся 
жена за сериозна връзка 
– пенсионерка от 62 до 66 
г., която да живее при мен 
в гр. Априлци. Имам семе-
ен хотел и Йога център – 
база, не пуша

0882/974252 – 60 г., же-

На 6 април 2019 г. 
нашият приятел

 и почитател 
НАЙДЕН НАЙДЕНОв 

от Сопот
 навършва 

90 гОДиНи
Желаем му 

здраве, 
бодър дух 

и още брига-
дирски

 подвизи.
редакцията на

 в. „Пенсионери”

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК – 7 АПРИЛ

На 3 април 
АНКА ИлИЕвА 

АНГЕлОвА
от София

навършва 80 гОДиНи
Пожелаваме ти здраве 

и слънчеви дни!
Бъди все така отзивчи-
ва и добродушна, гри-

жовна и великодушна!
Нека и в бъдеще да не угасва оптимизмът ти, 
че и на тези години човек може да се чувства 

щастлив.
От сина румен, 

брата Цветан и снахата йорданка

на нашата близка, 
колежка и приятелка

милата ни 
ДОНКА ХРИСТОвА 

СТЕФАНОвА (АРСОвА)
която на 2 април навърши

91 гОДиНи 
Мила стринке,

Годините отлетяха бързо 
в радостни и трудни дни. 

Ние сме били винаги до теб, радвали сме се 
на човешкото ти отношение, доброта и топли-
на. Поздравяваме те и ти пожелаваме крепко 

здраве и спокойни старини!
От обичащите те племенници: Добринка, 
стефан, Милен, искра, Дария, любомира, 
Мария, румен, Милко, Цвети, Юлия, Ния, 

Мия, Елисавета, Маргарита, Нейко, Мария, 
славена, росица, Даниела

Колежките и приятелите от бившия 
завод за готово облекло „Витоша” с 

най-добро чувство пожелават 
на Донка спокойни и ведри дни 

до стоте години!

Ден на здравния работник
на Добринка и Тодор Цанкови от софия, на Евгения арсова от об-

щинска болница Балчик, на д-р румяна Малчева и на младежкия ко-
лектив на аптека „Балик” в Балчик с управител Павел господинов

Там, където има младост, има и радост. На всички пожелавам 
приятно изкарване на празника, винаги да са внимателни, култур-
ни, вежливи и достъпни за пациентите.

Пожелавам бодрост, здраве и да лекуват хората много години 
занапред! Това се постига чрез здраве, щастие и късмет!

Марин андреев колев, с. гурково, обл. Добрич

лае запознанство с мъж на 
подходяща възраст – фи-
нансово стабилен. Пред-
почитам областите Ст. За-
гора и Пловдив. Само се-
риозни обаждания!

0889/580680 – 62 г. ле-
карка, работеща и гледа-
ща възрастната си майка, 
очаква обаждане за общу-
ване с мъж на подходяща 
възраст с SMS и електрон-
на поща, кратки съвместни 
пътувания

0896/702155 - 76 г./170 
см/70 кг, желае запознан-
ство с дама на подходяща 
възраст от град или село - 
само от Великотърновска 
и Старозагорска област
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПеткоВа

сПЕЦОТрЯД 
ЗалОВи 

аВТОкраДЕЦ
Един от най-опитни-

те автокрадци у нас - 
Павлин Петров - Пери 
бе задържан след пре-
следване в столицата, 
в което са участвали и 
служители на спецот-
ряда "кобра".

42-годишният Пери, 
който е с дебело кри-
минално досие, от-
краднал луксозен ав-
томобил. Полицаи се 
опитали да го спрат, но 
автокрадецът успял да 
избяга. 

Започнало преслед-
ване, в което са били 
включени и служите-
ли на "кобра". В квар-
тал "Хиподрума" Пери 
се  ударил в полицей-
ски автомобил и е бил 
задържан.

БлъсНаТО ДЕТЕ 
На ПЕШЕХОДНа 

ПъТЕка 
 Шофьор блъсна 

12-годишно дете на 
булевард "александър 
Малинов" в столичния 
квартал "Младост". 
инцидентът е станал 
на пешеходна пътека 
до блок 43. По разказ 
на очевидци шесток-
ласникът пресякъл на 
червено. Шофьорът 
останал на мястото и 
съдействал на поли-
цията. 

ТъсТ УБи ЗЕТ си 
При скаНДал

скандал възникнал 
между Михаил и., съ-
пругата му и тъщата 
му. Той започнал да 
ги тормози и да им по-
сяга. Тогава тъстът му 
взел нож и му нанесъл 
прободни рани в об-
ластта на шията и сла-
бините. 

Вследствие на кръ-
возагуба 41-годишни-
ят мъж е починал. Уби-
ецът е задържан.

МлаДа жЕНа сЕ 
ХВърли ОТ МОсТ

35-годишна жена е 
скочила от най-висо-
кия виадукт на магис-
трала "Хемус". Пъту-
ващ по магистралата 
шофьор е съобщил, че 
е видял как жена спира 
лек автомобил в ава-
рийната лента на виа-
дукт "рибни вир" и из-
лиза от него. след това 
тя се е качила на пери-
лата на виадукта и ско-
чила.  На място ведна-
га са изпратени екипи 
на полицията и спеш-
на помощ. изясняват 
се причините за само-
убийството. 

Започна делото срещу 
Черната вдовица

Десетки възрастни 
хора от цялата страна 

са измамени от търго-
вец на матраци и въз-

лъжат възрастни с 
„лечебни” матраци

г л а в -
н и ц и . 
Р е к -
л а м и -
р а н и -
те ка-
то "ле-
чебни" 

п р о д у -
кти са 
продава-
ни пре-
д и м н о 
на пенси-
онери на 
стойност 
о к о л о 
1000 ле-
ва. След 
поръчки-
те обаче 
т ъ р г о -

вецът изчезвал без-
следно. Покупките се 

и з в ъ р ш в а -
ли след пре-
зентиране на 
матраци, за-
вивки и въз-
главници в 
конферент-
ните зали на 
санаториуми. Той се 
представял за Кирил 
Николов. 

Цените на "лечебни-
те" продукти започва-
ли от 700 лв., но при 
условие, че се закупят 
веднага. Иначе цената 
била двойна. Имало и 
опция да платят ка-
паро от 300-400 лв., а 
след подписването на 
договор да доплатят 
и останалите. Фирма-
та на Кирил Николов е 
регистрирана в София 

през 2010 г. Оказва се, 
че офис на посочения 
адрес не съществува. 
Николов не отговаря 
и на телефона, не е от-
крит и от контролните 
органи. В КЗП имали 
постъпили жалби сре-
щу него.

Работа по случая е 
започнала и районна-
та прокуратура в Дуп-
ница. Все още обаче 
действията на Кирил 
Николов не са опреде-
лени като измама.

Бургаският окръ-
жен съд даде ход 
на делото срещу 

63-годишната бивша 
учителка Веселина Ги-
нева. Тя е обвинена за 
това, че при услови-
ята на продължаващо 
престъпление е лишила 
от свобода съпруга си 
Димитър М. Така наре-
чената Черна вдовица 
го държала заключен 
в жилището им. Не му 
давала лекарства и не 
допускала лекар. След 
като починал, жената 
скрила трупа в контей-
нер в Морската градина 
и две години получава-
ла незаконно пенсията 
му - от 1. 9.2014 г. до 31. 
8.2016 г. Така Весели-
на Гинева е причинила 
имотна вреда на Наци-
оналния осигурителен 
институт в общ размер 
на 21 140 лева. По де-
лото са призовани мно-
жество свидетели.

Веселина Гинева от 
самото начало дава про-

тиворечиви показания. 
Първо твърди, че съ-
пругът й инж. Димитър 
Миразчиев е в старче-
ски дом, после, че "оти-
шъл по жени", след това, 
че сам избрал да отиде 
в Айтос и т.н. Тялото на 
мъжа месеци гние в кон-
тейнера, преди полица-
ите да го открият.

Патоанатомите са ка-
тегорични, че най-ве-

роятната причина за 
смърт та му е глад. Т. е.  
умрял е в адски, може 
би неколкодневни мъ-
ки, но няма пряка ули-
ка срещу Веселина Ги-
нева освен бележките, 
които инж. Миразчиев е 
подхвърлял през прозо-
реца на жилището, в ко-
ето е бил държан като 
заложник от бившата си 
съпруга.

Майката на Евгения Банева, разследва-
на заедно със съпруга си Николай Банев 
за крупни престъпления - Мария Генчева, 
е била обрана в София.

 Тя се е прибирала от пътуване в чуж-
бина, когато пред вратата на дома й би-
ла атакувана в гръб. Бандитът задигнал 
от жената 9600 евро. Заради шока от на-
падението Мария не могла да даде добро 
описание на грабителя. Столичната поли-
ция разследва случая.

обраха майката 
на г-жа Банева

клиенти осуетиха 
въоръжен грабеж

Полицай пострада при посещение на сигнал за 
семеен скандал в Разград. В блок „Млади семей-
ства“ възниква разправия между 33-годишен мъж 
и 34-годишната му съпруга. При пристигането на 
патрулния полицейски екип мъжът във видимо не-
трезво състояние отправял закани за саморазпра-
ва към униформените. Той отказал да изпълни по-
лицейските разпореждания и нанесъл удар с глава 
в лицето на единия от служителите.

Постра-
далият е 
откаран в 
МБАЛ-Раз-
град с раз-
късно-кон-
тузна рана, 
оказана му 
е медицинска помощ и е освободен за домашно ле-
чение. Срещу извършителя на хулиганската проя-
ва е образувано бързо производство, задържан е 
за 24 часа. За едро хулиганство, съпроводено със 
съпротива на орган на властта или отличаващо се 
с изключителен цинизъм или дързост наказанието 
е лишаване от свобода до 5 години.

От адреса, на който служителите на реда били по-
викани, не за пръв път бил подаван подобен сигнал.

Насилник посегна 
на полицай

Окръжният съд в Пазарджик 
осъди на 25 години лишаване 
от свобода 29-годишния Све-
тослав Йорданов за убийство-
то на двегодишно момченце. 
Детето е син на Мариана Ива-
нова, с която той живеел на съ-
пружески начала. Делото пре-
мина по реда на съкратеното 
съдебно следствие, след като 
подсъдимият се призна за ви-
новен. Това го спаси от дожи-
вотна присъда.

 Той трябва да плати и по 150 000 лв. обезще-
тение на всеки от родителите на момчето. Убий-
ството на малкия Рашко е извършено през 2017 
г. в ромския квартал "Изток" на Пазарджик. Май-
ката на детето излязла да проституира и оставила 
сина си на грижите на приятеля си. Момченцето 
плачело и мъжът започнал да го удря с юмруци и 
да блъска главата му в стената и пода. Йорданов 
заявил, че не е искал да убива детето. Той е реци-
дивист с четири присъди. Излязъл от затвора го-
дина преди убийството.

Убиец на дете осъден на 25 г.
Мъж, опитал да извърши въо-

ръжен грабеж в аптека в центъра 
на столицата, е задържан.

Той влязъл в аптеката на бул. 
"Княгиня Мария Луиза", крией-
ки ръката си под блузата, и след 
като извикал, че това е обир, 
заплашил служителите, че ще 
ги застреля, ако натискат па-
ник-бутона. 

В този момент  влезли дру-
ги клиенти, което разколебало 
действията на нападателя. Пос-
ледвал сигнал на тел. 112, неза-
бавна реакция на служителите на 
реда и задържане на мъжа. 

Повдигнато му е обвинение и 
е наложено 72-часово задържа-
не. Предвид високата обществе-
на опасност на деянието спрямо 
извършителя е поискана мярка 
за неотклонение задържане под 
стража.

потърпевша от измамата
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съдията:
- Подсъдими, вие сте 

ограбили банка...
Подсъдимият:
- Е па к'во от т'ва, те 

първи започнаха...


 Фирма търси човек 
за работа като синоптик 
– заплатата е 700 лева, 
но се усеща като 1200.   


жена, чистейки 125-

ата поред риба, казва на 
мъжа си:

- Мило бе, не можеш 
ли и ти като другите мъ-
же, като ходиш за риба, 
да се напиваш?! 


Най-много ме е 

страх, като дойдат ми-
грантите, да не ни из-
купят печелившите та-
лончета от национална-
та лотария и за нас да не 
остане нищо...


- сложих си "Скайп" 

на компютъра!
- И как е?
- Много удобна рабо-

та. Все едно каниш гос-
ти, но не се налага да ги 
храниш.


 - коя жена е почте-

на? - пита Радио Ереван, 
а Радио Париж отгова-
ря: - Тази, която има съ-
пруг и любовник. - Ама 
тази жена е покварена! 
- възмущава се Радио 
Ереван. - Не, покваре-
на е тази, която има съ-
пруг и много любовни-
ци. - Това не е ли раз-
вратна жена? - учудва 
се Радио Ереван. - Раз-
вратна е тази, която ня-
ма съпруг, но има мно-
го любовници. - Как? 
Такава е пропаднала... - 
Пропадналата няма ни-
то съпруг, нито любов-
ник. - Ее, това е самот-
на... - Ооо, не, грешите. 
Самотна е тази, която 
има съпруг и няма лю-
бовници. 


съдията отброява 

на нокаутиран боксьор, 
а една баба от публика-
та се провиква:

- Не се хаби, момче! 
Тоя няма да стане, по-
знавам го от автобуса.


Единственият на-

чин да отслабнете със 
зелен чай е да се качи-
те в планината, за да го 
наберете!


Мъж гледа снимки на 

голи жени на компютъ-
ра. Жена му се промък-

ва тихо и застава зад не-
го. По едно време казва:

- Стой!
Мъжът се стряска и 

се обръща.
Жената:
- Върни една назад!
Мъжът послушно 

връща една снимка на-
зад.

- Ей такива пердета 
искам в кухнята.


- сине, какъв искаш 

да станеш, като пора-
снеш?

- Пенсионер.
- Сине, това е толкова 

сложно в днешно вре-
ме, не може ли космо-
навт?


От 3 месеца съм се 

записал на фитнеса и 
не съм свалил нито ки-
лограм. Накрая ще оти-
да лично на място да ги 
питам какво по дяволи-
те става.


 – Пено, к'ви са тия 

свещи, дето си запали-
ла?!

– Що бе, Нане?
– Ти любов ли ще пра-

виш с мен или ще ме по-
гребваш?


- Докторе, как е съ-

пругът ми?
- Съжалявам, почина. 

Ще дарите ли орган?
- Какъв орган, докто-

ре? Той свиреше на ци-
гулка...


Двама митничари 

разговарят:
– Представи си, ня-

кои хора мечтаят за свят 
без граници!

– Идиоти, тия ще ни 
вземат хляба…

 
Вуте бил най-големи-

- Да, де, ама то туй ми 
ближе лицето...


 Шерлок Холмс и 

доктор Уотсън прено-
щуват на палатка в го-
рата.

През нощта Шерлок 
Холмс казва:

- Уотсън, тези звезди 
не ти ли говорят нещо?

- Да, утре времето ще 
бъде хубаво.

- Не, Уотсън, нещо 
друго?

- Ами нека да видя...
- Не, Уотсън, открад-

нали са ни палатката.


 стар евреин лежал 
на смъртно легло, поч-
ти без признаци на жи-
вот. Внукът му се суе-
тял около него. По едно 
време болният отворил 
очи и казал: 

- Ицик, замириса ми 
на кюфтета. Моля те, до-
неси ми едно!

След минутка внукът 
се върнал от кухнята и 
казал: 

- Баба не дава, каза, 
че са за погребението...  


 Мъж се връща от ко-

мандировка, а в кухнята 
седи як младеж.

Мъжът пита жена си:
- Този кой е?!?
- Ти подари ли ми за 

осми март кухненски 
комбайн?

- Да, подарих ти.
- Ами това е комбай-

нерът...


служител отива 
при шефа си. 

- Шефе, утре ще чис-

тим основно къщата и 
жена ми иска да изнеса 
всичко от тавана, ба-
раката и гаража и да 
изтъркам всички кух-
ненски шкафове. 

- Съжалявам, обаче 
в момента не ни дос-
тига работна ръка. Не 
мога да те освободя. 

- Благодаря, шефе! 
Знаех си, че мога да 
разчитам на теб!  


Днес се качих на 

кантара. Струва ми се, 
че нещо избързва...


П р е д и з в и к а т е л -

ство за истински мъже:
1. Снимайте жена си.
2. Сложете снимка-

та в хубава рамка.
3. Окачете я в кухня-

та под табелка "Служи-
тел на месеца".


 сутринта след 

сватбата. Снаха маке-
донка става от сън и 
се засича със свекър-
ва си в кухнята. Слага 
си ръцете на кръста и 
я предупреждава:

- Внимавай, че от 
вчера е започнало да 
ти се събира!


Целият тираж на 

книгата "69 нови пози-
ции" (превод от френ-
ски) се изчерпа за бро-
ени дни.

- Невероятно! - ка-
заха от издателството. 
- Не сме очаквали та-
къв интерес към шаха!


 Мъж и свещеник 

седят един до друг в 
самолет. При тях идва 
млада стюардеса. Мъ-
жът си поръчва уиски 
с лед. 

- И на вас ли? - пита 
тя свещеника. 

- Не! - възкликва той. 
- Предпочитам да из-
върша прелюбодея-
ние, отколкото да вку-
ся алкохол! 

Мъжът смутено по-
дава чашата си обра-
тно на стюардесата: 

- Извинете, не знаех, 
че мога да избирам... 


 - и съгласно прави-

лата в нашата фирма 
не бива да съобщава-
те на никого размера 
на заплатата си!

- Ми то аз не съм се 
и канил да ставам за 
смях!

ят свинар в око-
лията. Много си 
обичал прасе-
тата, готвел им, 
чистел им, пеел 
им, гледал ги ка-
то пеленачета - 
почти не изли-
зал от кочина-
та. Един ден На-
не отишъл да го 
търси:

- Пено, къде е 
Вуте?

- Как къде, 
при прасетата е. 

Лесно ще го познаеш... 
той е с шапка...


 - скъпа моя, за теб 

бих направил всичко. 
Ще мина през ураган и 
буря, ще преплувам мо-
рето, на Витоша ще се 
кача!

- Ела да се видим!
- Айде утре, че сега 

много вали.....


 - Бабо Маро, с какво 
се занимаваш?

- Имам собствен биз-
нес!

- Така ли....?!
- С комшийките от 

входа правим новини!


 Мерцедес се блъс-
нал във валяк. Излиза 

мутра от мерцедеса и 
се обажда на своя ка-
таджия. Пристига след 
малко катаджията, оти-
ва при шофьора на ва-
ляка и му казва:

– Разказвай сега как 
го изпревари, как го за-
сече...!


 - Дядо, какво четеш?
- Исторически роман.
- Ама това е порно 

списание...
- За теб може да е пор-

но, но за мен е история...


 Добре пийнал чове-
чец се прибира след по-
лунощ и шепне на вбе-
сената си жена:

- Шшшт! Миличко, от-
крих нещо много важно! 
Утре всичко ще ти раз-
кажа!

Сутринта жената не-
търпеливо пита:

- Какво откри?
- Представи си - нова 

бирария.


- Дядо попе, откъде 

имаш тоя джип?!
- Ами молих се за ко-

лело, ама май съм пре-
калил с молитвите...


 секретарка влиза 

в кабинета на начални-
ка си:

- Господин директор, 
струва 
ми се, 
че ви 
търсят 
по те-
л е ф о -
на.

- 
К а к -
во оз-
начава 
"струва 
ми се"? 
Търсят 
ли ме 
или не?

- 
Ами ка-
то вди-
г н а х 
с л у -
ш а л -
к а т а , 
м ъ ж -
ки глас 
попита: "Ти ли си бе, кре-
тен?"


семейство. Мъжът 

решава кръстословица. 
Жената е в кухнята.

Той пита:
- Първият мъж с чети-

ри букви?
- Димо.


Ходих за първи път 

на фитнес – най-много 
ми хареса уредът, кой-
то пуска сникърс, ваф-
ли и чипс.


 алкохолик трупал 

изпитите бутилки в един 
ъгъл на кухнята.

- Тате, може ли да вър-
на някоя бутилка, за да ку-
пя хляб? - пита синът му.

- Може. И докога ще 
ви храня аз бе?!?


Прибира се мъж у до-

ма доста пий-
нал. Жена му 
в кухнята мие 
някакъв тиган. 
Мъжът я по-
глежда с раз-
мътен поглед, 
трясва с юмрук 
по масата и из-
ревава:

 - Аз съм ше-
фът в тая къща! 

Жена му, без 
да коментира, 
просто се из-
върта и му за-
лепя тигана в 
главата. Мъ-
жът естестве-
но – нокаут. В 
това време пристига съ-
седката: 

- Въх, Миме, твоят що 
лежи насред кухнята? 

- Той е шефът в тая къ-
ща! Където си иска, там 
ще лежи!  


 - келнер, може ли да 

върнете телешкото ми в 
кухнята, да го доопекат 
малко?

- Но нали казахте, че 
го искате "алангле?"
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40 Хумор Хумор

Есен… Последни 
топли слънчеви лъ-
чи огряват последни-
те листа, които капят 
от последните дървета 
в последния парк. По-
следни пенсионери би-
ят последни комари и 
си хортуват...

- Господине – казва 
Тя, – много ви моля, дай-
те ми рецептата.

- Госпожо – отвръща 
Той, – не стига, че тия га-
дини ми досаждат, ами 
сега и вие...

- Не, аз понеже ви 
гледам, че ловите ко-
мари, та си помислих – 
що да не ми дадете ре-
цептата?!  Поне ми каже-
те пресни ли ги готвите 
или ги консервирате за 
зимата?

- Ама откъде ви хрум-
на, че ще ям комари?!

- Че нали сте пенси-
онер? И аз съм пенси-
онерка. Хайде, нека си 
поговорим откровено, 
по пенсионерски. Ако 
ние не си помагаме, 

кой ще 
ни по-
могне?

- Но 
аз из-
о б щ о 
не смя-
там да 
ги ям!

- А 
з а щ о 
тогава 
ги тре-
б и т е ? 
Пък и 
все по-
м а л к о 
неща останаха за ядене 
в природата. Забелязва-
те ли например, че враб-
четата напоследък на-
маляха рязко?

Той замълчава, после 
свива рамене:

- Не съм се замислял...
- А трябва – оживява 

се Тя. – Все още тук-та-
ме се намират охранени 
врабчета. И супа може-
те да си сварите от тях, 
и с ориз да ги запечете, 
и със зеле...

трепя, защото ми до-
саждат!

- Не може да бъде! 
– не вярва Тя. – Тол-
кова мазнини и въгле-
хидрати да отиват на 
вятъра!

- Просто не ми е ми-
навало през ум. Но... 
знаете ли, напосле-
дък трудно намирам 
червеи за риболов...

- Пак добре, че на-
мирате. А охлювите 
например съвсем из-
чезнаха.

- Ами да, пенсионе-
рите сме два милиона 
и половина, а трябва 
да се яде почти всеки 
ден...

- Хайде, дайте ми ва-
шата рецепта за кома-
рите, пък аз ще ви ка-
жа как да варите чакъ-
ла, че да омекне...

Есен…  Последни 
топли слънчеви лъчи. 
Последни пенсионери 
ловят последни кома-
ри...
любомир МЕТОДиЕВ

страницата подготви иван ВасЕВ

Магаре и кон

Топъл спомен от есента

- Какво беше това зе-
ле? – замисля се отно-
во Той.

- Един такъв зеленчук.
- От зеленчуците най-

много употребявам кес-
тенова шума. Попарвам 
я и я редя в буркани 
със саламура. Издържа 
до пролетта и е много 
хранителна.

- Видяхте ли? А за ко-
марите не искате да ми 
кажете.

- Ама аз наистина ги 

В басните животни-
те са хора, а в живота хо-
рата са зверове.
И първата цигулка 

не може да заглуши тъ-
пана.
Не може да изпре-

варва охлювите. Винаги 
се подхлъзва преди фи-
нала.

За да прилича на 
Пегаса си, поетът се под-
писваше Кранко Кран-
тов.
Няма и кучешка со-

лидарност. И те се лаят 
едно срещу друго.
Сблъскаха се два 

тъмни облака. И стана 
още по-тъмно.

Къси басни

ДреБосЪЦи

Афоризми

Здравни съвети
 към непримиримите

Не се ядосвайте,
  че се ядосвате.
Днес медицината доказа,
че ядовете
заздравяват костите,
хранителния тракт и таза.

И тъй – гневете се за здраве,
въпреки съветите да сте пасивни.
Укрепват вашите жлези надбъбречни
от чуждата несправедливост.

Сега с успех се препоръчва начинът
на реагиране при злоба:
присвивате юмрука си юначно
и го...напъхвате във джоба.

Напразно се учудвате:
въпросът е
по-качествено да се въсим.
А с най-голям успех ще се ядосаме,
ако кротуваме в гнева си.

Виктор саМУилОВ

Магарето пренасяше товара,
пръхтеше, яде бой цял ден,
а вечерта му сваляха самара
и Марко лягаше сломен.
 А конят цвилеше и с лъскави копита
 подскачаше край него вдъхновен
 и чудеше се как да го нарита,
 втълпил си, че с късмет си е роден. 
Ала магарето се беше разболяло -
сено не хрусна, не изпи вода, 
затуй на призори, щом слънце бе изгряло,
с самар обрамчиха го коня за беда.
Цял ден го биха, че не може
дори да носи и половин товар,
та вечерта той свлече се, о, боже,
почувства се преуморен и даже стар.
Поуката от туй е много ясна –
не вдигайте от всичко веселба,
че може да изпитате негласно
тегобите на чуждата съдба…   

атанас  жЕлЯЗОВ 

Органите на реда 
издирват криминален 
престъпник с шестнай-
сет висящи дела, пуснат 
под гаранция, за да да-
дат възможност на про-
куратурата да го пусне 
за седемнайсети път 
и да влязат най-после 
(престъпникът и проку-
ратурата) в Книгата на 
Гинес. 

Необикновен къс-
мет споходил мина-
лата седмица пенси-
онера Хасан Карамус-
тафов от смолянското 

село Възход. Копаейки 
в градинката си, дядо 
Хасан неочаквано из-
ровил делва с жълти-
ци, скрита преди ве-

кове от неговия дале-
чен сродник - прочу-
тия кърджалийски гла-
ватар Кара Мустафа. 
“Е, сега вече ще мога 

да си платя и тока, и 
данъците! - радостно 
сподели пред журна-
листи пенсионерът. - 
Аферим му на кърджа-
лията!”
Димитър БЕжаНски

Дори да вдигаш 
всеки ден щанги, труд-
но ще може да мериш 
сили със силните на де-
ня.
Всяка година ре-

колтата ни е добра и 
остава неприбрана, 
защото политиците ни 

берат голям срам.
Уж сме бяла дър-

жава, а толкова чове-
ци работят на черно.
По-силна карта от 

валето и асото се оказ-
ва, че е депутатската 
карта.

Пламен гЕОргиЕВ

Когато кръглите 
нули застанат зад еди-
ницата, обезценяват 
единицата.
Да го вземе дяво-

лът! Обаче и рогатият 
не ще да има вземане-
даване с некадърници.
Обява: „Черната 

овца търси бяла боя, за 
да се пребоядиса.”
Старият вълк изку-

пува овчи кожи, за да се 
дегизира с тях.
Хвърлиха вината 

върху отвеса, че стена-
та е крива.
Часът на истина-

та настъпи, но след ка-
то го издърпахме един 
час напред.
Ще влезем в Книга-

та на Гинес, ако изпре-
варим Америка.
Турхан расиЕВ, Варна

 Премислената последователност стига по-
далече от прибързаните действия.
 С катинар се заключват дребни неща, а със 

заговор – големи.
 Най-кратък е мигът на истината.
 За някои и животът е рай, какъвто и в не-

бесата няма.
 Най-бавно се изкачва уморителната висока 

стълба на постепенните знания.
 Най-трудно се запълва равнодушната праз-

нота.
Борис аНаНиЕВ, софия

Слави БориСоВ


