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ПОЗиЦия

Основна характеристика за некадърни-
те управници е, че пропускат златни въз-
можности и плащат за слабоумието си. та-
ка беше с нефтопровода „Бургас – алексан-
друполис”, с „гьола” аеЦ „Белене”, с „Южен 
поток” и т.н. сега водят титанична битка 
срещу „пакета макрон”, ограничаващ въз-
можностите на 12 хиляди наши транспорт-
ни фирми, отнемащ хляба на около половин 
милион българи. Пита се в задачата: след 
като шест месеца бяхме домакин на евро-
пейския съвет, посрещахме, прегръщахме, 
целувахме Юнкер и прочее брюкселски го-
лемци, а президентът на франция ни бе до-
шъл на крака, защо не се стори необходимо-
то за премахване на недопустимото разде-
ление на континенталния съюз, на печелив-
ши и губещи в конкурентната надпревара? 
като изпуснеш питомното, гониш дивото 
и рядко го настигаш – учи народната мъд-
рост.  Борисов и компания не си вадят поу-
ки от родния фолклор, вперили погледи във 
великия и богат Запад, без да отчитат, че 
той е такъв заради вероломство, алчност 
и чувство за превъзходство… „П”

ДИВОТО!!!

Мотиката
раЗмисли на главния редактОр

на стр. 13

на стр. 2

КАК дА Се УВеЛИЧАТ  
ВСИЧКИ  ПеНСИИ С 25%

на стр. 22

на стр. 4

България бе 
призната за 
космическа 

държава

гостуване
на редакционния 
екип на 12 април 

в Плевен 
и отразяване
 на Общински 

преглед на 
художествената

 самодейност в 
зала „катя Попова“,

начало 10 ч.

- г-жо радева, добре дошли на гости! кари-
ерата ви започва през далечната ’54-та и про-

дължава до днес. Поздравления!
- Благодаря ви! Със Съюза на артистите в 

България и Народния театър „Иван Вазов” 
от няколко години насам се осъществи клуб 
„Артисти със сребро в косите”, ръководен 

от режисьора Никола Петков. Излязоха 3 
спектакъла. Събрани сме актьори, пре-

димно пенсионери, с интересна теа-
трална и филмова биография.

12 април – световен ден на авиацията и 
космонавтиката

гостува ни 
генерал-

лейтенант 
георги иванОв

Благодарна 
съм на 
съдбата

актрисата  емилия радева

Бюджетът на НОИ за 2019 г. е  11 млрд. 
и 760 млн. лв. От осигурителни вноски са 
7 млрд. и  473 млн. Субсидията от  дър-
жавния бюджет е 3 млрд. и 934  млн. лв. 
Разни други приходи - 353 млн. От тях за 

пенсии - 10 млрд. лв. За  предлаганото 
увеличение са необходими 2,5  млрд. лв. 
Максималната пенсия става 1500 лв. (40% 
от МОД). Максималният осигурителен до-
ход (МОД) - 3750 лв. 

Инфлацията расте

на стр. 3

абонирайте се!

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

до 15.IV. във всички 
пощенски станции

Цените остават 
непроменени

552

Две жени на име Мара белязват живота 
на прочутия писател и художник Димитър 
Чорбаджийски, известен на цяла България 
с псевдонима си Чудомир. Малцина обаче 
знаят, че авторът на едни от най-смешните 
разкази за бита и душевността на нашенци 
от първата половина на ХХ век е подложен 
на гонения, близки до тези на първите хрис-
тияни, от съпругата си Мара. 

     на стр. 6

индексът на потре-
бителските цени за 
февруари 2019 г. спря-
мо януари 2019 г. е 
100,5%, т. е. месечната 
инфлация е 0,5%. ин-
флацията от начало-
то на годината (фев-
руари 2019 г. спрямо 
декември 2018 г.) е 
1,1%, а годишната ин-
флация за февруари 
2019 г. спрямо февру-
ари 2018 г. е 3,2%, съ-
общиха от Нси.

КАТАЛОЖЕН  №

Чудомир между
две жени

Нещата не вървят добре. Дори агенция, отнасяща се със 
симпатии към тях, не можа да прикрие разочарованието 
на хората от апартаментните далавери. „Алфа рисърч” се 
осмели най-после да каже, че царят е гол, и да публикува 
данни от изследване, в което едва 10 на сто от българите 
възприемат, че разкриването на далаверите на Цветанов 
са „атака на опозицията с предизборна цел”. От останали-
те анкетирани над 62% споделят мнението, че това е зло-
употреба с влияние, казано деликатно, защото си е чиста 
корупционна практика. 

- г-жо радева, добре дошли на гости! кари-
ерата ви започва през далечната ’54-та и про-

дължава до днес. Поздравления!
- Благодаря ви! Със Съюза на артистите в 

България и Народния театър „Иван Вазов” 
от няколко години насам се осъществи клуб 
„Артисти със сребро в косите”, ръководен 

от режисьора Никола Петков. Излязоха 3 
спектакъла. Събрани сме актьори, пре-

димно пенсионери, с интересна теа-
трална и филмова биография.

Благодарна Благодарна 
съм на съм на 
съдбатасъдбата

актрисата  емилия радева

Очаквайте

Концесии 
на битака

на стр. 5

Нещастен народ сме ние, българите. Най-не-
щастни на Балканите, някъде сред бедните аф-
рикански държави. На 97-о място в света спо-
ред World Happiness Report 2019. Най-щастли-
ви на планетата са финландците. Е как да не са 
щастливи – нямат безкраен преход, нямат поли-
тически скандали всеки ден, гешефти, апарта-
ментни далавери и присвоявания за милиони, 
безгласни медии и поръчкова Темида. 
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ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Зачитане на стаж за пенсия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Репресираните - с по-високи 
добавки

Как да се увеличат всички пенсии с 25%
От стр. 1
Въпросът е откъде да се намерят  

тези 2,5 млрд. лв. Ето приходите на 
държавния бюджет, който дава суб-

сидията в бюджета на НОИ, за послед-
ните 5 години. 

Той расте средно за година над 1,7 
млрд. лв. Растат приходите, но растат 
и разходите за отбрана, МВР, здраве-
опазване, образование, магистрали, 
заплатите на държавните служители 

и т.н. За някакво по-добро увеличение 
на пенсиите  не остават   пари. Необ-
ходими са поне 6-7 млрд. лв. повече в 
ДБ, за да може да се говори и за чувст-
вително увеличение на пенсиите. 

Ето размера на приходите  за по-
следните 4 години и размера на чети-
рите пера, които представляват  поч-
ти 90% от приходите в ДБ.

Неизменно почти 90% от приходи-
те са от четири пера. Данък печалба 

(ДП) на фирмите, данък общ доход 
(ДОД) на физическите лица, ДДС и ак-
циз. Ако искаш да увеличиш  прихо-
дите в ДБ, трябва да пипнеш тия чети-

ри пера в пози-
ция нагоре. Това 
действие обаче 
не е никак попу-

лярно и никоя сериозна политическа 
сила не  предлага  тяхното увеличе-
ние. Напротив, има даже  призиви да 
се намали ДДС-то на доста стоки от 
първа необходимост, което пък  ще 
доведе и до намаляване на прихо-
дите в ДБ, които пък ще трябва да се 

компенсират от  други пера или да се 
намаляват  някои разходи. Както и да 
го мислим, няма откъде да се намерят 
2,5 милиарда лева за увеличение на 
пенсиите. Единственият начин това 
да се  получи (достатъчно увеличение 
на приходите) е да се извърши,  да го 
наречем така - малка данъчна рево-
люция. Замяна на един данък с друг,  
много по-ефективен  за ДБ, и отменя-
не на няколко  напълно  несъществе-

ни за ДБ данъци, които притесняват 
доста фирми. 

Премахване на всички данъци 
върху разходите. Правенето на 
бизнес   се облекчава  максимал-
но, като се  премахват  всички спъ-
ващи това  процедури. 

Разходите на фирмите  трябва да 
са грижа на  акционерите и  съдруж-
ниците, не на държавата. Държава-
та се интересува само от коректното 
събиране на  данъка  върху оборота 
/приходите. Да се въведат  драстични 
санкции  за  този, който избягва  пла-
щането на ДО.

Отменя се целият ЗДДС и се премах-
ва данък печалба за фирмите, прие-
ма се закон за данъка върху оборота 
(приходите / ЗДО) - с данъка не след 
дълго ще се намали на 11%,на 10%, и 

т. н. Цените на всички стоки  ще пад-
нат с 8% в началото. 25% от данъка 
ще се възстановява на хората  срещу 
представени  касови бележки. Така  
ще може да се  реализира много  по-
пълен контрол  на приходите на фир-

мите.  Внасянето на данъка  за храни-
телни стоки ще е след месец, а за не-
хранителните - след два месеца. Се-
га ДДС се внася след 15 дена. Ето как 
би изглеждал приблизително  ДБ за 
2019 г., ако се направят тия промени. 
Фирмите са декларирали приходи в 
НАП за 2017 г. в размер почти на 350 
милиарда лева, при това без ДДС. За 
2018 г. (окончателните данни още не 
се излезли) е сигурно, че приходите 
няма да са по-малко. Значи спокойно 
можем да предположим, че в държа-
вата има предостатъчно пари. 

 Ще имаме на разположение пове-
че поне  12 милиарда лева на година. 
Всички пенсии се увеличават веднага 
с 25%. За това трябват около 2,5 мили-
арда.  Въвежда се безплатно здраве-
опазване за всички, навършили пен-

сионна възраст, и децата до 18 годи-
ни. Това  няма да е повече от 2 млрд. 

Следва
Никола иваНов-ТоМов, 

магистър по счетоводство   

412 хиляди 
пенсионери у нас 

живеят с до 
 207 лв. на месец

Най-много пари получават 
възрастните хора в София – 
средно 438 лв. Най-бедните 
пенсионери са в Разградско – 
295 лв. месечно.

Под линията на бедност, ко-
ято за тази година е 348 лв., са 
средните пенсии в още 12 об-
ласти като Благоевград, Вели-
ко Търново и Видин. А така на-
речените „богати” пенсионери, 
които взимат между 800 и 910 
лв., са едва 94 хил.

Над половин милион бълга-
ри, или всяка трета пенсия, е 
поради заболяване. Половина-
та от тях са с решение от ТЕЛК за 
инвалидност между 71 и 90%.

102-годишният  кърк дъглас със съпру-
гата си ан Байдънс, която след месец и 

половина ще стане на 100 години

Цено Младенов Це-
нов от  варна  ни пише: 
”Тъй като дълги годи-
ни получавам вестник 
„Пенсионери”, моля да 
ми се обясни, следното: 
Пенсионер съм от I ка-
тегория труд във вред-
на среда от 
1991 г. Завър-
шил съм про-
фесионално-
техническо 
УТР по минно 
дело и тряб-
ва времето, 
в което съм 
бил ученик, 
да се при-
знае за тру-
дов стаж. Аз 
съм завършил курс за 
машинист на минни ма-
шини, работил съм ка-
то шлосер бомбаджия 
на смяна и се пенсиони-
рах като началник смя-
на. Моля да ми се обяс-
ни защо не ми се при-
знава времето за стаж, 
а ми вадят от 41 годи-
ни и 7 месеца  трудовия 
стаж  и ми развалят ко-
ефицента за трудово 
участие.”

Заедно с писмото до 
редакцията нашият чи-
тател ни изпраща и сви-
тък от документи. От тях 
става ясно, че е работил 
и в Германия. След ка-
то се запознахме под-
робно с тях, стигаме до 
убеждението, че Тери-
ториалното поделение 
на НОИ - Варна, задъл-
бочено и компетентно 
се е занимало с молби-
те на нашия читател и 

той  е получил изчерпа-
телни отговори от длъж-
ностното лице по пенси-
онно осигуряване през 
2006 г., 2009 г. и 2010 г. 
Очевидно същите отго-
вори не са ви удовлет-
ворили, но тогава не сте 

си използвали правата 
да ги обжалвате и те са 
влезли в сила. В писмото 
до вас е посочено: „За-
читането на посоче-
ния от вас стаж е от-
казано, тъй като няма-
те положен изискуем-
ия се трудов стаж от 
5 години по завършена-
та специалност съглас-
но текста на чл. 79-а 
от отменения Правил-
ник за прилагане на За-
кона за пенсиите.” Това 
означава, че вие, макар 
и завършили това спе-
циализирано училище 
в Перник, не сте рабо-
тили по специалността 
машинист на минни ма-
шини  4-ти разряд, коя-
то сте завършили. Съоб-
щавате в писмото как-
ви длъжности сте заема-
ли в мината. Ние не раз-
полагаме с цялостната 
пенсионна преписка, а 

и нямаме компетенции 
да се произнасяме като 
някаква инстанция да-
ли решението на Тери-
ториалното поделение 
на НОИ – Варна  е пра-
вилно. Тези права има 
съдът. Това е могло да 

стане, ако сте 
се обърнали 
към него вед-
нага след ка-
то сте го по-
лучили. То-
гава е имало 
възможност 
да го обжал-
вате пред съ-
да, където да 
се реши спо-
рът. Що се от-

нася до 7 месеца тру-
дов стаж в Германия, 
той не е зачетен, тъй ка-
то съгласно Регламент 
1408/1971 г. тези месе-
ци не се зачитат. Кога-
то ви е изчисляван тру-
довият стаж, преди про-
мените е бил включен и 
вие сте надвзели пари, 
които впоследствие ви 
се удържат от НОИ.

Ще си позволя накрая 
да посъветвам читате-
лите при подготовката 
на документите за пен-
сия да търсят помощ от 
компетентни лица и да 
се съобразяват с указа-
нията и разясненията 
на Териториалните по-
деления на НОИ, защо-
то пенсионните закони 
ежегодно се променят и 
обикновеният човек не 
би могъл да се справи 
сам в процеса на пенси-
онното производство.

Общо 7946 пенсио-
нери, получаващи до-
бавка по чл. 9 от За-
кона за политическа 
и гражданска реаби-
литация на репреси-
рани лица, са получи-
ли плащане в увеличен 
размер през март тази 
година.

Промяната в разме-
ра на допълнителната 
сума към пенсията им е 
вследствие на законо-
во установеното изис-
кване тя да се опреде-
ля от началото на вся-
ка година като процент 
от средната пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст за страната, 

определена от Нацио-
налния осигурителен 
институт (НОИ) за пре-
дходната година.

По данни на НОИ 
средната пенсия за 
2018 г. е 395,47 лева 
при 376,06 лева годи-
на по-рано, което на-
лага преизчисляване-

то размера на добав-
ката.

Заедно с новия раз-
мер на добавката за 
март на правоимащи-
те ще бъдат изплате-
ни и сумите за полага-
щото им се доплащане 
за януари и февруари 
2019 г.

Столетници

Други разни 
приходи

Други разни 
приходи

Други разни 
приходи

Други разни 
приходи
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б и с е р

След среща  
при Борисов  

за мигрантите

МВР е започнало да 
усилва охраната на гра-
ницата с Гърция както 
със служители на Гра-
нична полиция, така и 
с жандармерия, прех-
върля се и допълнител-
на техника заради опас-
ността големи групи бе-
жанци да се опитат да 
влязат от южната ни съ-
седка  на път за Запад-
на Европа.

Глад за кадри  
в туризма 

Има огромно търсе-
не на кадри. Още пове-
че че тази година сезо-
нът ще стартира малко 
по-рано. Традиционно 
се търсят готвачи, ка-
мериери, сервитьори, 
бармани. Тази годи-
на се появяват и длъж-
ности като рехабилита-
тор, масажист.

Цени на жилища

Георги Шопов, пред-
седател на Национална-
та асоциация на строи-
телните предприемачи, 
в която членува и фир-
ма "Артекс",  призна, че 
за цени от 600-700 евро 
на квадрат в столичния 
квартал "Изток" е чувал 
последно преди повече 
от 10 години. 

Строеж  
в зелена площ
Жители на столичния 

район "Младост" про-
тестираха срещу по-
редно решение на Сто-
личната община да раз-
реши мащабно застро-
яване на зелена площ 
в междублоково прос-
транство в района. 

Нито общината, ни-
то кметът редим 
павета!

Йорданка 
ФаНдъкова, 

кмет на софия

Щастливи ли сме?

Повече пари за 
специалистите в „Пирогов”

Санкции срещу неизрядни съседи

България е на 97-о 
място по щастие за 
2016-2018 година от 
156 страни, показва 
доклад на ООН. Между-
народният ден на щас-
тието бе отбелязан на 
20 март. Финландия 
е начело в класация-
та на ООН като стра-
ната с най-щастливо 
население, следвана 
от други скандинав-
ски страни като Нор-
вегия и дания. В топ 
10 са още исландия, 
Холандия, Швейца-
рия, Швеция, Нова 
Зеландия, канада и 
австрия. В класация-
та ООН отчита не само 
показатели като бру-

на корупцията и 
други. 

В общата кла-
сация България е 

по-назад от пове-
чето европейски и 
балкански страни 
по щастие. Напри-
мер Румъния и Ки-
пър са на 48-о и 49-
о място, а Сърбия и 
Молдова - на 70-о 
и 71-во място. Тур-
ция, Гърция и Се-
верна Македония 
са на 79-о, 82-о и 
84-о място.

България е вто-
ра след Молдова 
и преди румъния 
с най-силно въз-

приятие на корупция-
та в тригодишния пе-
риод 2016-2018 година, 
а скандинавските стра-

ни, Канада, Нова Зелан-
дия и Сингапур заемат 
последните места.

В периода 2016-2018 
година обаче българите 
се чувстват по-щастли-
ви в сравнение с десет 
години по-рано. 

По социално подпо-
магане водят сканди-
навските страни, Бъл-
гария е 18-а. По про-
дължителност на живо-
та в добро здраве пър-
ви са азиатски страни 
като Сингапур и Япо-
ния, а ние сме на 65-
о място от 150 страни. 
По свобода на жизне-
ния избор в тригодиш-
ния период 2016-2018 
година България е на 
115-а позиция, по ще-
дрост и дарения - на 
112-о място.

Основните заплати на специалистите по 
здравни грижи, включително сестри, акушер-
ки, рехабилитатори в УМБАЛСМ "Пирогов", са 
увеличени с 60 до 90 лв. от 1 април. 

Така редова сестра в отделение вече ще по-
лучава най-малко 920 лв. вместо досегашните 
830 лв. Сестрите в детска клиника или каби-
нет ще получава минимално възнаграждение 
от 950 лв. вместо 875 лв. Реанимационните 
или операционните сестри пък ще получават 
най-малко 980 лв.

Това увеличение надминава заложеното в 
отрасловия колективен трудов договор и е 
доказателство, че при правилно управление 
на финансите и добър социален диалог всяка 
болница може не само да достигне тези нива 
на заплащане, но и да ги задмине, е коменти-
рал председателят на Федерацията на синди-
катите в здравеопазването Иван Кокалов.

дани искат санкции сре-
щу неизрядни съседи, 
част от парите, дължими 
и неплатени към етаж-
ната собственост, може 
да се подават към общи-
ната, която да ги събира 
впоследствие заедно с 
местните данъци и так-
си, каза Благиева.

В момента тече диску-
сия за промени в Зако-
на за етажната собстве-
ност. До 15 април се съ-
бират предложения, ко-
ито ще бъдат обсъжда-
ни за включване към но-
вите текстове на закона.

a) В момента собстве-
ниците на имоти имат 
повече права, отколко-
то задължения, и е мно-
го трудно налагането на 
санкция към собстве-
ник, който не изпълня-

ва решенията на  общо-
то събрание в  етажна-
та собственост и  кой-
то не плаща дължими-
те такси за управление 
и поддръжка на общите 
части в сградата  и  гла-
суваните такси за  фонд 
„Ремонт и обновяване“. 
Затова се предлага за-
вишаване на задълже-
нията на собственици-
те и увеличаване пра-

вата на общото събра-
ние за санкции към не-
изрядните собственици.

Ефектът, който тър-
сим, е изпълнението и 
контролът за изпълне-
ние на правилата за уп-
равление  и поддръжка 
на общите части в сгра-
дата да се повишат, как-
то и да се повиши ан-
гажираността към соб-
ствеността. Освен към 

жилището, трябва да 
се полага необходима-
та  грижа и към общи-
те части, които са дял от 
всяко жилище.

Има предложения 
да отпаднат таксите за 
асансьор за живеещите 
на първи и втори етаж, 
но това не е добро ре-
шение, обясни Благие-
ва. По тази логика жи-
веещите на първия етаж 
трябва да бъдат изклю-
чени от поддръжката на 
покрива, но той е обща 
част и средствата за не-
го се дължат от всички 
живущи. Затова ще тър-
сим механизъм за по-
справедливо разпреде-
ление на таксите в зави-
симост от етажа и дела 
в общата собственост, 
каза тя.

Неплатените так-
си за общите час-
ти на входа да се 

събират с местните да-
нъци и такси. Това са 
част от предложенията, 
залегнали в предсто-
ящите промени в изис-
кванията за поддръжка 
на сградния фонд и въ-
веждане на механизми 
на контрол за лицата, 
предоставящи услуги-
те на професионално 
управление на етажна-
та собственост.

„Огромен е интере-
сът на обществото към 
промените, които в мо-
мента изработваме, за 
подобряване на упра-
влението на етажната 
собственост“, каза Гер-
гана Благиева – дирек-
тор на дирекция. „Жи-
лищна политика” в Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството. Граж-
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та инфлация за пе-
риода март 2018 
- февруари 2019 г. 
спрямо периода 
март 2017 - февру-
ари 2018 г. е 3,0%.

През февруари 
2019 г. спрямо пред-
ходния месец цени-
те на стоките и ус-
лугите в потребителските групи са се 
променили както следва: хранителни 
продукти и безалкохолни напитки - 
увеличение с 1,7%; алкохолни напит-
ки и тютюневи изделия - увеличение 
с 0,2%; облекло и обувки - намаление 
с 2,1%; жилища, вода, електроенергия, 
газ и други горива - цените остават 
на равнището от миналия месец; жи-
лищно обзавеждане, домакински уре-
ди и принадлежности и обичайно под-
държане на дома - увеличение с 0,1%; 
здравеопазване - увеличение с 0,1%.

През февруари 2019 г. спрямо пре-
дходния месец цените на стоките и ус-
лугите в потребителските групи са се 
променили както следва: хранителни 
продукти и безалкохолни напитки - 
увеличение с 1,7%; алкохолни напит-
ки и тютюневи изделия - увеличение 
с 0,2%; облекло и обувки - намаление 
с 2,1%; жилища, вода, електроенергия, 
газ и други горива - цените остават на 

равнището от мина-
лия месец; жилищно 
обзавеждане, дома-
кински уреди и при-
надлежности и оби-
чайно поддържане 
на дома - увеличе-
ние с 0,1%; здраве-
опазване - увеличе-
ние с 0,1%.

През февруари 
2019 г. в групите на 

нехранителните стоки и услугите е 
регистрирано увеличение на цени-
те при: течни горива за битови нуж-
ди, дърва за отопление, хладилници, 
климатични инсталации, препарати за 
почистване на съдове, дизелово го-
риво, автомобилен бензин А95H, ав-
томобилен бензин А98Н,  телевизо-
ри, цветарство, кина и театри, услу-
ги по обществено хранене, услуги по 
краткосрочно настаняване, козметич-
ни продукти, автомобилни застрахов-
ки  и други.

През разглеждания месец в групи-
те на нехранителните стоки и услугите 
е регистрирано намаление на цените 
при: облекло, обувки, газообразни го-
рива за битови нужди, перални и съ-
домиялни, отоплителни уреди, пра-
хове за пране, пътнически въздушен 
транспорт, настолни персонални ком-
пютри, пакетни услуги за почивка и ту-
ристически пътувания и други.

Инфлацията расте

тен вътрешен продукт 
на глава от население-
то, но и продължител-
ност на живота в до-

бро здраве, щедрост, 
социално подпомага-
не, свобода на жизне-
ния избор, възприятие 
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Петьо даФиНкиЧЕвЦветан илиЕв

Юристка 
застава начело 
на Словакия

Възседнала вълна-
та на общественото 
недоволство от ши-
рещата се корупция 
юристката Зузана Ча-
путова спечели пре-
зидентските избори 
в Словакия и стана 
първата жена на вис-
шия държавен пост. 
45-годишната приро-
дозащитничка полу-
чи 58,4% от гласове-
те на избирателите 
срещу 41,6% за про-
тивника й – евроко-
мисаря за Енергий-
ния съюз и заместник-председател на Европей-
ската комисия 52-годишния Марош Шевчович, 
който бе подкрепен от управляващата партия 
СМЕР – Социална демокрация.

Борбата срещу корупцията и промяната в 
политическото говорене бяха основни теми 
в кампанията преди втория тур на изборите. 
Чапутова заслужи доверието на сънародници-
те си в масовите антиправителствени проте-
сти, последвали убийството на разследващия 
журналист Ян Куциак и годеницата му Марти-
на Кушнирова, довели до оставката на преми-
ера Роберт Фицо, който обаче остана лидер на 
партията и съюзник на сегашния премиер Пе-
тер Пелегрини.

Чапутова бе убедителен водач след първия 
тур на 16 март с 40,6%, като обещаваше да сло-
жи край на „кукловодското управление на дър-
жавата зад кулисите” – послание, което бе прието 
добре от по-младите и образовани избиратели.

Победителката е заместник-председател на 
партия Прогресивна Словакия, която не е пар-
ламентарно представена. Тя бе подкрепена от 
опозиционните партии, от партията на унгарско-
то малцинство, както и от действащия президент 
Андрей Киска.

Новият държавен глава ще встъпи в длъж-
ност на 15 юни. Президентският пост в Слова-
кия е главно с церемониални функции. Чапутова 
ще стане петият държавен глава, откакто Сло-
вакия обяви независимост през 1993 г. За нея 
най-много са гласували в столицата Братислава 
и околностите – 73,74% при избирателна актив-
ност 41,8% от 4 450 000 избиратели в републи-
ката, която има население от 5 455 100 гражда-
ни, а това е най-нисък показател за активността 
в цялата история на преките президентски из-
бори, които се провеждат на всеки пет години.

Борба срещу популизма, справедливост за 
всички, защита на пенсионерите и национал-
ните интереси без езика на агресия и омраза 
бяха акцентите в предизборната кампания на 
Чапутова, като  настоява и за равно заплаща-
не на мъжете и жените.

Анализаторите не очакват нов политически 
курс на Словакия. Тя ще следва проевропей-
ската позиция и ще разчита на подкрепа в рам-
ките на Вишеградската четворка. Не случайно 
първата й визита вече е насрочена за Чехия.

Въпреки политическата криза Словакия се 
радва на добро икономическо развитие. Рас-
тежът на икономиката през 2018 г. бе 4,2%. А 
тази година се залага на растеж от 4,5%. Сло-
вакия е най-големият производител на автомо-
били на глава от населението. На нейна тери-
тория имат заводи големи автомобилни мар-
ки – „Фолксваген”, „Киа мотърс” , „Пежо”, „Си-
троен” и „Ягуар лендроувър”. Автомобилният 
сектор е 44 процента от цялото индустриално 
производство на страната. 

Макар и новак в политиката, Зузана Чапуто-
ва има амбицията да издигне още повече ав-
торитета на страната си в Европейския съюз.
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скандала са показателни: 
13 на сто доверие в пра-
вителството и 8% симпа-
тии към парламента. Ня-
ма как нация да проспе-
рира, ако не цени инсти-
туциите си. Бойко го чув-
ства и прави възможното 
още някой и друг месец 
да се задържи на трона. 
Харесва му да бъде гос-
подар на всичко и всички, 
да се разпорежда със съд-
бите на цял народ, да бъ-
де единствено, както сам 
се изрази, с
„НАЧАЛНИК ГОСПОДА”!!!

За съюза със СДС не го 
обвиняваме. Разпоредено 
е от Брюксел – няма къде 
да мърда. Излиза обаче, 
че освен творецът него-
ви шефове са Европейска-
та народна партия и Бе-
лият дом. Надеждата е, че 
събудилият се електорат 
умно ще пусне бюлетини 
и от листата ще изпадне 
шестото място и Ал. Йор-
данов. Срамота е подобен 
„демократ” да ни предста-
влява в Европарламента! 
Грехота е да правим ми-
лионер злостен антикому-
нист, русофоб и неверо-
ятен службогонец, полу-
чавал високи постове от 
доста правителства досе-
га. Към ГЕРБ се прислам-
чиха и обединените зе-
меделци на Мозер – един 
файтон неизвестни люде. 

Ако нещо може да по-
могне на гербаджиите 
да не получат според за-
слугите изборно наказа-
ние, ще е не някой друг, 
а бившите комунисти от 
АБВ. Тези съюзници и ко-
алиционни партньори на 
ГЕРБ със социален минис-
тър Ивайло Калфин, лю-
бимец в предходен каби-
нет на Бойко, изиграха 
поредния

МРЪСЕН НОМЕР
За да отмъкнат гласове 

от БСП, обединиха бивши 
елементи от „Коалиция за 
България”, незначителни 
партийки, черпещи обла-
ги от „лявата идея”, вър-
тящи се около „Позита-
но” 20 като лисици край 
курник. Те на драго сър-
це участват в коварния за-
говор. Сърдити са на сто-
летницата, че повече не 
ще да ги носи на гърба си. 
АБВ без капка срам, волю 
или неволю, застава зад 
Цв. Цветанов в амбиция-
та му „да натрие носа на 
Корнелия Нинова, че мно-
го го е навирила”.

Румен Петков с обичай-
ния многословен бодряш-
ки маниер твърди, че не 
става дума за кражба на 
предишно название, нищо 
че БСП се е явявала 16 пъ-
ти на избори с него, и не се 
стремят да подведат сим-
патизанти на червените 
със синдрома „15-15”. Ей 
така се събрали единоми-
шленици и решили да се 
впуснат в надпреварата 
с чуждата марка. Не сме 
очаквали подобно паде-
ние от хората на Първа-
нов. Все пак около него 
има достойни и умни лю-

де, явно нещо се е случи-
ло с начина им на мислене. 
Не смеем и да допуснем 
финансов интерес, макар 
че заканата на Цецо да 
бъде на изборите „Цвета-
нов плюс” и неистовият му 
стремеж да замаже грехо-
вете си с поредна победа, 
не ще се спре пред нищо. 
При постоянния паричен 
дефицит на политически-
те формирования прикри-
то дарение или спонсор-
ство от мощен строител на 
магистрали и консуматор 
на обществени поръчки е 
манна небесна. Как да я от-
кажат изгладнели полити-
кани, нежелаещи да оста-
нат на гола пенсия. 

Ние също призовава-
хме към мощен

ЛЯВ ФРОНТ
който да помете десница-
та. Бесепарите не проща-
ват предателство. АБВ-йци 
уж „громят” управниците, 
но в нито едно свое пуб-
лично изявление не про-
пускат да наплюят бивша-
та си партия. А народът е 
рекъл: „Не плюй в изво-
ра, от който си пил вода, 
защото може пак да ти се 
наложи да го правиш.”

Надеждите на Бойко да 
постави точка на сканда-

ла с пространно открове-
ние при обявяване листа-
та на ГЕРБ за евроизбори-
те са напразни. Знае го, 
затова тръгна из страна-
та да раздава добрини. На 
тютюнопроизводителите 
от Делиормана, окраде-
ни от гръцка фирма, с ши-
рок жест обеща два мили-
она лева от фонд „Земе-
делие”. Не се задълбочи, 
че наши и чужди прекуп-
вачи си разиграват коня 
без страх из едноличната 
му държава. Че корумпи-
рани чиновници помагат 
да се изнасят плодовете 
на труда на стотици на-
шенци на безценица.

На военните премиер-
ът даде дума да открие от-
ново училището за летци. 
Не уточни колко випуска 
ще има то за осемте аме-
рикански F-16 и няма ли 
да излезе по-евтино пило-
тите за тях да се обучават 
в чужбина. Важно е в мо-
мента да се говори за как-
во ли не, за да се забравят 
имотните безобразия на 
приближени до него хора. 
Да не се задават въпроси 
при срещите му с „наро-
да” откъде са им дошли 
огромните количества 
финикийски знаци, защо 
приемат обезличаващи 
парламента лобистки за-
кони, ще бъдат ли конфис-
кувани придобитите знай-
ни и незнайни активи. Съ-
ветът към грешниците да 
си подават оставките или 
да излизат в дългосрочен 
отпуск, щом комбинации-
те им са излезли на светло, 
засягат върха на айсберга. 
Чул указанията, „незави-
симият” главен прокурор 
Цацаров тутакси разпоре-
ди проверка на Лозан Па-
нов – председател на Вър-

ховния касационен съд, 
чиято съпруга е купила 
апартамент на изключи-
телно занижени цени, на 
21-годишния син на ше-
фа на Националното след-
ствие Борислав Сарафов 
и на Пламен Георгиев – 
засега. 

Излизат на светло още 
съмнителни сделки на 
върхушката. Министър-
ката на туризма напри-
мер за десетина годи-
ни придобива недвижи-
ма собственост за над 1 
млн. лв. Оправдава се с 
високите си доходи, на-
следства и дарения. Ла-
вината не спира. Кой ще 
е следващият, скоро ще 
разберем. Президентът 
свали доверието си от ръ-
ководителя на Комисия-
та за отнемане на неза-
конно придобити имоти 
и разпореди заместникът 
му да представлява орга-
на в Консултативния съ-
вет за национална сигур-
ност. Собственикът на ог-
ромна тераса и противо-
речащи си документи из-
лезе в спасителна почив-
ка, но не подаде оставка. 
Като се има предвид, че 
той лично е посочил все-
ки от подчинените си за 

високоплатените длъж-
ности, явно се надява да 
му се размине. Що се от-
нася до неговата дясна 
ръка Антон Славчев, той, 
както се твърди в опреде-
лени медии, е рекордьор 
с покупка на жилище за 18 
хил. лв. Наред са данъчни-
те ревизори. 

Истината се крие в 
псевдоидеологията на 
ГЕРБ, подчинена на злат-
ния телец. Структурата на 
властта е порочно изгра-
дена и на важните пост-
ове се поставят уязви-
ми люде, за да бъдат по-
слушни.

За капак на напрегна-
тата ситуация президен-
тът свика Консултатив-
ния съвет за национална 
сигурност. Заседанието 
бе на тема „Приемане на 
мерки за борба с коруп-
цията по високите етажи 
на властта”. За съжаление 
за много от членовете на 
този съвещателен орган 
най-добре приляга пого-
ворката „Гузен негонен 
бяга”. Подготвят докла-
ди, „задълбочено” крити-
куват недостатъците, но 
винаги забравят, че имен-
но те са причината за тях.

Румен Радев настоя 
за ново ръководство на 
(КПКОНПИ), промяна в 
Закона за корупцията и 
конфискация на имуще-

ството, неотговарящо на 
доходите на лица, зае-
мащи властови позиции. 
С изключение на Корне-
лия Нинова, останалите 
участници в съвещание-
то обявиха, че срещата не 
е добре подготвена, заеха 
кръгова отбрана на ста-
туквото и отказаха да под-
крепят обща декларация.
ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК 
за провеждането на сре-
щата, наречен открито от 
Костадин Паскалев „наг-
лец”, Цв. Цветанов неумор-
но обикаля градчета и сел-
ца и внушава на електора-
та, че денонощно се трудят 
с премиера и цялото ГЕРБ, 
а каузата им е народът да 
е щастлив, доволен, сит и 
сигурен?! И щяло да е точ-
но така, ако не им пречи 
проклетата опозиция. Тя 
просто им диша във вра-
та, изпада в „битовизми” 
и „дребнотемие”. Ето на-
пример приближеният до 
властта Ковачки добива 
въглища от землището на 
Дивотино, Пернишко, без 
да има право. Не е санк-
циониран, но не приляга-
ло на първата в листата на 
БСП за предстоящите из-
бори да се занимава с въ-
трешни дреболии, да вна-
ся сигнали в прокуратура-
та и т.н. А техните кандида-
ти са перфектни. Едната е с 
френска фамилия, другата 
– с австрийска, само като 
ги чуеш, и веднага зами-
рисва на Европа… Имало 
и недоволни от калимера-
та със СДС. Чак от Амери-
ка бившият лидер Лукар-
ски изпрати сигнал, че се 
изкривява линията на по-
ведението на седесарите. 
Прави го от завист. Ако бе-
ше на мястото на Ал. Йор-
данов, щеше да си мълчи…

В крайна сметка БСП 
реално поведе в пове-
чето социологически из-
следвания пред ГЕРБ. С 
малко е, но това е нача-
лото на прозрението на 
гласоподавателите. Без-
пардонността, с която 
се отнасят към суверена 
властолюбците, е обидна. 
В нормална страна след 
поредицата от сканда-
ли правителството не би 
оцеляло и седмица. От-
давна не сме в списъка на 
нациите с активно граж-
данско общество, ценящи 
достойнството си. Стоти-
на мошеници ни правят 
на маймуни и ние търпим. 
Парламентът, който хра-
ним с данъците си, е под-
властен на олигарси. Сва-
ляме симпатиите си за не-
го, но не прогонваме зло-
употребилите с доверие-
то  избраници. Правител-
ството допуска фатални 
грешки – не ни пука. 

Мотиката

какво още трябва да се случи, за да излезем като 
един по улиците и площадите и да изкрещим: „Бас-
та! Писна ни! време е да отговаряте за бедността, 
за лошото здраве, за ниската раждаемост, за лъжи-
те и вашето богатство!” Отговора на този въпрос 
нека намери всеки сам за себе си. и когато смелите 
тръгнат първи, да ги последваме! лозето не ще мо-
литва, а мотика – е завещал апостола. иначе буре-
ните го превземат и то изсъхва. спасението на на-
цията е и в нашите старчески ръце, държащи бюле-
тината - „мотика”. нека не го забравяме!
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Концесии на битаКа
От стр. 1
И най-важното – там, 

в северните простори, 
няма усещането и ми-
ризмата на корупция. 

Не че при нас има ко-
рупция, опазил ни Бог, 
но миризмата е непоно-
сима! Е как да си щаст-
лив при такова злово-
ние! Иначе си имаме ви-
соки сини планини, зе-
мя рай, несметни при-
родни богатства – под-
земни и надземни, за-
води, комбинати и ТЕЦ-
ове, останали от тотали-
таризма. Но и в рая да 
живееш, трябва да се 
грижиш за него, да го 
стопанисваш правилно, 
а ако не си кадърен, го 
даваш на друг да го сто-
панисва. Това се нари-
ча концесия, или  право 
на експлоатация вър-
ху обект от обществен 
интерес, предоставен 
от концедент на кон-
цесионер срещу задъл-
жението на концесио-
нера да изгради и/или 
управлява и поддържа 
обекта на концесията 
на свой риск. Следова-
телно концедентът, т. е. 

държаваТа  
Е длъжНа 

 да ЗащиТава 
оБщЕсТвЕНия 

иНТЕрЕс
Нека си припомним и 

част  от основния закон 
на републиката: 

Чл. 18 от Конституци-
ята на Република Бъл-
гария (1) Подземните 
богатства, крайбреж-
ната плажна ивица, ре-
публиканските пътища, 
както и водите, горите 
и парковете с национал-
но значение, природни-
те и археологическите 
резервати, определе-
ни със закон, са изклю-
чителна държавна соб-
ственост. 

(6) Държавните имо-
ти се стопанисват и уп-
равляват в интерес на 
гражданите и на обще-
ството. 

Нека сега разгледаме 
как държавата (държав-
ните органи) защитава 
нашите интереси чрез 
предоставяне правото 
на концесия. Да запо-
чнем с подземните бо-
гатства. До 1995 г. до-
бивните мощности (ми-
ни, заводи, сонди, про-
учвателна апаратура) са 
държавна собственост. 
За проучване, проекти-
ране и въвеждане в екс-
плоатация на най-голе-

мите комбинати за про-
изводство на концен-
трати за цветни и бла-
городни метали – „Аса-
рел – Медет”, „Елаци-
те”, Челопеч и Медодо-
бивния комбинат в Пир-
доп, държавата заделя 
5 млрд. долара. Наред 
с това тя изгражда за-
води и предприятия за 
машини и готови проду-
кти, за да не се допуска 
износ на суровини. През 
1999 г. правителството 
на Иван Костов привати-
зира посочените чети-
ри комбината. На обща 
стойност от 5 милиарда 
долара те са подарени 
с приватизацията през 
1999 г. за 5 милиона до-
лара, или 1000 пъти по-
малко от стойността на 
строителството им. По-
добна е съдбата на КЦМ 
- Пловдив, ”Соди” - Дев-
ня, „Горубсо” - Кърджа-
ли, ОКЦ - Кърджали, „Го-
рубсо” - Мадан, „Нефто-
хим” - Бургас. Комбина-
тът в Челопеч е подарен 
на НАВАН, която после 
го преотстъпва на ка-
надската „Дънди Пре-
шъс Метълс”. От една 
страна, приватизацията 
ощетява държавата, от 
друга – проявена е 

иЗклюЧиТЕлНа 
щЕдросТ къМ 

коНЦЕсиоНЕра
„Златната кокошка“ 

Челопеч е отдадена на 
концесия при договоре-
ност държавата да полу-
чава 1,5 % концесион-
на такса, като при пра-
вителството на Сакско-
бургготски тя е намале-
на наполовина. За пери-
ода от 1999 до 2014 г. от 
находище Челопеч дър-
жавата получава 69 859 
394 лв. без ДДС. По гру-
би сметки „Дънди Пре-
шъс” от мед, сребро и 
злато е спечелила 6-7 

млрд. лв. - свръхпечал-
ба от 700 % (според ана-
лиза на ПП „Атака”). В то-
ва отношение за съжа-
ление можем да напра-
вим сравнение със стра-
ните от Третия свят, ко-
ито се водят суровинен 
придатък на развитите 
демокрации. Там дър-
жавното участие в по-
добен род комбинати е 
над 51%, но  западните 
фирми поемат 100% от 
инвестициите за про-
учване, проектиране, 
строителство, въвежда-
не в експлоатация и ка-
питални разходи по до-
бива на суровините! У 

нас тези разходи са би-
ли извършени изцяло 
от държавата, а тя в мо-
мента получава под 1% 
от приходите, като ак-
ционерното й участие 
(т. е. възможността за 
оказване на контрол на 
дейността) е 0%. Така на-
пример „Дънди Прешъс 
Метълс” стана и конце-
сионер на проучвано-
то от държавата преди 
1990 г. златно находи-
ще в Крумовград. „Дън-
ди Прешъс”  са направи-
ли реално едва няколко 
сондажа, но декларират 
над 50 милиона долара 
разходи за проучване, 
което си е данъчна из-
мама. Целта на операци-
ята е, за да доведат на-
края документално пе-
чалбата до 0 и да не пла-

тят  дори корпоратив-
ния данък от 10%, въ-
преки че реалната им 
печалба от тази „сдел-
ка” ще е над 2,5 милиар-
да долара, а за българ-
ския данъкоплатец ос-
тават едва 2,5% от тази 
сума…

От 1990 г. досега се 
изнасят в чужбина от 
частните фирми: 

– От „Асарел” –  22 
тона злато, 1,2 милиона 
тона мед. Всяка година 
50-55 хиляди тона ме-
тал мед и 1000-1200 кг  
злато. 

– От „Елаците” –  40 
тона злато, 800 000 то-
на метал мед, на година 
40-45 хиляди тона мед, 
1900 до 2100 злато. 

– От Челопеч – 70-80 
тона злато, 3,5 до 4 то-
на на година, след 2007 
г. увеличават добива на 
руда и злато също. 250 
хиляди тона метал мед 
до момента – 13 до 14 
хиляди тона на година. 

Чрез тези концесии 
от България са изнесени 
от 140 до 150 тона зла-
то, 2-2,2 хиляди тона ме-
тал мед, редки и разсе-
яни елементи, суровина 
в концентратите за ми-
лиарди долари. Ето как 
правителствата защита-
ват обществения инте-
рес на българския народ. 
Но да оставим концеси-
ите за подземните бо-
гатства – според Велко 
Гергелчев, д.г.н., отявлен 
противник на „Дънди”, 
общо златният потенци-
ал на България възлиза 

на 20 хил. т чисто злато. 
Има и ще остане. 

Да видим как се кон-
цесионират обекти в 
сферата на енергетика-
та. На 13 юни 2001 г. в 
Министерския съвет в 
присъствието на пре-
миера Иван Костов са 
подписани дългосроч-
ни договори за конце-
сия на ТЕЦ „Марица 3” 
и ТЕЦ „Марица 1”. Сдел-
ките с двете американ-
ски централи вълнуват 
българската обществе-
ност от 1998 г. и частич-
но около подписаните с 
тях договори излизат фа-
кти, които са в ущърб на 
българските граждани. 
Договорите с ТEЦ „Гъ-
лъбово”, ТЕЦ „Марица-
изток 1” и ТЕЦ „Марица-
изток 3 Контур глобал” 

са предмет и на редица 
заседания на Народното 
събрание. Според пред-
седателя на УС на Асо-
циацията на индустри-
алния капитал в Бълга-
рия (АИКБ) Васил Велев 
всяка година американ-
ските централи „Ей и Ес 
Гълъбово” и „Контур гло-
бал Марица-3” непазар-
но изземват от българ-
ските домакинства 486 
400 000 лева. КЕВР е оп-
ределил референтна це-
на от 70 лева на мегават-
час, а на тези централи 
НЕК се задължава да пла-
ща по 106,70 лв за „Кон-
тур глобал Марица-из-
ток 3” и 168,66 лв. за „Ей 
и Ес Гълъбово”, което е 
повече от двата пъти над 
пазарната цена. Според 
изчисленията на Велев 
всяко българско дома-
кинство плаща точно по 
161 лева за двете аме-
рикански централи, като 
срещу тези пари обаче 
не получава престация 
(дължим резултат).

"ТоЧНаТа дуМа Е, 
ЧЕ Това Е граБЕж"

изтъкна Васил Велев. Ом-
будсманът Мая Маноло-
ва смята, че би следва-
ло да има промени в за-
конодателството, които 
да регламентират обе-
ма на тези преферен-
ции, от които се полз-
ват американските цен-
трали, ВЕИ-тата, когене-
рациите и някои топло-
фикации. Според нея в 
момента липсва про-

зрачност какво точно се 
случва и какви действия 
са предприели отговор-
ните български институ-
ции по темата. „Оттук на-
татък може би в следва-
щите няколко месеца 
ще трябва да се прове-
дат съответни разгово-
ри с двете американски 
централи. Ще трябва да 
започне един диалог, 
в рамките на който ще 

м о ж е м 
да изя-
сним съ-
ответно 
позиции-
те на вся-
ка една 
от стра-
ните", е 
позици-
ята на 
м и н и с -
тър Те-
менужка 
Петкова.

П р е -
говори-
те с две-

те американски центра-
ли за прекратяването на 
дългосрочните им дого-
вори (за 15 г.) за изкупу-
ване на електроенерги-
ята на преференциални 
цени се водят заради то-
ва, че в този си вид те 
нарушават европейска-
та забрана за държавна 
помощ.  

Преди време пред-
седателят на парла-
ментарната комисия по 
енергетика Делян До-
брев беше коментирал 
схемата, която би могла 
да даде решение - пър-
во да се изчисли каква 
част от инвестициите в 
двете централи вече се 
е изплатила, а за остатъ-
ка да се търси модел за 
компенсация. 

Отново виждаме как 
концедентът, т. е. дър-
жавата с нейните орга-
ни, сключва концесии в 
нарушение на българ-
ското и европейското-
то законодателство, на 
тъмно, ощетявайки себе 
си (?!) и данъкоплатците 
с умисъл и в значителни 
мащаби. Защо? Пак ми-
ризма на корупция.

И още един пример. 
На тезгяха е сложено 
Летище София. Според 
журналиста и индустри-
алец Васил Василев кон-
цесията на Летище Со-
фия ще бъде
НаЙ-ПрЕсТъПНаТа 

аФЕра На ПрЕХода
И обяснява схемата. 

Песимистичният сце-

нарий за развитието на 
аерогарата предвижда 
печалба от 9 милиарда 
лева за следващите 35 
години. Оптимистични-
те са за два пъти повече. 
Тази гигантска печалба 
ще отиде при конце-
сионера на летището, 
а държавата ще полу-
чи подаяние от около 
милиард лева, разсро-
чено при това, каза Ва-
силев. Печалбата била 
изчислена при коефи-
циент на крадливост на 
следващите правител-
ства, съпоставим с то-
зи на сегашното. Васи-
лев посочва, че летищ-
ните такси, т. е. и само-
летните билети, неми-
нуемо ще поскъпнат, и 
припомни, че френска-
та фирма, концесиони-
рала водата на София, 
купува от яз. „Искър” ку-
бика по 2 стотинки и ни 
го продава по 2,20 лв. 
Взеха ЕРП-тата и токът 
скочи. Взеха мелници-
те и хлябът поскъпна. 
Взеха банките и те искат 
безумни лихви по кре-
дитите, без които не мо-
жете да живеете. Взеха 
лекарите, инженерите, 
трактористите, шлосе-
рите, заварчиците, аг-
рономите, конструкто-
рите. Утре ще ни вземат 
летището, вдругиден 
ще поискат и държава-
та, твърди Василев.                                                                                              

Можем да продъл-
жим примерите, но 
страниците на вестни-
ка няма да ни стигнат. 
Но и казаното дотук во-
ди към една огромна пи-
танка. Вече три десети-
летия държавата в ли-
цето на своите прави-
телства води абсурдна 
политика в ущърб на 
гражданите. Ако имаше 
ясна стратегия за ико-
номическо развитие на 
страната, мъдро и стро-
го  концесиониране там, 
където държавата не е 
в състояние да експло-
атира общественото бо-
гатство, здрав контрол 
и стриктно спазване на 
закона, дали тогава ми-
нималната пенсия няма-
ше да бъде 1000 лв., за-
платата – 2000, здравео-
пазването – прилично, и 
младите да не бягат ка-
то от чума от тази тери-
тория?

Нещастен народ сме 
ние, българите. Макар 
че живеем на късче от 
рая. Но лошо мирише.                                                           

иван васЕв
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От стр. 1
А всъщност в нача-

лото Чудомир дори 
не я харесва. Но напо-
ристата тревненка си 
го набелязва и след 7 
години преследване 
успява да го ожени за 
себе си. В Рисувалното 
училище (днешната Ху-
дожествена академия) 
се заформя истински 
любовен триъгълник 
от нажежени страсти. 
Димитър Чорбаджий-
ски - Чудомир е сту-
дент и въздиша (спо-
делено) по скулптор-
ката Невена Баджако-
ва. Художничката Ма-
ра Нонова обаче вече е 
влюбена в буйнокосия 
казанлъчанин и започ-
ва целенасочено да го 
преследва. Дори на-
рочно презаписва пов-
торно един курс, за да 
бъде близо до него. 

Невена все по-чес-
то остава да нощува 
при симпатичния мла-
деж в стаичката му под 
наем на улица „Парче-
вич“. Мара обаче мина-
ва в настъпление. По-
степенно и упорито, 
като китайска капка, 
г-ца Нонова успява да 
се сближи с обекта на 
чувствата си, прогонва 
Невена от квартирата 
му и се нанася там.

В началото въздър-
жа острия си език, ма-
кар изобщо да не одо-
брява приятелите на 
възлюбения си - „пи-
яници и пройдохи“, 
както тя нарича весе-
лите и безгрижни ху-
дожници, артисти и 
писатели. Чашата пре-
лива, когато Чудомир 
и приятелят му, пи-

Чудомир между две жени
сателят Людмил Стоя-
нов, решават, че през 
март вече пролетта е 
дошла и продават зим-
ните си палта. С пари-
те спретват гуляй за 
чудо и приказ. На дру-
гия ден обаче завалява 
сняг и свива лют студ. 
Людмил взема за прия-
теля си една пелерина 
от реквизита на театър 
„Сълза и смях“, за да не 
зъзне. Кога-
то Чудомир 
се явява 
в "пълния 
си блясък", 
Мара изпа-
да в амок. 
Тя реша-
ва да го от-
късне от не-
благопри-
ятната сре-
да. Двама-
та учител-
стват в Ста-
ра Загора, 
но чак ко-
гато се ус-
т а н о в я в а т 
в Казанлък, 
се венча-
ват.

Новосъз-
д а д е н о т о 
семейство Чорбаджий-
ски се установява в Ка-
занлък, построява си 
уютна къща и на пръв 
поглед идилията им е 
пълна, но зад високия 
зид се води истинска 
семейна война. Мара 
ненавижда софийските 
приятели на мъжа си, 
които му гостуват с дни, 
примамени от хубавото 
му вино и безкрайното 
му гостоприемство. Тя 

фучи и срещу липсата 
на инициатива от него-
ва страна да й урежда 
изложби в по-големите 
градове, за които амби-
циозната й душа ламти.

Макар да се дърлят 
непрекъснато, Дими-
тър и Мара никога не 
отварят дума за развод. 
А когато тя лежи в бол-
ница с лаймска болест 
след ухапване от кър-

леж, той пише в днев-
ника си: „По-добре да 
е злобна към мен, но 
да остане жива. Свик-
нал съм с нея.“ Здра-
вият разум на писате-
ля го лишава от излиш-
ни илюзии: „С жена ми 
винаги съм нащрек - 
всичко може да се оч-
аква от нея.“ Очевидно 
чувствата са отминали, 
но навикът надделява.

Тогава Чудомир от-

крива втората важна 
Мара в живота си - ак-
трисата от Народния 
театър Мара Пенко-
ва. Тя е близо 20 годи-
ни по-млада от жена 
му, красива, образова-
на, известна. На сцена-
та блести в характер-
ни роли, но голямата й 
страст е кукловодство-
то. На два пъти е спе-
циализирала в Герма-

ния и в крайна смет-
ка със собствени сред-
ства ще създаде Цен-
тралния куклен театър 
в София. Любопитното 
е, че Мара е влюбена 
в него още от време-
то, когато е 17-годиш-
на гимназистка, а той 
- рошав художник бо-
хем, но се преоткриват 
след десетилетия. Кога-
то писателят идва в сто-
лицата, хотел „Славян-

ска беседа“ е тяхното 
любовно гнездо. Близ-
ките им са доволни да 
видят най-сетне прия-
теля си щастлив. Чудо-
мир и Мара Пенкова 
обикалят софийските 
заведения, разговарят 
по цели нощи, разменят 
си любовни писма. В ед-
но от тях от юли 1965 г., 
малко преди да се раз-
более от рак на устна-

та, писате-
лят нежно 
споделя с 
л ю б и м а т а 
си: „Време 
е да си дой-
деш в пла-
н и н с к а т а 
си къщичка 
и да си от-
дъхнеш. Ка-
то се успо-
коиш, оч-
аквай ве-
сел гост ху-
морист. Ще 
дойде той, 
ще те пре-
гърне, ще 
сложи гла-
ва на рамо-
то ти и ще си 
поплаче. Не 
му се сърди, 

а го приласкай. Нека си 
поплаче веселият гост, 
защото той не е плакал 
на никое рамо. Нека си 
поплаче, дано му поо-
лекне.”

Трагичното е, че ко-
гато, изтерзан от тумо-
ра, авторът на „Не съм 
от тях, как’ Сийке“ реша-
ва да сложи край на жи-
вота си, нито съпруга-
та, нито любовницата са 
при него. Мара Пенкова 

има дълъг ангажимент 
във Варна, който не мо-
же да отмени, а Мара 
Чорбаджийска толкова 
се е отчуждила от мъжа 
си, че когато той я мо-
ли да отиде да го види 
в болницата, му изпра-
ща хабер, че има хре-
ма и не може да пътува.

На 26 декември 
1967 г. Чудомир напис-
ва 15 писма и моли са-
нитарката да ги изпра-
ти. Едно от тях е до То-
дор Живков. По онова 
време писателят е на-
роден представител и 
смята за редно да обяс-
ни на първия човек в 
държавата защо е из-
брал самоубийството 
като изход. След като 
се е уверил, че плико-
вете са пуснати в по-
щенската кутия, а копи-
ето от завещанието му 
е на видно място, Ди-
митър Чорбаджийски 
- Чудомир се качва на 
третия етаж на болни-
цата, застава на прозо-
реца с гръб към паважа 
и полита.

Мара Чорбаджийска 
остава да живее в къ-
щата им до смъртта си, 
а след това домът става 
музей на Чудомир, по-
дарен от него на род-
ния му Казанлък. Мара 
Пенкова пък вгражда 
любовта и мъката си в 
безброй рецитали с не-
гови произведения из 
цяла България. Записва 
и плочи, които се пазят 
в Златния фонд на На-
ционалното радио. Ма-
кар да има много ин-
терпретатори, които 
са я слушали, твърдят, 
че никой не изпълня-
ва „Не съм от тях, как’ 
Сийке“ като нея. 

Всеки познава няко-
го, чийто дом винаги 
е безупречен и подре-
ден, изпипан до най-
малкия детайл и без 
нищо излишно. Как го 
постига? Или там всич-
ко се прибира, преди 
някой да дойде? 

Ето три от най-ва-
жните съюзници в 
борбата срещу без-
порядъка.

Чекмеджета. Ако се 
опитвате да се отърве-
те от бъркотията, чек-
меджетата са почти ма-
гическо решение. Взе-
мете нещо, което не е 
на мястото си и стои 
на масата, на пода или 
на плота, и го сложете 

в чекмедже - веднага 
решавате проблема. А 
той е, че повечето хо-
ра нямат достатъчно 
чекмеджета или ги из-
ползват за конкретни 
неща, вместо да оста-
вят едно или две за 
всякакви вещи. Те са 
много полезни и чес-
то решават проблема 
в последния момент. 
Затова сложете пове-
че чекмеджета на ме-
белите.

Закачалки. Прос-
транството на стена-
та често е пренебрег-
вано, а крие толкова 
много потенциал. Ку-
ките са идеални за ко-
ридора, всекидневна-

та, кухнята, банята. И 
колкото стените на ку-
ките да не бъдат под-
ценявани, така може-
те да добавите и ку-
кички вътре в шкафо-
вете, под тях, под мив-
ката… Няма ограниче-
ния, всичко е въпрос 
на правилна преценка 
и въображение.

кошници. Те са  ка-
то чекмедже, но още 
по-добре, защото не е 
нужно да се притесня-
вате дали ще се затво-
ри. Чудесна е за дет-
ски играчки, за списа-
ния, за дребни вещи, 
дрехи. Да имаш една 
или две големи кош-
ници, особено в голе-
ми помещения като 
дневната и спалнята, 
може да бъде истин-
ско спасение, когато 
се опитвате да въве-
дете ред в последната 
минута. Слагате всич-
ко в коша, поставяте 
го в ъгъла или до ди-
вана и никой няма да 
заподозре за предиш-
ната бъркотия. 

Пъстра 
градинарска суПа
 с овесени ядки
Продукти:  2 карто-

фа, 2 моркова, 2 дома-
та, 1 чушка, 100 г цели-
на, ½ корен пащърнак, 
1 тиквичка, 1/2 връз-
ка магданоз, 3 
супени лъжи-
ци олио, 1 гла-
ва лук/праз, 3 
супени лъжици 
овесени ядки

П р и г о т в я -
не: Измивате 
всички зелен-
чуци, след ко-
ето ги наряз-
вате на дреб-
ни парченца с 
приблизително еднак-
ва големина. 

След като сте под-
готвили зеленчуците, 
в тенджера загрявате 
4 супени лъжици ол-
ио и изсипвате лука/
праза и разбърквате 
непрекъснато, докато 
омекне. След като лу-
кът/празът се е заду-
шил, добавете пет ча-
ени чаши вода и след  
завирането на вода-

та сложете всички зе-
ленчуци без домати-
те. Когато картофи-
те поомекнат, добаве-
те и тях и оставете су-
пата да поври още 3-4 
минути. Накрая сипете 

овесените ядки - за да 
се сварят, са нужни не 
повече от минута-две. 
Имайте предвид, че за 
супа са по-подходящи 
обикновените, а не фи-
ните овесени ядки, тъй 
като фините много се 
разваряват. След като 
супата е готова, я мах-
нете от огъня и я поръ-
сете със ситно нарязан 
магданоз.

ЛаПад (сПанак) 
с ориз на фурна
Продукти:  500 г 

лапад, 1 връзка пре-
сен лук, 1 кафена чаша 
ориз, 2 чаени лъжички 

джоджен, 1 чаена лъ-
жичка червен пипер

Приготвяне: По-
чистените лук и ла-
пад (спанак) се на-
рязват на дребно и 
се задушават в сго-
рещено олио около 
5 минути. След  то-
ва се добавя и ори-
зът (предварително 
отцеден от водата) и 
се запържва 2-3 мин. 

Слагат се подправките, 
сместа се изсипва в тава 
и се добавят 3 ч. вода - 
ако ползвате бял ориз, 
и 4 чаши - ако оризът е 
кафяв. Печете в предва-
рително загрята на 200 
градуса фурна, докато 
водата изври и оризът 
омекне. При необходи-
мост добавете още мал-
ко вода.

мара Пенкова Чудомир със съпругата си
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ПЕТък, 12 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 Обзор “Лига Европа”
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 
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
0:35 Греховете на баща ми
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 13 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 Вечни времена                                                                            
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
20:45 Господин Селфридж
22:25 По света и у нас
22:40 Студио “Х”: Не убивай
0:25 Мононоке
1:15 Фениксът Токио
2:00 Джинс
3:00 Господин Селфридж
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕдЕля, 14 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: “Аз съм и 

ножа, и раната”
14:00 Библиотеката
15:00 Успехът на Буки
16:35 Цената на птиците
17:10 Семейство Даръл 2
18:00 Премеждията на Свеще-

ната книга                              
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 България от край до 
край 8

21:15 Игра на любов
23:00 По света и у нас
23:15 Нашите любовници
0:50 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2
1:35 Студио “Х”: Не убивай
3:20 Греховете на баща ми
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          

ПоНЕдЕлНик, 15 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
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
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 Марс
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 Марс
3:10 Япония днес
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня

вТорНик, 16 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Четем Конституцията…
11:00 Тържествено заседание 

на Народното събрание, 
посветено на 140-годиш-
нината от приемането на 
Търновската конститу-
ция

12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:25 Сид - дете на науката
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
20:30 Тържествена заря по 

случай 140 години от 
приемането на Търнов-
ската конституция

21:00 Референдум
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2

0:15 Игра на любов
2:00 Марс
2:55 Туристически маршрути
3:20 История.bg
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня

сряда, 17 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
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
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 Марс
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 Марс
3:10 Дойче веле: Шифт
3:25 Достоевски

4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня

ЧЕТвърТък, 18 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
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
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 
18:15 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 Слово за ползата от че-

тенето: Живот докрай
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: Среща-реванш 

от 1/4-финалите на УЕФА 
“Лига Европа”

0:10 Улови момента с Милен 
Атанасов

0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Нашите любовници
4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Отблизо с Мира

ПЕТък, 12 аПрил 
6:00 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 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Нашествие на извънзем-

ни: “Готови ли сме?”
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 Равносметка
0:40 Натисни F1
0:55 Музика, музика...
1:25 В близък план
1:55 Знаете ли...
2:15 Откакто свят светува 
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

съБоТа, 13 аПрил 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Може би фрегата /ак-

тьорът Досьо Досев на 
85 години/

8:20 Златни ръце
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 Ленти и документи
16:15 Вилна зона
17:30 На опера с БНТ 2: „Кар-

мен“ от Бизе-Шчедрин
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Игра на пропаганда
22:05 Шифт
22:25 По света и у нас
22:40 Добър ден с БНТ 2
23:40 Туристически маршрути
0:10 Джазофония - “Ориент 

Експрес”
1:10 Игра на пропаганда
2:45 Време за губене
3:15 Гората, която не трябва 

да губим
3:45 Шифт
4:00 Рецепта за култура 
5:00 Домът на вярата 
5:30 Туристически маршрути

НЕдЕля, 14 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 
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на ансамбъл 

„Софийски солисти“
13:45 Знаете ли...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

15:30 №1 Туризмът
16:00 Опак човек /Антон Ка-

растоянов/
17:30 Опера на открито
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
22:10 Световните градове на 

България
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Афиш
0:30 Джинс
1:00 Пътешествия
1:30 Концерт на Теодосий 

Спасов и Влатко Стефа-
новски

2:45 Музика, музика...
3:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Снимка без ретуш  /100 

години от рождението 
на белетриста Драган 
Тенев/

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            
11:45 Олтарите на България
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 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

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 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция                        
20:40 В близък план                 
21:10 Стани богат 

22:00 Новото познание
22:30 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

23:00 По света и у нас
23:25 Етнофокус
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ                      
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата            

вТорНик, 16 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Ритъмът на сърцето
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ                      
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Премеждията на Све-

щената книга  /по повод 
140 години Български 
парламент/

13:00 №1 Туризмът: Ловът 
- страст и единение с 
природата

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 Непознат
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, 17  аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Пей ми песен - мама Гуга
7:00 Бързо, лесно, вкусно
7:30 Приказка без край /115 

г. от  първото куклено 
представление в София/

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 Опера на открито
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 Град Кът Банк
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

ЧЕТвърТък, 18 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 На концерт с БНТ 2 
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
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 Монахът
0:45 Знание.БГ                      
1:15 60 минути за култура
2:15 Библиотеката
3:15 Пътувай с БНТ 2

ПЕТък, 12 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 В кадър
13:00 До Европа и напред 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

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 опера с БНТ 2: „Кар-

мен“ от Бизе-Шчедрин
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

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

2:10 Панорама с Бойко Васи-
лев

3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБоТа, 13 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: Старозагор-
ското въстание

14:00 Призваният свещеник
13:30 Златни ръце
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 Вампири, таласъми
22:25 Умно село /актьорът До-

сьо Досев на 85 години/
23:10 Часът на зрителите
23:40 Златни ръце
23:50 По света и у нас
0:05 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция 
2:00 Вечната музика

2:30 Младите иноватори 
3:00 В кадър
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 Призваният свещеник

НЕдЕля, 14 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: Четвърти ре-
волюционен окръг

14:55 Пазители на традициите 
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Да обичаш на инат
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

ПоНЕдЕлНик, 15 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, 16 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Четем Конституцията…
11:00 Тържествено заседание 

на Народното събрание, 
посветено на 140-годиш-
нината от приемането на 
Търновската конститу-
ция

12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва 
14:30 Пътеки
15:00 Атентатът
15:50 Олтарите на България
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
20:30 Тържествена заря по 

случай 140 години от 
приемането на Търнов-
ската конституция

21:00 Референдум
22:00 Премеждията на Свеще-

ната книга
22:30 Улови момента 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 Музикални следи
0:50 Още от деня
1:30 Пазители на традициите  
2:00 Европейски маршрути

2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Насаме с пчелите
4:55 Атентатът
5:45 Малки истории

сряда, 17 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 България от край до 

край 8 
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

ЧЕТвърТък, 18 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            
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество 
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 България от край до 

край 8 
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция                        
22:30 Пътеки
23:00 Втори дубъл
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 Седемте порти на Рила
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 12 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.20

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.69

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.14

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.70

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

ци” - сериал, с.12, еп.111
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.53
21.00 Премиера: „Столичани 

в повече“ - сериал, с.13 
еп.7

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.21

22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.2, еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.97, 98
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./

съБоТа, 13 аПрил
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.13, 14

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.5, еп.3, 4

08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия 
12.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица, с. 3

13.00 „Див мед” - романтичен
15.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” - токшоу с 

водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план“ 
- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски 

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 Мегахит: „Смъртоносно 
влияние” - фантастика, 
екшън, драма (САЩ, 
1998), режисьор Мими 
Ледър, в ролите: Ро-
бърт Дювал, Теа Леони, 
Илайджа Ууд, Ванеса 
Редгрейв, Морган Фрий-
ман, Джон Фавро, Дугрей 
Скот и др.

22.30 „Перфектната буря” 
01.00 Мегахит: „Стъклен ад” 
02.50 „Карбовски: Втори план“ 
03.40 „Мармалад” /п./
05.20 „Cool...T“ /п./

НЕдЕля, 14 аПрил
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.15, 16

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.5, еп.5, 6

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.8
13.00 „Библиотекарят 3: Про-

клятието на бокала на 
Юда” 

15.00 Семеен следобед: „Сър-
цето на дракона” 

17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите 
20.00 „Гласът на България - му-

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

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Уличен бой” - драма, 
спортен, екшън (САЩ, 
2009), режисьор Дито 
Монтийл, в ролите: 
Чанинг Тейтъм, Терънс 
Хауърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт 
и др.

00.30 „Споон“ - хорър, екшън 
(САЩ, 1997), режисьор 
Марк Дипе, в ролите: 
Майкъл Джей Уайт, Джон 
Легуизамо, Мартин 
Шийн, Териса Рандъл, 
Тод Макфарлън и др.

02.20 „Кое е това момиче” /п./ - 
сериал

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

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.21

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.70

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.15

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.71

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.112
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.54
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.3, еп.1

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.99, 100

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

вТорНик, 16 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.22

06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.71

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.16

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.72

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.113

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Майка” - се-
риал, еп.55

21.00 „MasterChef“ - кулинарно 
шоу, с.5

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.3, еп.2

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.101, 102

02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./

сряда, 17 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.23

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” - сериал, с.2, 
еп.72

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.17

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.73

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.114

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Майка” - се-
риал, еп.56

21.00 „Смени жената“ - семей-
но риалити, с.3

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.22

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.3, еп.3

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.103, 104

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

ЧЕТвърТък, 18 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.24

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” - сериал, с.2, 
еп.73

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.5, еп.18

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.74

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.115
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.57
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.23

22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.3, еп.4
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.105, 106
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 12 аПрил
06.00 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.3, 4
08.15 “Четири Коледи” 
10.15 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.5, 6
13.00 “Подменена самолич-

ност” 
14.45 „Оцеляване“ 
16.45 “Вероника Марс” 
19.15 “Омъжи се за мен, пич” 

/п./ - комедия (Франция, 
2017), режисьор Тарек 
Будали, в ролите: Тарек 
Будали, Филип Лашо, 
Шарлот Габри, Анди Ра-
конт и др.

21.00 “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. 2

23.30 “Фантастичната четворка 
и Сребърният сърфист” - 
фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Германия, 
Великобритания, 2007), 
режисьор Тим Стори, в 
ролите: Крис Евънс, Джу-
лиън Макмеън, Джесика 
Алба, Йоан Гръфъд, Кери 
Уошингтън, Лорънс Фиш-
бърн, Бо Гарет, Майкъл 
Чиклис, Андре Брауър и 
др.

01.15 “Прераждане” /п./ - дра-
ма, 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+]

03.45 „Оцеляване“ /п./ 

съБоТа, 13 аПрил
06.00 „Смъртоносна женитба“ 
07.45 “Истината за Чарли”
10.00 “Вероника Марс”
12.15 Телепазар
12.30 “Като на кино” - предава-

не за кино, с.4
13.30 “Самоличност на аванта”
15.45 “Умирай трудно”
18.15 “Съпротива” /п./ - вое-

нен, драма, екшън, ис-
торически (САЩ, 2008), 
режисьор Eдуард Зуик, 
в ролите: Даниел Крейг, 
Лив Шрайбър, Джейми 
Бел, Алекса Давалос, 
Томас Арана, Миа Ваши-
ковска и др. 

21.00 „Индиана Джоунс и 
храмът на обречените“ 
- приключенски, екшън 
(САЩ, 1984), режисьор 
Стивън Спилбърг, в 
ролите: Харисън Форд, 
Кейт Капшоу, Ке Хуи 
Кван, Амриш Пури, Ро-
шан Сетх, Дан Акройд, 
Акио Митамура и др.

23.30 „Посещението“ - хорър, 
мистъри, комедия (САЩ, 
2015), режисьор М. Найт 
Шамалан, в ролите: Оли-
вия ДеЖон, Ед Оксен-
боулд, Диана Дънаган, 
Питър Макроби, Катрин 
Хаан и др. [14+]

01.30 “Като на кино” /п./
02.30 “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.

04.15 “Подменена самолич-
ност” /п./ - криминален, 
фентъзи, мистъри (тв 
филм, Канада, САЩ, 2015)

НЕдЕля, 14 аПрил
06.00 “Четири Коледи” /п./
07.45 “Убийство на Хелоуин”
09.45 “Омъжи се за мен, пич”
11.45 “Фантастичната четворка
13.30 “Боговете на Египет”
16.00 „Индиана Джоунс и 

храмът на обречените“ 
/п./ - приключенски, 
екшън (САЩ, 1984), 
режисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите: Харисън 
Форд, Кейт Капшоу, Ке 
Хуи Кван, Амриш Пури, 
Рошан Сетх, Дан Акройд, 
Акио Митамура и др.

18.30 „Х-Мен 2“ /п./ - фантасти-
ка, екшън, приключенски 
(САЩ, 2003), режисьор 
Брайън Сингър, в роли-
те: Патрик Стюарт, Хю 
Джакман, Иън Маккелън, 
Фамке Янсен, Джеймс 
Марсдън, Хали Бери, Ана 
Пакуин и др.

21.00 „Зелена зона“ - военен, 
драма, екшън, трилър 
(САЩ, Франция, Испания, 
Великобритания, 2010), 
режисьор Пол Грийн-
грас, в ролите: Мат Дей-
мън, Джейсън Айзъкс, 
Грег Киниър, Игал Наор, 
Брендън Глийсън и др.

23.15 „Средиземноморска ди-
ета“ - комедия (Испания, 
2009), режисьор Хоакин 
Ористрел, в ролите: Оли-
вия Молина, Пако Леон, 
Алфонсо Басаве, Кармен 
Балаге, Роберто Алварес 
и др. [14+]

01.15 „Посещението“ /п./ - хо-
рър, мистъри, комедия 
(САЩ, 2015), режисьор 
М. Найт Шамалан, в ро-
лите: Оливия ДеЖон, Ед 
Оксенбоулд, Диана Дъ-
наган, Питър Макроби, 
Катрин Хаан и др. [14+]

03.15 “Прераждане” /п./ 

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
06.00 “Фамилията” /п./ - сери-

ал, с.3 еп.5, 6
08.30 “Отмъщението на би-

вшите” 
10.30 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 “Зелена зона” 
15.00 “Най-голямата лъжа” 
16.45 “Дъщеря ми трябва да 

живее”
18.45 “Вероника Марс” /п./ - 

криминален, мистъри 
(САЩ, Великобритания, 
Франция, Германия, 
2014), режисьор Роб 
Томас, в ролите: Кристен 
Бел, Джейсън Доринг, 
Енрико Калантони, Крис 
Лоуъл, Джери О`Конъл и 
др.  

21.00 Премиера: “Паднали 
ангели” - фентъзи, прик-
люченски, романтичен, 
драма (САЩ, Унгария, 
2016), режисьор Скот 
Хикс, в ролите: Адисън 
Тимлин, Лола Кърк, 
Джоули Ричардсън, Дже-
реми Ървайн, Хърмони 
Корфилд, Джулиет Обри, 
Малачи Кърби и др.

23.00 “Сабрина” - драма, ко-
медия (САЩ, Германия, 
1995), режисьор Сидни 
Полак, в ролите: Харисън 
Форд, Джулия Ормънд, 
Грег Киниър, Нанси Мар-
чънд, Джон Ууд, Фани 
Ардан, Патрик Брюел, 
Пол Джиамати и др.

01.30 “Фамилията” /п./ - сериал
03.30 “Средиземноморска ди-

ета” - комедия (Испания, 
1009), режисьор Хоакин 
Ористрей, в ролите: Оли-
вия Молина, Пако Леон, 
Алфонсо Басаве, Роберто 
Алварес, Кармен Балаге 
и др. [14+]

вТорНик, 16 аПрил
06.00 “Фамилията” /п./ - сери-

ал, с.3 еп.7, 8
08.00 “Най-голямата лъжа”
10.00 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.9, 10
12.00 Телепазар
12.15 “Истината за Чарли” 
14.15 “Отмъщението на би-

вшите”
16.00 “Форсмажор” 
18.30 “Умирай трудно 2” - ек-

шън, трилър (САЩ, 1990), 
режисьор Рени Харлин, в 
ролите: Брус Уилис, Бони 
Бедилиа, Уилям Атъртън, 
Франко Неро, Денис 
Франц, Уилям Садлър, 
Колъм Мийни, Джон Ле-
гуизамо и др.

21.00 Премиера: “Срамежли-
вия стрелец” - екшън, 
комедия, приключенски 
(Великобритания, 2017), 
режисьор Саймън Уест, в 
ролите: Антонио Банде-
рас, Олга Куриленко, Бен 
Кура, Марк Вали, Ашлинг 
Лофтъс, Джереми Суифт 
и др. [14+]

23.00 “Обетована земя” - дра-
ма (САЩ, ОАЕ, 2012), 
режисьор Гюс Ван Сант, 
в ролите: Мат Деймън, 
Франсис Макдорманд, 
Джон Кразински, Хал 
Холбрук, Тайтъс Уели-
вър, Роузмари ДеУит, 
Скут Макнеъри и др.

01.15 “Фамилията” /п./ - сериал
03.15 “Психотерапевт” /п./ - 

драма, комедия (САЩ, 
2009), режисьор Джонас 
Пейт, в ролите: Кевин 
Спейси, Марк Уебър, 
Кики Палмър, Сафрън 
Бъроуз, Дак Хюстън, 
Джеси Племънс, Робърт 
Лоджиа, Робин Уилямс и 
др.

сряда, 17 аПрил
06.00 “Фамилията” /п./ - сери-

ал, с.3 еп.9, 10
08.00 “Дъщеря ми трябва да 

живее” 
10.00 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.11, 12
12.15 “Обетована земя” /п./
14.30 “Елизабеттаун” 
17.00 “Фантастичната четворка 

и Сребърният сърфист”
18.45 Телепазар
19.00 “Паднали ангели” /п./ - 

фентъзи, приключенски, 
романтичен, драма 
(САЩ, Унгария, 2016), 
режисьор Скот Хикс, в 
ролите: Адисън Тимлин, 
Лола Кърк, Джоули Ри-
чардсън, Джереми Ър-
вайн, Хърмони Корфилд, 
Джулиет Обри, Малачи 
Кърби и др. 

21.00 “Мис Слънчице” - ко-
медия, приключенски 
(САЩ, 2006), режисьори 
Джонатан Дейтън и 
Валъри Фарис, в ролите: 
Стив Карел, Тони Колет, 
Грег Киниър, Пол Дейно, 
Алън Аркин, Брайън 
Кранстън и др.

23.00 “Ефектът на пеперудата” 
- фантастика, психотри-
лър (САЩ, Канада, 2004), 
режисьори Ерик Брес и 
Джонатан Грубър, в ро-
лите: Аштън Къчър, Ейми 
Смарт, Мелора Уолтърс, 
Елдън Хенсън, Итън 
Суплий, Ирина Горовая, 
Ерик Столц, Логан Лър-
ман и др.

01.30 “Фамилията” /п./ - сериал
03.30 “Оцеляване” /п./ - екшън, 

криминален, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2015), режисьор Джеймс 
Мактийг, в ролите: Мила 
Йовович, Пиърс Броснан

ЧЕТвърТък, 18 аПрил
06.00 “Фамилията” /п./ - сери-

ал, с.3 еп.11, 12
08.00 “Сабрина” /п./ 
10.45 “Фамилията” - сериал, с.3 

еп.13 (последен)
12.00 Телепазар
12.15 “Изгубена на 17” 
14.00 “Форсмажор” /п./ 
16.15 “Х-Мен 2” /п./ 
18.45 Телепазар
19.00 “Мис Слънчице” /п./ - 

комедия, приключенски 
(САЩ, 2006), режисьори 
Джонатан Дейтън и 
Валъри Фарис, в ролите: 
Стив Карел, Тони Колет, 
Грег Киниър, Пол Дейно, 
Алън Аркин, Брайън 
Кранстън и др.

21.00 “Х-Мен: Последният 
сблъсък” - фантастика, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2006), режисьор 
Брет Ратнър, в ролите: 
Патрик Стюарт, Хю 
Джакман, Хали Бери, Иън 
Маккелън, Фамке Янсен, 
Джеймс Марсдън, Ана 
Пакуин, Ребека Роумийн, 
Вини Джоунс, Бен Фос-
тър и др.

23.00 “Гран Торино” 
01.15 “Фамилията” /п./ - сериал
02.30 “Най-голямата лъжа” 

/п./ - трилър (тв филм, 
Канада, 2015), режисьор 
Моника Мичъл, в роли-
те: Франческа Истууд, 
Дженифър Копинг, Ана 
Галвин и др. 

04.15 “Добрата дъщеря” - три-
лър (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Къртис 
Крофърд, в ролите: Фи-
она Губелман, Ема Хен-
чел, Джеймс Галандърс и 
др.

ПЕТък, 12 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.13
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.4 еп.5, 6
09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 „Разходка под слънцето” 

- мюзикъл, романтичен 
(Великобритания, САЩ, 
Италия, 2014 г.), режи-
сьори: Макс Гиуа и Дания 
Паскуини, в ролите: Хана 
Артъртън, Грег Уайз, 
Анабел Сколи, Джулио 
Берути 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 „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.11, 12

20.00 „Новите съседи“ - сери-
ал, с.9 еп.13

22.00 „Без пукната пара“ - се-
риал, с.5 еп.1, 2

23.00 „Теория за големия 
взрив” - сериал, с.6 еп.13, 
14

00.00 „Разходка под слънцето“ 
/п./

02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

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

съБоТа, 13 аПрил
06.00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал, с.10 еп.1, 2
07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.7 еп.1
07.30 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.6 еп.18 - 22
10.00 „Родители“ - комедия, 

драма (САЩ, 1989), 
режисьор Рон Хауърд, 
в ролите: Стив Мартин, 
Мери Стийнбъргън, Даян 
Уийст, Киану Рийвс, Хоа-
кин Финикс и др.

12.00 „Истина ли е...“ /п./ 
- фентъзи, комедия, 
романтичен (САЩ, 2005), 
режисьор Марк Уотърс, 
в ролите: Рийз Уидърс-
пун, Марк Ръфало, Донал 
Лоуг, Ивана Миличевич, 
Дина Уотърс, Бен Шенк-
ман и др.

14.00 „Столичани в повече” /п./ 
- 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 „Бетовен 5“ - комедия, 
семеен (САЩ, 2003), ре-
жисьор Марк Грифитс, в 
ролите: Дейв Томас, Фейт 
Форт, Давей Чейс, Том 
Постън, Сами Кан и др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11, еп.7 - 9

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

00.30 „Слънчева Филаделфия“ 
/п./ - сериал 

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

04.00 „Модерно семейство”

НЕдЕля, 14 аПрил
06.00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал, с.10 еп.3, 4
07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.7 еп.2, 3
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.1, 2
10.00 „Бетовен 5“
12.00 „Разходка под слънцето” 

/п./ - мюзикъл, роман-
тичен (Великобритания, 
САЩ, Италия, 2014 г.), 
режисьори: Макс Гиуа 
и Дания Паскуини, в 
ролите: Хана Артъртън, 
Грег Уайз, Анабел Сколи, 
Джулио Берути и др.

14.00 „Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.7

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

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

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Родители“ /п./ - коме-
дия, драма (САЩ, 1989), 
режисьор Рон Хауърд, 
в ролите: Стив Мартин, 
Мери Стийнбъргън, Даян 
Уийст, Киану Рийвс, Хоа-
кин Финикс и др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11 еп.10 
- 12

00.00 „Стъпка по стъпка“ 
01.00 „Слънчева Филаделфия“ 

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

сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п.“ - се-

риал
04.00 „Модерно семейство” 

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

на” /п./ - сериал

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
06.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.10 еп.5,6
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.7, 8
09.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.13 еп.6
10.00 “Приказка за коледна-

та звезда” - фентъзи, 
семеен, приключенски 
(Норвегия, 2012), режи-
сьор Нилс Гауп, в ролите: 
Камила Крогсвеен, Ан-
дерс Кристиансен, Агнес 
Кителсен, Вилде Цайнер, 
Андреас Капелен, Щиг 
Мьо, Кнут Валле и др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал
18.00 “Бруклин 99” - сериал, 

еп.21, 22
19.00 “По средата” - сериал, с.8 

еп.13, 14
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, 14 еп. с.9 
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.3, 4
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.15, 
16

00.00 “Приказка за коледната 
звезда” /п./

02.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

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

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

05.00 “Слънчева Филаделфия” 

вТорНик, 16 аПрил
06.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.10 еп.7, 8
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.9, 10
09.00 “Домашен арест” - сери-

ал
10.00 “Коледата на Пепеляшка” 

- романтичен, комедия 
(тв филм, САЩ, 2015), 
режисьор Тоска Мъск, в 
ролите: Ема Ригби, Пи-
тър Порт, Сара Стоуфър 
и др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

еп.1, 2
19.00 “По средата” - сериал, с.8 

еп.15, 16
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, 15 еп. с.9, еп.15
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.5, 6
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.17, 
18

00.00 “Коледата на Пепеляшка” 
/п./

02.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

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

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

05.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

сряда, 17 аПрил
06.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.10 еп.9, 
10

07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.11, 12
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Женени до Коледа” - 

романтичен, комедия 
(тв филм, САЩ, 2016), 
режисьор Лиша Клустън, 
в ролите: Джес Макалън, 
Ейприл Боулби, Джеймс 
Екхаус и др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” 

(2018)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

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

еп.17, 18
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.9 еп.16
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.7, 8
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.19, 
20

00.00 “Женени до Коледа” /п./
02.00 “Слънчева Филаделфия” 

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

сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Слънчева Филаделфия” 

/п./ - сериал

ЧЕТвърТък, 18 аПрил
06.00 “Клуб Веселие” - сериал, 

с.6 еп.3
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.13, 14
09.00 “Комиците и приятели” 

(2018)
10.00 Премиера: “Делфинът 

Бърни” - екшън, комедия, 
семеен (Канада, 2018), 
режисьор Кърк Харис, 
в ролите: Лола Сълтън, 
Логан Алън, Кевин Сорбо 
и др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

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

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

ал, с.9 еп.17
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.9, 10
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.21, 
22

00.00 “Делфинът Бърни” /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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Продължава събира-
нето на средства за из-
граждане на бронзов 
бюст-паметник на ген. 
Сава Муткуров във Ве-
лико Търново, съобщи-
ха от инициативния ко-
митет, създаден в па-
мет на видния велико-
търновец. На благотво-
рителен коктейл  
във Велико Тър-
ново по повод 
128-ата годиш-
нина от смърт-
та на генерала 
са били събра-
ни 2000 лв.

В  р а м к и -
те на събитие-
то председате-
лят на комите-
та "Сава Мутку-
ров" професор 
Георги Камара-
шев е припом-
нил основни 
моменти от био-
графията на ге-
нерала - първия 
български офи-
цер, получил ге-
нералско зва-
ние, и единстве-
ния български офицер 
с орден "За храброст" 
1-ва степен. Той е един 
от регентите на Княже-
ство България заедно 
със Стефан Стамболов 
и Георги Живков до ав-
густ 1887 г., когато за 

княз е избран Ферди-
нанд Първи.

На благотворително-
то събитие е бил пред-
ставен и моделът на 
бронзовия бюст-памет-
ник, изработен от скулп-
тора Денислав Сираков, 
който ще бъде поставен 
до централната алея в 

парк Марно поле.
Членовете на коми-

тета "Сава Муткуров" 
изказват благодар-
ности на всички дари-
тели, които са участва-
ли и ще участват в ини-
циативата.

9

Фестивал в Севлиево

страницата подготви соня вълкова

Уникална операция 

Любопитно у нас

Бюст-паметник на  
ген. Сава Муткуров 

Снимка спечели фотографски „Оскар”Ловеч отбелязва 
годишнината от полета 

С рецитал, песни, 
филм и четения в Бер-
ковица отбелязаха 140 
години от пристигането 
на Иван Вазов в града.

Проявата се състоя в 
къщата-музей на Иван 

Вазов, в която е запазе-
на автентичната обста-
новка от престоя му в 
града.

Иван Вазов пристига 
в Берковица на 7 март 
1879 г. и остава до 18 

септември 1880 г. През 
това време той е пред-
седател на Окръжния 
съд в града. Причини-
те да пристигне са здра-
вословни - белодробни 
проблеми и по препо-

В Берковица почетоха Иван Вазов 
ръка на лекарите на-
пуска службата си в Ру-
се, за да дойде в Бер-
ковица. Така патриар-
хът на българската ли-
тература свързва зави-
наги името си с града, 
в който намира много 
сюжети за творчество-
то си, а в самата Бер-
ковица пише някои из-
вестни произведения 
- поемата "Грамада", 
повестта "Митрофан и 
Дормидолски", разказа 
"Белимелецът" и прочу-
тото си стихотворение 
"Малини". 

В Берковица Вазов 
основава туристиче-
ско дружество и пра-
ви многобройни изле-
ти в Стара планина над 
града, запленен от ве-
личествената природа 
и гостоприемството на 
местните хора.

мец ще приготвят и 
ще изпекат добро-
волците от задруга-
та "Дар лимец". За 
целта те имат своя 
преносима пещ, за 
да предават знани-
ето за най-древното 
жито на българите, 
замесвайки заедно 
с гостите на фести-
вала истински хляб. 
Красимира Пенева 
ще покаже как се 
приготвя сапун в до-
машни условия - ща-
дящ кожата и ухаещ 
на аромати, избрани 

от нас. Пенева пригот-
вя сапуните с етерични 
масла, натурални оцве-
тители и билкови из-
влеци. 

Демонстрации на 
храни, приготвени с 
екологични продукти, 
писане на икони, пле-
тене на дантели фри-
волите и запознава-
не със старинни, мал-
ко известни занаяти, 
практикувани в мина-
лото, ще бъдат пока-
зани в шестото изда-
ние на фестивала "Се-
ме българско", който 
ще се състои на 20 и 
21 април в градския 
парк "Казармите" в Се-
влиево. 

Технологът Мина 
Варджиева ще пока-
же приготвяне на каш-
кавал от прясно, не-
пастьоризирано мля-
ко по рецепта, позна-

По повод 40-годишнината от  полета на първия 
български космонавт Георги Иванов в центъра на  
родния му град Ловеч е представена изложбата „По-
летът на първия българин в Космоса”.

Чрез 22 табла регионалният исторически музей в 
града представя снимки и информация за полета и 
живота на първия  български космонавт. Автор на 
изложбата е уредникът Ганчо Ганев.

"Тази изложба я разширихме, като в нея сложихме 
и заслугите на нашата българска космическа наука 
в световен мащаб, защото българските учени пред-
ставят за първи път космическа оранжерия. Бълга-
рия е третата държава в света след Русия и  Амери-
ка, която прави космическа храна. Това нещо е мно-
го важно", допълва г-н Ганев.

Изложбата ще остане експонирана до края на 
април.

Снимка на бургаски-
те солници спечели на-
градата на Световната 
фотографска организа-
ция, а неин автор е русе-
нецът Явор Мичев, кой-
то се занимава с аеро-
фотография вече 11 го-
дини. 

Снимката, озаглаве-
на "Солта на морето", 
е отличена като най-
добрия български фо-
тос в конкурса. „Този 
кадър заснех без ня-
каква предварителна 
нагласа или стратегия. 
При една от разход-

ките ми на 
Б у р г а с к и -
те солници 
ми попадна 
в полезре-
нието, до-
като сни-
мах с дрон, 
тази глед-
ка на водо-
ема, достъ-
пен за та-
кива бани с 
морска лу-
га, и сни-
мах серия 
от три или четири ка-
дъра. 

Впоследствие, като 
ги оглеждах, кадрите 

ми харесаха като кон-
цепция и композиция. 

у н и к а л -
на опе-
рация за 
Ю г о и з -
точна Ев-
ропа, съ-
о б щ и х а 
от прес-

центъра на лечебно-
то заведение. Чрез нея 
шефът на единствената 

у нас Клиника по хирур-
гия на ръката възвърна 
възможността 37-годи-
шен мъж от София да 
използва отново пъл-
ноценно ръката си.

По повод на предиш-
но заболяване мъжът гу-
би функциите на китката 
си, което рефлектирало 
върху възможността да 
използва ръката си. По 
време на продължител-
ната операция доц. Си-
меонов сменя увреде-
ната до крайна степен 
става с нова.

Такава операция се 
прави за първи път в та-

зи част на Европа. Досе-
га всички пациенти, ко-
ито се нуждаеха от смя-
на на гривнената става 
(китката), се налагаше 
да отидат до някои от 
големите европейски 
държави и САЩ, в кои-
то се извършва подоб-
на операция.

Протезата е измис-
лена в Швеция. Китката 
е изключително фина и 
специфична част от чо-
вешкото тяло. Тя е оп-
ределяна като става на 
ставите, защото компи-
лира в себе си "букет" 
от стави.

та по българските земи 
от началото на 19 век. 
Варджиева ще пригот-
ви и ястието "Бял мъж", 
като използва продукти 

от нейното стопанство, 
което се намира меж-
ду старозагорските се-
ла Ягода и Ръжене. 

Пресен хляб от ли-

Екипът на доц. Лю-
дмил Симеонов от 
"Пирогов" извърши 
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

всЕ ПовЕЧЕ дЕЦа 
ПрЕсТъПНиЦи

има увеличение на 
престъпленията, из-
вършени от малолет-
ни и непълнолетни, 
отчете зам.-минис-
тър стефан Балабанов 
след годишния отчет-
анализ на гд "Нацио-
нална полиция". Той 
призова всички ин-
ституции, длъжни да 
се борят с тези проти-
вообществени проя-
ви, да се включат по-
активно в общата им 
работа с Мвр.

Балабанов обяс-
ни, че престъпления-
та от деца са най-ве-
че в сферата на нар-
котиците, нарушения 
на обществения ред, 
кражби, посегател-
ства срещу личност-
та и грабежи. Той от-
беляза още, че голя-
ма част от родители-
те "абсолютно безот-
говорно се отнасят 
към това какво пра-
вят децата след учи-
лище".

рЕЦидивисТ 
БлудсТвал  

с МалолЕТНи
рецидивистът Бюр-

хан а. е задържан за 
срок до 72 часа от ок-
ръжната прокуратура 
в разград, след като 
му повдигна обвине-
ние за блудство с две 
момиченца на 9 и 13 
години.

досъдебното про-
изводство срещу 
45-годишния обвиня-
ем е образувано, след 
като едно от децата 
разказало за дейст-
вията на Бюрхан. 

Мъжът бил приятел 
на родителите на две-
те момиченца и все-
ки ден посещавал до-
ма им. 

МоМиЧЕ скоЧи  
оТ БалкоН Заради 

ТорМоЗ
Момиче на 11 го-

дини направи опит 
да се самоубие зара-
ди отношението на ба-
ща си. случаят е в со-
фийския ж.к. "Захарна 
фабрика".

Мъжът, на 42 годи-
ни, е задържан и при-
влечен към наказа-
телна отговорност за 
това, че чрез жестоко 
отношение към дъще-
ря си - 11-годишната 
Е., е довел последната 
до опит за самоубий-
ство. с. е осъждан за 
кражби.

"Муле" предотврати 
телефонна измама 

Акция „Скорост” Жесток побой с бухалка

Клошари – собственици на таксита

Пребиха наши 
роми в Париж

Самолет с българско семейство 
се разби в Македония

Мъж от Айтос, нает 
за "муле", без да подо-
зира това, е предотвра-
тил телефонна измама 

за 5700 лева. Няколко 
дни по-рано непознат 
наел "мулето" на рабо-
та за превоз на стоки от 

България до Букурещ.
Един ден получил по-

ръчка да вземе пари от 
64-годишна жена. Кога-
то отишъл на уречено-
то място, се усъмнил, че 
става дума за измама, и 
сигнализирал в полици-
ята. Оказало се, че же-
ната била на път да бъ-
де ограбена по схема-
та "оказване на съдей-
ствие на полицейски 
служители при задър-
жане на телефонни из-
мамници". 

Семейство българи  - 
майка, баща и две деца, 
загина, след като само-
лет "Чесна" П210Н из-
чезна от радарите.

Открити са отломки-
те от падналата маши-
на. Няма оцелели.

49-годишният Геор-
ги Бошнаков и съпру-
гата му Калина и две-
те им дъщери - Герга-
на и Биляна на 14 и на 
18 години, са загинали-
те при падането на са-
молета на 80 км от Ско-
пие. Самолетът е летял 
от Охрид за София. От 
македонските въздух-

оплавателни власти са 
съобщили на българ-
ските си колеги, че при 
опита на чесната за вли-
зане в българското въз-
душно пространство за-

ради лоши метеороло-
гични условия пилотът 
е направил завой и е ис-
кал да кацне в Скопие, 
но не е успял и самоле-
тът е паднал.

Български роми, работещи във Франция, бяха 
бити заради фалшива новина. Кристиян Иванов и 
Кирил Аврамов от търговищкото село Давидово 
са били нападнати от голяма група хора, докато 
спят в бусовете си, с които събират отпадъци от 
цветни метали. Причината за това била невярна 
информация, че отвличат деца, за да ги прода-
ват за органи. Нападенията са били много агре-
сивни, а биячите са били мъже между 20 и 40 г., 
от различни националности. Те са задържани. 
Двамата мъже са спасени от друг жител на село 
Давидово - Митко Димитров, който вижда напа-
дателите. "Дадох газ срещу тях - те се пръснаха 
и ги спасих", разказва той. От село Давидово на-
стояват външното ни министерство да поиска от 
френските власти разследване на случая. 

39-годиш-
на жена бе 
пребита жес-
токо с бухал-
ка от мъжа, с 
когото живе-
ела на семей-
ни начала. С 
две счупени 
ръце тя успя-
ла да избяга 
от насилника 
и да потърси 
помощ в бензиностан-
ция в Драгоман.

Пострадалата била 
транспортирана в сто-
лична болница с фрак-
тури на двете ръце без 
опасност за живота. 
Въпреки опита му да се 
укрие от органите на 

КАТ започна акция „Скорост” и 200 камери ве-
че са разположени по пътищата в страната. Гло-
бите за превишена скорост могат да стигнат сто-
тици левове.

„За съжаление скоростта убива. За една секун-
да автомобилът изминава 14 метра, ако се дви-
жим с 50 км/ч и 25 метра, ако се движим със 100 
км/ч”, казва автомобилният състезател Румен Ду-
нев. Удар с 50 км в час се равнява на свободно 
падане от височина от 10 метра. В опит да нама-
лят инцидентите на пътя униформените в цяла-
та страна излизат на лов за нарушители с всич-
ки налични камери в КАТ.

Ако се движим в населено място с 50 км над 
позволената скорост, глобата е 700 лв., както и 
отнемане на шофьорска книжка за срок от 3 ме-
сеца. Ако обаче се движим с още по-висока ско-
рост, то тогава и глобата се покачва. 

За всеки 5 км над тези 50 глобата е по още 50 
лв. От КАТ твърдят, че ефектът от глобите е дис-
циплиниращ.

В рамките на последната акция „Скорост” от 
август миналата година заснетите нарушители 
бяха повече от 28 000. 24 000 от тях бяха снима-
ни с мобилни камери.

Шестима души са за-
държани след акция 
срещу сивия сектор в 
таксиметровите ком-
пании в Пловдив. Те 
са собственици на так-

симетрови 
фирми или 
упълномо-
щени да ги 
представля-
ват. Част от 
тях са скит-
ници, други - 
затворници, 

а част сигурно не зна-
ят въобще, че притежа-
ват такива фирми. До-
съдебното производ-
ство се води срещу че-
тири пловдивски такси-

метрови компании, ко-
ито по сигнал на ДАИ 
не са отчитали прихо-
дите си пред НАП, из-
ползвали са фалшиви 
документи. По думите 
на окръжния прокурор 
от около 1500 таксита 
в града поне 1000 със 
сигурност са подопеч-
ни на тези дружества. 
Иззета е документаци-
ята им. Те не са внася-
ли данъци за периода 
2017 - 2018 година.

реда 53-годишният би-
яч е задържан след не-
колкочасово активно 
издирване. Извърше-
но претърсване на до-
машния му адрес, от-
където са иззети дър-
вена бухалка, дръжка 
за брадва и други ве-

ществени 
д о к а з а -
телства.

С л е д 
о к а з а н а 
медицин-
ска помощ 
потърпев-
шата до-
броволно 
е напус-
нала бол-
н и ч н о т о 

заведение. По-късно съ-
щия ден на криминал-
но проявения и осъж-
дан извършител е пов-
дигнато обвинение за 
причиняване на средна 
телесна повреда при ус-
ловията на домашно на-
силие.
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От камилите - 
на лимузините

Страницата подготви Уляна ПеТКОВА

СкретиСка 
императорската резиденция

Тръгнах от София за Дубай, ко-
гато в нашата столица температу-
рите бяха близки до нулата. 

След 5 часа полет пристигнах в 
Дубай, където термометърът по-
казваше 31 градуса, време подхо-
дящо за плаж, още повече че и во-
дата в Персийския залив беше 28 
градуса. Но не само в това се изра-
зяват контрастите. Попаднах сякаш 
в друг свят. Озовах се сред гора от 
небостъргачи, най-високият 
от ко-

ито - Бурж Халифа, е 
828 м. След час и половина чакане 
ред за асансьора само за една ми-
нута стигнахме до 124 етаж. Това 
е най-високата сграда в света, но 
скоро тя ще отстъпи първенство-
то на вече строящия се нов небос-
търгач, който ще бъде висок 1256 
м.  Построени преди 15-20 години 
сгради на 25 етажа започват да се 
събарят, защото на тяхно 
място също ще се 
издигнат небостър-
гачи. Запазват се 
обаче кварталите с 
едно- и двуетажни 
сгради, с дворове 
и огради, в които 
живеят местните 
жители. За тури-
стите има много 
атракции – зимна 
пързалка и шоу с пингвини, 
водна пързалка, градина, в която 
животни са направени от цветя и 
храсти, закрити и открити пазари, 
молове, заведения. Булевардите са 
с две ленти от по шест платна, по 
които тече непрекъснат поток от 
лъскави нови автомобили. И там, 
както у нас в повечето от тях се во-
зи само по един човек, но 
т о -

ва е обяснимо, 
защото литър бензин струва само 
2 дирхама (1 лв.), а най-ниските за-
плати са 7-8 хил. дирхама, но това е 
само за чужденците. Местните ра-
ботят предимно в администрация-

та и за тях заплащането започва от 
15 хил. дирхама (7500 лв.). В Обеди-
нените арабски емирства живеят 
около 6,5 млн. души, от които над 4 
млн. са чужденци – индийци, пакис-
танци, африканци, китайци и други.

Тези забележителни резултати 
са постигнати за сравнително кра-
тък срок. До 1974 г. емирствата са 
били английски протекторат и на-
селението е било предимно 

номадско. След 
получаване на 
независимост, 
за да ги приучат 
към заседнал 
живот, емири-
те им подаря-
ват къщи и ле-
ки коли, осигу-
ряват им без-
платно здра-
веопазване и 
образование, 
високоплате-
на работа. Та-
ка от камили-

те те почти изведнъж се озовават 
в лимузините. До преди 2 г. токът 
и водата (тя се пречиства от море-
то, но  не е подходяща за пиене) са 
били безплатни, сега се заплащат, 
но са доста евтини. Данъци няма, 
както и осигуровки. Всеки сам ре-
шава как да се осигурява за пенсия, 
като най-често това става чрез за-
страхователни дружества. Мъжете 
имат право да се женят с до 4 жени, 
но това могат да си го позволят  са-

мо заможните. Защо-

то за всяка же-
на на родителите се заплащат ми-
нимум 70 хил. дирхама и на всич-
ки трябва да осигурят еднакви ус-
ловия за живот. 

Възниква въпросът как е въз-
можно да се постигне такъв висок 
стандарт. 

Р а з к о в н и -
чето е в това, 
че петролът е 
обявен за на-
ционално бо-
гатство. Но 
само 6% от 
него фор-
мират брут-
ния вътре-
шен про-
дукт. Други 
12% идват 
от туризма. 
Държава-
та е осно-
вен участ-

ник в разгърнатото строител-
ство, както и в производството на 
алуминий, стъкло и други матери-
али, необходими за него. Как при 
това положение може да се твър-
ди, че държавата е лош стопанин?

Йордан василЕв

Всички знаем за древ-
ното минало на нашата 
столица – от тракийско 
през римско време и до 
наши дни. Но не толко-
ва известни са паметни-
ците в нейните околнос-
ти – един от тях е съв-
сем близо до София – в 
град  Костинброд. Там 
има два уникални ан-
тични паметника – къс-
норимската Резиденция 
Скретиска на импера-
тор Константин Велики 
и Пътната станция Скре-
тиска - първата спирка 
западно от Сердика по 
античния трансбалкан-
ски диагонален път, как-
то и раннновизантий-
ско селище Кратискара 

в местността Градището 
край града. В античност-
та тази местност е би-
ла красива и плодород-
на, в близост до топъл 
минерален извор и ва-
жен път до десния бряг 
на р. Белица. На терена 
са разкрити три по-ва-
жни периода: Резиден-
ция Скретиска (IV-V в. 
сл. Хр.), Неукрепено се-
ло, Ранновизантийско 
укрепено селище Кра-
тискара. 

Има много основа-
ния, на които изследо-
вателите се позовават, 
за да приемат, че Рези-
денция Скретиска е би-
ла предпочитаното мяс-
то за пребиваването на 
Константин Велики при 
посещенията му в Сер-
дика и че тя е възник-
нала именно като импе-
раторска резиденция, 
сред които е, че годи-
ните на построяването 
й съвпадат с началото 
на продължителните му 
престои в Сердика. Об-
щоизвестна е знамени-
тата му фраза „Сердика 
е моят Рим!“. 

Основният архитек-
турен комплекс на рези-
денцията е един от най-
впечатляващите обра-
зци на представителна-
та късноримска жилищ-
на архитектура (141/110 
м) – най-забележител-
ната извънградска ре-
зиденция в провинция 
Вътрешна Дакия или 
Средиземноморска Да-
кия в околностите на 
столицата й Сердика. 
Има голяма зала, тра-
пезария, многобройни 

жилищни помещения, 
банска част, огромен 
двор с площ 4,5 дка с 
градина и монумен-
тални входове. Общата 

площ на намерените по-
дови мозайки в север-
ния перистил (правоъ-
гълен вътрешен двор, 
градина или зала, огра-
дени от всички страни 
с колонада) надхвър-
ля 1000 кв. м, а общата 
дължина на перистила 
и външния южен портик 
е повече от 400 м. Ре-
зиденцията е ядрото на 
внушителен вилен ком-

плекс и център на впе-
чатляващо имение. Про-
учван е също така един 
кръгъл  обект (диаметър 
32 м) условно наречен 
Ротонда. 

Силен пожар унищо-
жава резиденцията, ко-
ето съвпада с времето, 

за което според писме-
ните извори при хунски-
те нашествия през 40-те 
г. на V в. е пострадала и 
Сердика. 

Пътната станция 
Скретиска се намира 
на 1000 м южно от ре-
зиденцията, възникнала 
е вероятно за нейното 
обслужване с основно 
предназначение стран-
ноприемница с някол-
ко помещения и вътре-
шен двор. Намерените 
тук най-ранни монети са 
от времето на импера-

тор Константин Велики. 
Ранновизантийското 

укрепено селище Кра-
тискара запазва с мал-
ки изменения името 
на римската резиден-
ция и името на римска-
та станция Скретиска, 
а при изграждането му 
са използвани останки-
те от по-ранната рези-
денция. Животът веро-
ятно е прекъснал при 

славянските нашествия 
в края на 70-те г.- нача-
лото на 80-те на VI в. сл. 
Хр. Запазени са ценни 
свидетелства за форти-
фикационната система, 
градежа, крепостните 
кули, жилищни и кара-
улни помещения. 

План на резиденцията и пътната станция

костинброд днес

император константин велики
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Да защитим 
пенсионерите

ПриЗив

ÏÐÀÂÎ  ÍÀ ÎÒÃÎÂÎÐ

Съюзен живот Читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

×îâåê ñ äîáðî ñúðöå

ването на пенсионерските организации в редици-
те на СП-2004. Но след конгреса започна активна-
та си дейност срещу съюза. Това не учуди тези, ко-
ито много добре го познаваха, от организациите, 
от които беше изгонен и с които от години воде-
ше дела. Явно това беше неговият стил и метод за 
реализиране на мечтите си, нереализирани в про-
фесионалното му развитие.

На конгреса за него гласуваха само 2-ма делега-
ти, а това отключи злобата в него.

Независимо че по негови твърдения е бил пос-
ледван от 60 делегати, свидетели са 250 делега-
ти, че никой не е напускал залата на конгреса. 

Ето още една измислица на Петров. Но той не 
спира дотук. След конгреса заедно с 4-ма деле-
гати, явно недоволни от това, че не са избрани 
в новото ръководство, заведоха дело срещу съ-
юза и новото ръководство. Последваха десетки 
статии на страниците на в. „Пенсионери” с из-
мислици и неверни информации. Но не се за-
доволиха само с това, направиха опити да зле-
поставят ръководството и председателя в ре-
дица градове, но получаваха заслужен отпор от 
пенсионерските организации. Направиха опит 
да разбият Русенската организация, но получи-
ха сериозен отпор от председателя Й. Казаков 
и ОС на Русе. С решение на ЦС на проведено  
заседание въпросните лица бяха изключени от 
съюза и отнети заеманите организационни пост-
ове на П. Петров, Ст. Стефанов, Катя Христова. 

Уведомени бяха общинските и областните съ-
вети в цяла България, че въпросните лица не 
представляват СП-2004.

За огорчение на Петров и съмишлениците 
му ръководството на съюза продължава неу-
морно и безкористно работата си за изпълня-
ване решенията на конгреса и не търси като 
Петров финансова облага от съюза. Създават 
се нови дружества в страната. Под ръковод-
ството на областния председател Йордан Ди-
чев се стабилизира Пернишката организация, 
която сега наброява над 1200 членове, орга-
низирани в 21 пенсионерски дружества. Въз-

становиха се организациите в Земен и Радо-
мир, в Северозападна България, връщат се в 
съюза организации, които „групичката” наче-
ло с Петров беше заблудила. Възстановяват 
се организации във Враца, Монтана, София-
област, София-град.

В съюза  влязоха нови коалиционни партньо-
ри, сключиха се споразумения за общи дейст-
вия по проблемите на пенсионерите, проведо-
ха се множество митинги, изпратиха се декла-
рации и подписки до МС и президента. Пред-
ставена бе на ЕС подписка по проблемите на 
пенсионерите, за преизчисляване на пенсиите 
и закон за възрастните  хора. Със съмишле-
ници събрахме нови 4000 подписа и внесохме 

подписка в НС и президенството. Поддържат се 
и добри контакти с Европейския пенсионерски 
съвет, чиито членове сме от 2006 г. Развива се 
и международната дейност – организират се ме-
роприятия на пенсионерските организации по 
поречието на р. Дунав (Румъния, Унгария, Гер-
мания), съвместни мероприятия със съседни-
те балкански страни – Сърбия, Македония, Ал-
бания, Словения. Водят се преговори с Русия 
и Всерусийската пенсионерска организация за 
културен обмен.

ЦС и ръководството независимо от неко-
ректното и неморално поведение на Петров 
и групичката му продължават и ще продъл-
жават дейността си. И нека истината възтър-
жествува. 

 в. Николова, председател на сП-2004

При тържествена об-
становка в Белоград-
чик бе честван 80-го-
дишният юбилей на си-
меон илиев – ветеран, 
общественик, член на 
сП-2004.

Гости на юбилея бя-
ха кметът на общината 
Борис Николов, зам.- 
кметовете, Росен Мла-
денов и Антон Трифо-
нов - служители на об-
щината, негови колеги,  
Малина Башлийска – 
председател на Област-
ния съвет на СП-2004 – 
Видин, членове на клу-
ба на пенсионерите в 
града, бивши негови 
колеги от Телефонния 
завод, общественици.

Поздравителен ад-
рес към юбиляря под-
несе кметът на община-
та, който му подари не-
гов портрет и му  поже-
ла здраве и дълголетие.

След завършване на 
средното си образо-
вание в механотехни-
кума „Никола Вапца-
ров“ - Враца, и отбива-
не на редовната военна 
служба Симеон Илиев 
идва в Белоградчик. В 
продължение на 34 го-
дини се изявява като 
добър специалист при 
производството на те-
лефонни апарати.

Той е основател на 
инструменталния цех, 

организира първата ко-
пка при изграждането 
на пристройките на вто-
ри корпус на завода и е 
инициатор  за създава-
нето на музейна сбирка 
в предприятието. Работи 
за усъвършенстване ка-
чеството на телефонно-
то производство. Заво-
дът произвежда само ви-
сококачествена продук-
ция, която намира плас-
мент не само в България, 
а и в бившите съветски 
републики. Награждаван 
е с медал „Отличник на 
Министерството на елек-
трониката и електротех-
никата” и други отличия.

Симеон Илиев е пред-
седател на пенсионер-
ския клуб „Мадона“ и 
участва в мъжкия каме-
рен хор „Белоградчик“ и 
фолклорната група „Пей, 
сърце“.  Активно  участ-

ва  при възстановява-
не на празниците Бъдни 
вечер, Коледа, Бабинден, 
"Жътва" и др.

Мечтата на Симеон 
Илиев е  по-скоро всич-
ки пенсионерски съюзи 
и сдружения в България 
да се обединят.

Юбилярят бе поздра-
вен от Общинския съвет 
на СП-2004 – Белоград-
чик, и  от председателя 
на СП-2004 Валентина 
Николова, която му връ-
чи награда. Областният 
съвет на пенсионерите 
– Видин, клуб „Мадона“, 
мъжкият камерен състав 
„Белоградчик“ и  местни-
ят творец Ангелина Йо-
това поднесоха специал-
ни поздрави на рожде-
ника, като му пожелаха  
здраве и дълголетие.

георги ПЕТров, лом

Наближават  изборите за Европар-
ламент. Свидетели сме на различни 
действия и коментари, свързани с оп-
ределяне на водачите и формирането 
на депутатските листи. Голяма част от 
хората, особено пенсионерите, счи-
тат, че тези избори нямат  особено 
значение за нашия живот и нашата 
съдба. В разговорите по кафенета и 
клубове се чуват различни мнения. 
Едни говорят за гласуване, съобразе-
но с партийния си възглед. Други се 
ръководят от водачите и участници-
те в листите. Голяма част обясняват, 
че няма да гласуват. Значителен брой 
пенсионери предлагат да се гласува с 
невалидна (задраскана) бюлетина ка-
то израз на протест срещу това, че ЕС 
не се интересува от социалната съд-
ба на българските граждани. 

Възрастните хора имат редица 
права, регламентирани във важни 
европейски документи. С европей-
ския стълб на социалните права ЕС 
пое ангажимент да ги защитава - от 
правото на справедливо възнаграж-
дение до правото на здравни грижи 
и минимален доход за достоен жи-
вот. Досега нито един евродепутат 
не е коментирал как тези права се 
реализират в България. Изборите за 
Европарламент са подходящ момент 
да дадем гласност на проблемите на 
възрастните хора.

Областният  съвет на Нов съюз на 
пенсионерите в Перник предлага да 
подкрепим тези кандидати, които се 
ангажират да работят за нашите пра-

ва и правят публичен отчет за това, 
което са извършили. Нека чрез отно-
шението към евроизборите  да пока-
жем, че не може:

- след 40 години честен труд и съз-
даване на блага  да получиш пенсия, 
по-малка от официалния праг на бед-
ност;

- да се налага дискриминация по-
възрастов признак чрез отказ от еже-
годно преизчисляване на пенсиите 
със СОД за предходната година;

- незачитане на осигурителния до-
ход преди 1.1.2000 г.

Елементарната справедливост из-
исква пенсионната система да гаран-
тира правото на работещите да по-
лучават на старини това, за което са 
спестявали. Тези спестявания са те-
хни лични пари. Те разчитат на тях и 
не желаят подаяния от рода на колед-
ни и  великденски добавки или ми-
жави проценти увеличение на пен-
сиите. Старите пенсионери години 
наред са ощетявани  и подлагани на 
дискриминация.

Областната организация на Нов 
съюз на пенсионерите заставаме зад 
правата на новите пенсионери и на-
стояваме за даване възможност на 
хората да избират по коя формула 
да бъде изчислена тяхната пенсия.

Призоваваме всички пенсио-
нерски сдружения да предприемат 
действия за реализиране на това ис-
кане.

областен съюз на пенсионерите 
-  Перник

Драга редакция, в бр. 10 от 6.3.2019 г., стр. 
29, сте поместили отново лъжите и измис-
лиците на Петър Петров в статията „Исти-

ната за състоянието на СП-2004”, но не са изпи-
сани в нея подробности за подривната дейност 
на това лице. 

Ето малко предистория за Петър Петров. Преди 
да се самоиздигне за председател на столичната 
организация, е изгонен от много други организа-
ции както в провинцията (Ловеч и В. Търново), така 
и в няколко  софийски организации като КНСБ, Кон-
федерацията на пенсионерите, КПБ заради опит за 
разбиването им. Накрая се промъкна в столичната 
организация, независимо че беше изгонен от пред-
седателя Цветан Минков, информиран вече за ми-
налото му. Успява да се самопредложи и да заблуди 
хората от столицата с красиви обещания. Но съвсем 
скоро показа истинското си лице и подривните си 
намерения. Като председател за малкото време ус-
пя да разбие столичната организация и  да изземе 
от касата средстава уж за културно-масова дейност. 
Със създалия си „Сатиричен състав”, в който влиза-
ха добри изпълнители, неподозирали нищо за ко-
рупционните намерения на П. Петров, единствената 
му цел е не разнообразяване живота на пенсионе-
рите, а да печели за собствения си джоб. Средствата, 
които събираше от представленията не по най–поч-
тения начин, чрез „разговори“ на четири очи, не от-
читаше на касиерката на съюза, а лично присвоява-
ше с оправдание, че имал много разходи, неизвестни 
за колектива, и без всякаква отчетна документация. 
Но не е само  това. Получавал е средства, като се е 
 опитвал да изнудва председатели и на други пенси-
онерски организации. Последното му посещение с 
тази цел е в гр. Брезник. Така вече в цяла България 
разбраха кой е Петър Петров и „групичката” около 
него и истинската му цел - незаконна печалба, при-
крита под благородната цел за „разнообразяване 
живота на пенсионерите“.

Относно опитите на тази личност да се добере 
до председателското място след кончината на Цве-
тан Минков той беше безскрупулен, но това не му 
помогна да постигне целта си. На конгреса се са-
мопредложи за кандидат-председател, издигнат уж 
от дружество „Нов живот”, като не представи ни-
какви данни за обществената си дейност преди 
влизането в съюза. В изказването си от трибуна-
та на конгреса не  представи нищо съществено за 
дейността си, но обеща, че ще работи за обединя-
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Ужасът на векаПланетата ликува
Началото на практи-

ческото усвояване на 
Космоса е поставено на 
4 октомври 1957 г. със 
старта на „Спутник-1” - 
първия изкуствен спът-
ник на Земята в Съвет-
ския съюз. Следващият 
етап идва само месец 
по-късно - на 4 ноем-
ври с. г. със "Спутник-2". 
Във Вселената е изпра-
тено първото живо съ-
щество - кучето Лайка. 
Неговата участ е била 
предопределена, тъй 
като не се е предвиж-
дало корабът да се вър-
не на Земята. 

На 19 юли 1960 г. в 
Космоса е изведен съ-

ветският кораб "Спу-
тник-5" с кучетата Белка 
и Стрелка. Целта на екс-
перимента е да се про-
вери ефективността на 
системата за сигурност 
на живота в Космоса и 
изследване на влияние-
то на космическите лъ-
чи върху живите орга-
низми. Двете кучета са 
първите живи съще-
ства, завърнали се бла-
гополучно на Земята.

Върховият момент 
настъпва на 12 април. 
В 9,07 часа москов-
ско време от космод-
рума Байконур изли-
та космическият кораб 
„Восток” с пилот-космо-

навт Юрий Алексеевич 
Гагарин. Корабът из-
вършва една обиколка 
на Земята за 108 минути.

През 1969 г. по реше-
ние на Международна-
та федерация по авиа-
ция 12 април е обявен 
за Международен ден 
на авиацията и космо-
навтиката. 

Тази дата е обявена за Междунаро-
ден ден на бившите политзатворници, 
концлагеристи и пострадалите от фа-
шизма и войните от Международната 
федерация на борците от съпротивата 
и пострадалите от фашизма (ФИР) и е 
утвърден с решение на ООН.

Така се отбелязва въстанието на кон-
цлагеристите от Бухенвалд, подготвяно 
дълго от съветските военнопленници. 
На 11 април 1945 г. са нападнати страже-
вите кули, вътрешната и външната охра-
на на лагера, въстаналите концлагерис-
ти излизат извън телените мрежи и вди-
гат червено знаме над административ-
ната сграда на лагера. Войниците и офи-
церите от СС бягат. Въстанието спасява 
затворниците от сигурна смърт, защото 
само ден преди това нацистите взимат 
решение да унищожат всички. Два дни 
по-късно 3-та дивизия на американски-
те войски, напредваща в Тюрингия, дос-
тига Бухенвалд. По-рано, на 27 януари 

1945 г., съветските войски освобожда-
ват най-големия концлагер Освиенцим 
близо до Краков в Полша.

В годините на Втората световна вой-
на през лагерите на смъртта премина-
ват над 18 милиона души, от които 5 
милиона граждани на Съветския съюз. 
Над 12 милиона от тях не оживяват. На 
територията на Германия и окупирани-
те страни действат повече от 14 хиля-
ди концлагера. Това са места на ужасни 
престъпления. Хората са били изгаряни 
в пещите на крематориумите, задуша-
вани в газови камери, измъчвани, из-
насилвани, принудени да гладуват и да 
се трудят до пълно изнемогване. С тях 
са извършвани ужасяващи медицински 
експерименти. По признание на сами-
те есесовци продължителността на жи-
вота на един концлагерист е по-малко 
от година, но трудът му се равнява на 
почти хиляда и петстотин райхсмарки 
чиста печалба.

Берлинският конгрес разкъсва България, в 
Тракия и Македония свободолюбиви бъл-
гари отново грабват оръжието. Следват 

въстания, четнически действия и нови идеи 
за борба. Група велешки младежи в Солун, не-
покорни и борбени, решават, че тактиката на 
Апостола и Гоце е отживяла времето си, и реша-
ват да тръгнат към свободата по най-късия път.

На 15 април 1903 г. малко преди пладне млад мъж 
с паспорт на името на Георги Манасов минава пре-
гледа на солунската митница и се качва на палубата 
на парахода "Гвадалкивир". Подир час корабът вди-
га котва към открито море. Край Карабурун стра-
шен гръм разтърсва "Гвадалкивир" и след пет ми-
нути огромни пламъци се издигат над корпуса му. 
Първоначално решават, че са се взривили котлите. 
Пътниците в спасителните лодки с покруса гледат 
горящия кораб. Само на лицето на русия мъж грее 
усмивка. Акцията на гемиджиите започва с гигант-
ски фойерверк. Цяла нощ солунчани наблюдават за-
ревото над залива. Турската полиция вече знае, че 
това е атентат, и тръпне в догадки пред бъдещите 
действия. Вечерта между новата и старата гара рел-
сите са взривени. Повреден е локомотивът и някои 
вагони, но жертви няма. Д. Мечев, Ил. Тръчков и М. 

Арсов са разочаровани. Но идва вечерта на 16 април.
В 20,30 часа осветлението в града угасва. След 10 

мин. страхотен гръм разтърсва земята. Над "Банк Ото-
ман" пламъците се издигат високо в небето. Екот от 
бомби, динамитни взривове и стрелба цяла нощ огла-
ся града. Нощта на солунските атентатори, нощта на 
гемиджиите, нощта, в която младежите от Велес искат 
Европа да види заревото на пожара и да разбере, че 
българите глава не скланят. И че животът без свобо-
да за тях няма значение.

В уречения час Коста Кирков разрушава тръбите на 
светлинния газ и градът потъва в мрак. Й. поп Йорда-
нов - Орцето влиза в предварително прокопания ту-
нел и пали фитилите на заложения взрив. След като 
е предупредил директора на банката и семейството 
му да напуснат сградата, се прибира в квартирата си. 
В кафене "Алхамбра" ученикът Милан Арсов пали с 
цигара бомба и остава сам в опразненото кафене да 
чака смъртта. Кирков се връща в града и хвърля бом-
ба пред "Гранд хотел". Ил. Богданов прави подобен 
фойерверк пред прозорците на кафене "Ньоньо". Вл. 
Пингов, след като е запалил Бошков хан, тръгва към 
квартирата на Мечев и Тръчков, но се натъква на зап-
тиета. След първата бомба е застрелян. Мечев и Тръ-
чков хвърлят десетина бомби из града, за да засилят 
паниката и хаоса, и се барикадират в квартирата си, 
където имат цял склад бомби. От прозореца хвърлят 
бомба след бомба срещу стрелящите по тях заптии. 
Призори мунициите им свършват и двамата другари 
се изправят на прозореца да посрещнат смъртта. По 
същия начин загива и ръководителят на групата Орце-
то на сутринта на 17 април. Хасан Арап бинбаши спи-
ра с ръка аскера, готов да вдигне с щикове тялото на 
Орцето: "Вие трябва да вземете от тоя герой пример 

как се мре за отечеството!"
На 18-и сутринта Коста Кирков, облечен в елеган-

тен европейски костюм и с бомбе, отива в пощата 
да подаде телеграма до европейските вестници за 
целите на атентаторите. Спрян за обиск на входа на 
станцията, опитва да се самовзриви, но е пронизан 
от щиковете на аскера.

Последен загива битолчанинът Цвятко Трайков. 
Опитът му да убие валията е неуспешен поради 
силната охрана. Тогава той запалва една бомба и 
сяда върху нея.

Оцелява единствено младежът, който взривява 
"Гвадалкивир". Истинското му име е Павел Шатев.

Паниката от взривовете постепенно е изместена 
от озлоблението. Виновниците трябва да бъдат на-
казани. Виновни естествено са всички българи. Вой-
ска и башибозук започват погроми над български 
дюкяни, работилници и домове. Към тях се присъ-
единяват гърци и евреи. Избитите и изклани бъл-
гари са между 200 и 300. Турската власт официал-
но признава 35 убити българи. В суматохата по по-
грешка загиват няколко гърци и евреи, а също има 
няколко жертви сред чуждите поданици. Вълнени-
ята обхващат всички земи, населявани от българи, 
от Цариград до Охрид. Най-жестоки са те в Битоля, 
където има десетки убити и ранени.

Гемиджиите вярват, че посягайки на големи обек-
ти и европейски капитали, ще привлекат внима-
нието на Европа към страданията на поробеното 
българско население. Заедно с това те се стремят 
да ограничат минимално жертвите сред цивилното 
население. И за да покажат, че са водени от висо-
ки идеали, решават да принесат себе си в жертва. 
В делото им някои намират прибързаност, недове-
рие във възможностите на организираната борба, 
анархизъм.

Времето изтрива детайлите. Остават величието 
на духа и саможертвата пред олтара на отечеството.

иван васЕв

- г-н иванов, след 40 
години има ли още не-
що, което не знаем за 
полета на „союз-33“?

- Нашият полет с Ни-
колай Николаевич Ру-
кавишников през април 
1979 г. беше по програ-
ма „Интеркосмос“ и тъй 
като е международен 
полет, проблемите, кои-
то възникнаха, се знаеха 
на Земята, така че нищо 
ново не може да се доба-
ви към това.

- от позицията на се-
гашните постижения в 
овладяването на кос-
моса как оценяват ва-
шия героичен подвиг?

- Поради взрив в ос-
новния двигател на кос-
мическия кораб „Союз- 
33“, който служи за ори-
ентация и сближаване до 
космическа станция, как-
то и за завръщане към Зе-
мята, се върнахме с ре-

зервния двигател. Но той 
също беше наранен и за-
това се спуснахме по ба-
листична крива с прето-
варване, достигащо до 
8-10 единици. Моят коле-
га Бéйрталан Фáйркашот 
Унгария трябваше да 
полети в Космоса през 
следващия месец след 
мен, а полетя след една 
година, тъй като се на-
лагаше създаването на 
нов двигател. До нашия 
полет са осъществени 
32 космически полета и 
такъв отказ не е имало. 
След създаването на но-
вия двигател и досега ко-
рабите „Союз“ летят без 
проблеми. Планираните 
експерименти бяха осъ-
ществени от следващите 
екипажи.

Никога не съм мислил, 
че съм извършил нещо 
героично. С моя коман-
дир Николай Николае-

вич Рукавишников вър-
шехме прецизно работа-
та си по програмата. Ня-
ма да скрия, че и късме-
тът беше на наша стра-
на. По принцип в Космо-
са почти няма безпро-
блемен полет.

- смятате ли, че има 
още неизяснени неща 
за това необятно прос-
транство, наречено 
космос?

- Също като в сфера-
та на познанието все по-
активното усвояване на 
Космоса разкрива все 
повече неизвестни, тъй 
като космическото прос-
транство продължава да 
бъде враждебна среда за 
човека.

- Поддържате ли 
контакти с космонавти 
от други страни и по ка-
къв повод?

- Разбира се, още през 
1985 г. космонавти от Съ-

ветския съюз и от про-
грама „Интеркосмос“ за-
едно с колегите ни ас-
тронавти от Съединени-
те американски щати, от 
Европа, от Индия и Сау-
дитска Арабия създадо-
хме асоциация на учас-
тниците в космически 
полети (АУКП) и всяка го-
дина се събираме в някоя 
космическа страна на на-
ши конгреси. Например 
през 1988 г. бяхме в Бъл-
гария, проведохме тога-
ва IV конгрес на АУКП. 
Миналата година бяхме в 
Беларус. На тези конгре-
си обсъждаме глобални-
те проблеми на Земята, 
на развитието на косми-
ческата наука и техника, 
на запазването на приро-
дата на Земята, сблъсъ-
ка с небесни тела – асте-
роиди, комети, и др. Об-
съждаме и съвременните 
космически полети, как-

България бе призната за космическа държава

то и трудностите, които 
се срещат при тях, и т.н.

- какво България 
още може да даде за 
изследването на кос-
моса?

- Българските учени 
участват в космически-
те изследвания от само-
то им начало. През 1971 
г. български прибор ле-
тя в Космоса успешно и 
България бе призната от 
Организацията на обе-
динените нации за 18-
ата космическа държа-
ва. С нашия полет с Ни-
колай Рукавишников на 

„Союз-33“ заехме шесто-
то място като участни-
ци в пилотирани кос-
мически полети и тре-
тото място като държа-
ва, създала космическа 
храна. И днес Институ-
тът за космически из-
следвания работи много 
сериозно и създава апа-
ратура за Космоса. Чле-
нове сме на Европейска-
та космическа агенция 
въпреки обидно ниски-
те заплати на учените и 
специалистите.

въпросите зададе 
Цветан илиЕв

11 април - международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи

ÃÅÌÈÄÆÈÈÒÅ
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî
Хората са изумени от 

бързината на действие на 
иновативната формула.

Всички знаем, че с на-
предване на възрастта 
зрението се влушава. 
Особено забележим е то-
зи процес, когато навър-
шим 40-годишна възраст. 
Досега лекарите мълча-
ха и вдигаха рамене, без-
силни пред влиянието на 
времето върху здравето 
на очите ни.

Миналата година на 
здравния форум във Вар-
шава беше представена 
първата по рода си фор-
мула, разработена съв-
местно от лекари офтал-
молози и биотехнолози, 
които откриват каква е 
причината да се разваля 
зрението с напредване-
то на възрастта. Оказва 
се, че основният винов-
ник за това е системната 
липса на някои микрое-
лементи в тялото ни. Уче-
ните извличат тези еле-
менти от концентрирани 
извлеци на няколко рас-
тения: очанка, резене и 
рутин и ги комбинират с 
достатъчно количество 
витамин С. Оказва се, че 
така създадената форму-
ла насища тялото с необ-
ходимите вещества и въз-
становява липсите, с кое-
то започва възстановява-
не на зрението. 

съсТав:
очанка екстракт 100 

mg
Очанката представля-

ва прекрасно средство 
за профилактика на оч-
ни болести с различен 
произход, а също така за 
повишаване остротата на 
зрението. Тя широко се 
прилага в офталмология-
та при лечение на деге-
неративно-дистрофични 
процеси на очната мем-
брана. Подобрява зрени-
ето при хора над 70 годи-
ни. Богата е на витамини 
А, С и група В и съдържа 
много силиций и желязо.

Очанката има адстрин-
гентно и противовъзпа-
лително въздействие. 
Прилага се при: конюнк-
тивити, блефарити, въз-
паление на слъзните ка-
нали, повишена уморяе-
мост на очите, петна по 
роговицата, катаракти 
и хордеолум (ечемик на 
миглите).

резене (див копър)
екстракт 100 mg

Малко познатата бил-
ка резене има вид на ко-
пър и аромат на анасон, 
богата е на полезни ве-
щества и има отлични ле-
чебни свойства. В народ-
ната медицина се използ-
ват семената от билката 
резене. Поради елемен-
ти като магнезий, калий, 
калций, желязо и дру-
ги растението има раз-
лични полезни свойства. 
Листата и стъблата му съ-
държат каротин, витами-
ни от група В, аскорбино-
ва киселина. Те са мно-
го богати на антиокси-
дантни съставки – квер-
цетин, рутин, флавонои-
ди и други вещества, кои-
то възстановяват сърце-
то и кръвоносните съдо-

Íово откритие врúùа 
зрението  само за месец

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./

Продукта Вю Протект можете да поръчате 
директно на телефон  0877 72 10 40.

Както и на интернет страницата: https://biotica.bg  
или в повечето аптеки в страната.

ве и са полезни за предо-
твратяване на развитие-
то на злокачествени ту-
мори и за укрепване на 
имунната система.

Резенето действа до-
бре при газове в стома-
ха, по време на менстру-
ална болка, възпалител-
ни процеси на окото, за 
лечение на черния дроб 
и заболявания на жлъч-
ните пътища, има силно 
антиспастично свойство.

рутин (добит от япон-
ска акация) екстракт 
100 mg

Рутинът представля-
ва мощен биофлавоноид 
с широкоспектърни пол-
зи за здравето. Основно-
то му предимство е, че 
има силно изразени ан-
тиоксидантни свойства. 
Рутинът е утвърдено ле-
карствено средство сре-
щу хеморагии от разли-
чен произход – за нама-
ляване пропускливостта 
и чупливостта на капи-
лярите. Предлага се съ-
що и за лечение и профи-
лактика на кръвоизливи,  
при хипертония, бъбреч-
ни заболявания, хемора-
гична диатеза, ревмати-
зъм, а и при капилярни 
кръвоизливи от токси-
чен произход – във всич-
ки случаи заедно с вита-
мин С.

витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия 

организъм от витамин С 
(аскорбинова киселина) 
е безспорна. Той пред-
ставлява водоразтворим 
витамин, който изпъл-
нява множество важни 
функции в човешкия ор-
ганизъм. Той увеличава 
значително усвояването 
на желязо (Fe), участва в 
образуването на костите, 
зъбите и тъканите. Вита-
мин С подпомага заздра-
вяването на рани, под-
държа еластичността на 
кожата, подобрява устой-

чивостта към инфекции, 
помага при високо кръв-
но налягане, атероскле-
роза и рак.

Продуктът е наречен 
вю Протект и е лицен-
зиран за патент за цяла 
Европа. След тримесе-
чен прием хората споде-
лят подобряване на зре-
нието, намаляване на 
умората в очите, забавя-
не прогресията на ката-
рактата. вю Протект се 
препоръчва на хора с ви-
сокостепенно късоглед-
ство, като профилакти-
ка от развитие на ката-
ракта и макулна дегене-
рация, свързани с въз-
растта. Изключително 
подходящ е за хора, ра-
ботещи на компютър, и 
такива, които прекарват 
дълго време в шофира-
не. вю Протект предста-
влява прекрасно сред-
ство за профилактика на 
очни болести с различен 
произход, а също така за 
повишаване остротата 
на зрението. Широко се 
прилага в офталмология-
та при лечение на деге-
неративно-дистрофични 
процеси на очната мем-
брана. Подобрява зрени-
ето при хора над 70 го-
дини. Продуктът има ад-
стрингентно и противо-
възпалително въздейст-
вие. Прилага се при: ко-
нюнктивити, блефарити, 
възпаление на слъзните 
канали, повишена умо-
ряемост на очите, петна 
по роговицата, катарак-
ти и хордеолум (ечемик 
на миглите).

Препоръчителен е 
приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъти 
в годината. вю Протект 
има дълготрайно дейст-
вие, като запазва своята 
ефективност в тялото до-
ри след периода на упо-
треба. Без лекарско пред-
писание.

За информация се обърнете към вносителя: 
“ФАРМАБИОН ПЛЮС” ЕООД,

тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ 
ДА БЪДАТ АКТИВНИ

„гиНко + алФалиПоЕва кисЕлиНа растителни 
капс. х 60“ на ЕSPARA GmbH, австрия, поддържа елас-
тичността на кръвоносните съдове, подобрява кръво-
снабдяването на мозъка и мозъчната кора, влияе благо-
приятно върху паметта и концентрацията, съдейства за 
поддържане на оптимално ниво на холестерола в кръв-
та, подпомага черния дроб срещу повишено натрупва-
не на мазнини. Препоръчва се при синдром на хронична 
умора и психично изтощение, за премахване на послед-
ствията от стреса. Има силно антиоксидантно действие и 
допринася за запазването на очите, сърдечносъдовата и 
централната нервна система в добро състояние, препят-
ства образуването на атеросклеротични плаки върху въ-
трешните стени на кръвоносните съдове. Подобрява спо-
собността на клетките да генерират енергия, като ги снаб-
дява с кислород. По този начин предотвратява образува-

нето на анаеробна среда в организма – една от основните предпоставки за 
възникване на злокачествени заболявания.

“калиЙ - МагНЕЗиЙ растителни капс. х 90” на 
ESPARA GmbH, австрия, е прецизно уравновесена 
комбинация от калий и магнезий - важни вътрекле-
тъчни минерални вещества, които имат основна роля 
за способностите на клетките да функционират. Кали-
ят е важен за сърцето, като подобрява сърдечната про-
водимост и понижава кръвното налягане. Регулира ки-
селинно-алкалния баланс и оказва влияние върху ос-
вобождаването на хормоните, растежа на клетките и 
транспортните процеси в бъбреците и червата. Спо-
мага за яснотата на мислене, като доставя кислород до 
мозъка, помага за изхвърлянето на отпадъците от ор-
ганизма. Магнезият е от основно значение за произ-

водството на енергия, метаболизма, мускулната контракция, предаването на 
нервни импулси и минерализацията на костите. Той е необходим кофактор за 
300 вида ензими. Измежду реакциите, ускорени посредством тези ензими, се 
нареждат синтезът на мастни киселини и протеини, както и глюкозният ме-
таболизъм. Нивото на магнезий също е от съществено значение за регулира-
не баланса на калций чрез оказвания ефект върху щитовидната жлеза. Той е 
особено важен за спортистите, тъй като осигурява необходимия функциона-
лен капацитет на сърцето. 

„рЕЙШи – жЕНШЕН растителни капс. х 60“ на 
ESPARA GmbH, австрия, е уникално съчетание от 
прочути с целебните си свойства адаптогени. Гъбата 
рейши е особено популярно тонизиращо средство от 
повече от 4000 години. Името й означава "билка на ду-
ховната мощ", а основната й биоактивна съставка - га-
нодерма, е известна като един от "еликсирите на жи-
вота". Рейши е естествен източник на германий и бе-
та-глюкан, които активират имунната система и пови-
шават защитните сили на организма срещу вредните 
фактори, влошаващи имунитета. Ускоряват се възста-
новителните процеси на увредените тъкани и клет-
ки, подходящ за хора, подложени на физически и/или 

емоционален стрес, при висок риск от заболяване на съдечносъдовата систе-
ма. Коренът жен-шен укрепва приспособителните реакции в организма и до-
принася за увеличаване продължителността на живота. Съдържа широка га-
ма минерали и витамини и над десет различни фитохормона, които осъщест-
вяват мощен адаптогенен ефект. Жен-шенът е силен антиоксидант, всеприз-
нат когнитивен активатор и ефективен антидепресант. Притежава изразено 
подмладяващо и регенеративно действие върху физическото тяло, в съчета-
ние с регулиращ емоционално-психичните процеси ефект. 

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка  „лечебните билки на България“ 
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Заболяванията на простатата 
се срещат все по-често. Това за-
виси, както от хормоналните из-
менения, които настъпват у мъ-
жа след 50-годишна възраст, та-
ка и от начина на живот и хране-
не. Хиперплазия на простатата 
е едно от най-често срещаните 
доброкачествени състояния при 
мъжете, което влияе много сил-
но върху качеството на живот на 
пациентите. 50% от мъжете над 
50-годишна възраст страдат от 
това заболяване, до 80% - над 
60 години и над 90% при мъже-
те над 80 години.

Признаците са толкова по-
подчертани, колкото по-голя-
ма е хипетрофията на жлезата 
и последващото стеснение на 
уретрата. Симптоматиката се 
изразява в: често уриниране, 
както през нощта, така и през 
деня, затруднения в началото 
на уринирането; намаление ко-
личеството и силата на пикоч-
ната струя. Счита се, че причи-
ните са комплексни и зависят от 
много неща: хормони, възраст, 
растежни фактори, начин на жи-
вот – хранене, околна среда и 
др. След 40-та година при мъ-
жете настъпват естествени хор-
монални промени, по подобие 
на менопаузата при жената. Оп-
ределят се с термина „андропа-
уза”. Проявленията й са свърза-
ни именно с прогресивно на-
маляващите нива на свободния 
тестостерон, докато нивото на 
естрогените (женските полови 
хормони) остава същото или от-
носително нараства. 

Лечението на хиперплазия на 
простатата често е свързано с 
лекарства, притежаващи стра-
нични ефекти, а оперативната 
намеса невинаги е решение на 
проблема. За радост, има по-ща-
дящи начини, на базата на рас-
тителни субстанции. 

ПростаРен e специално раз-
работена синергична формула 
от висококачествен екстракт от 
Върбовкa, Гроздово семе и Се-
лен от натурален източник, в 
най-усвоимата му за организма 
форма L-Селенометионин. Вър-
бовката е наричана от австрий-
ския фитотерапевт Мария Тре-
бен „мъжката билка“. Неслучай-
но тя получава това название. 
Те действат благоприятно едно-
временно върху различни симп-
томи, свързани с неразположе-
нията на простатата. Възпират 
растежа на епителните клетки; 
подпомагат естествената дей-
ност на простатната жлеза на 
различни нива; действат проти-
вовъзпалително и антибактери-
ално; предпазват от туморни из-
раждания. 

Простарен (ProstaRen) може 
да се използва както съпътстващ 
традиционното лечение, така и 
като негова алтернатива. Чрез 
ПростаРен се ограничават стра-
ничните негативни ефекти, поя-
вяващи се често след продъл-
жително медикаментозно лече-
ние или чрез оперативна наме-
са. ПростаРен може да се използ-
ва удачно и след оперативно ле-
чение. Търсете в аптеките или 
онлайн на www.botanic.cc!

50% от мъжете над 50-годишна 
възраст страдат от доброкачествена 
хиперплазия на простатата
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алтория и заболяванията 
на дихателната система

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

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

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

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

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формулата на артроактал е 
разработвана в продължение на 
дълги години в един от най-голе-
мите институти в Русия по ревма-
тология и травматология. Изцяло 
натуралните му съставки подсигу-
ряват неговото безвредно дейст-
вие и същевременно действат 
върху причинителите на възпа-
лението и болката в ставите, пре-
шлените и мускулите.

Експерти, извършвали проуч-
вания върху артроактал, споде-
лят своите професионални мне-
ния, че това е един от малкото пре-
парати, които притежават 100% доказана ефикас-
ност и могат завинаги да ви освободят от болката.

„Даже да сте над 60-годишна възраст, още след 
4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като 
на 20-годишен. Болките в колената, лактите, та-
за или китките изцяло ще изчезнат, а Вие ще си 
върнете пълната подвижност на ставите. Всичко 
това е възможно благодарение на научния про-
бив“, твърдят руските учени.

Проведено изследване с така разработената 
комбинация с 162-та участници показва, че след 
30-дневен прием си върнаха пълната подвижност, 
както и напълно премахнаха болките в ставите. 
Също така укрепнаха ставите, а хрущялът се въз-
станови. Някои дори се върнаха към спорта.

Ето средностатистическия ефект, постигнат от 
участниците:

l пълно премахване на болката в ставите и 
гръбнака още след първата седмица на ползване;

l премахване на неприятното усещане за ско-
ваност в ставите след първите 2 седмици;

l премахване на възпалението и възстановя-
ване на ключовите елементи на ставите (кости и 
хрущяли) за 4 седмици;

l възвръщане на пълната физическа подвиж-

ност след 30 дни.
Помолихме за мне-

ние 45-годишната Станка 
Кръстева от София, която 
е една от първите участ-
нички в тестовете:

„Още след първата сед-
мица приемане на артро-
актал усещах как ставите 
ми полека започнаха да се 
отпускат. С всеки изминал 
ден болката в таза намаля-
ваше, докато накрая изчез-
на напълно. Подвижността 
на крака ми се увеличава-

ше. След втората седмица отново започнах да хо-
дя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 
30 дни болката и ограниченията в подвижността 
изчезнаха за постоянно.“ 

63-годишната Павлина смирненска, като 
пробвала артроактал, ни изпрати следното 
писмо:

„За обикновения човек това изглежда невъз-
можно, но артроактал действа и при това мно-
го бързо!

Обикновеният човек ще си помисли, че това е 
невъзможно. Все пак от научна гледна точка то-
ва са нормални способности за възстановяване, 
които всеки организъм притежава. Не е чудо, а 
просто най-новото научно откритие. Като бивш 
медицински работник съм напълно запозната със 
структурата на костите и ставите и принципите на 
дегенерация. Тайната за толкова мощното дейст-
вие на артроактал се крие във фитонутриенти-
те, извлечени от множеството билки, вложени 
в еликсира (гръмотрън корени, Полски хвощ 
стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец кори, 
копър плодчета, кестен плод, Бреза листа, Бял 
равнец стрък, коприва стрък, репей корен). 

Специален еликсир, разработен по рецепта на руски 
експерти, елиминира болката при движение и работа

ЦЕНа: 
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

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

Продукта Артроактал можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40. 

 Както и на интернет страницата https://biotica.bg/ или в 
повечето аптеки в страната.

Тези активни съставки, които проникват в 
наноструктурата на ставата, стимулират хру-
щялните клетки към регенерация. Не само 
че премахват възпалението, но също така 
подхранват клетките и начеват процес на 
самовъзстановяване. Ставите са буквално 
възстановени и подмладени. Въпросните ак-
тивни съставки са в състояние да:

l стимулират хрущялните клетки към 
пълно възстановяване – благодарение на 
това ставите се възстановяват независимо 
от възрастта;

l увеличат синовиалната течност с 40% 
– благодарение на това ставите укрепват и 
стават „по-еластични;“

l елиминират възпалението 9 пъти по-
бързо – благодарение на това болката на-
малява с всеки изминал ден.

Но това не е всичко. Съставките забавят 
загубата на колаген и ставна течност, както 
и тласкат клетките към регенерация. Вслед-

ствие на това ставите възвръщат пълната си 
подвижност на наноклетъчно ниво, а орга-
низмът сам „поправя щетите“. Това е изця-
ло натурален начин. 

Препоръчвам горещо продукта, тъй като 
не само познавам принципите му на дейтвие 
от научна гледна точка, но и защото сама из-
питах ефекта и намерих облекчение за бо-
лните си стави. Без оглед на възрастта отно-
во може да се радвате на пълната подвиж-
ност на ставите, а организмът Ви сам ще се 
бори с болката и сковаността.“

арТроакТал оказва благоприятно въз-
действие на коленните и тазобедрените ста-
ви, междупрешленните стави на гръбначния 
стълб, ставите на крайниците:

Подобрява подвижността на ставите;
Намалява сковаността при движение;
Облекчава болката в коленните, тазобе-

дрените и междупрешленните стави.
Внася допълнително количество калций 

от растителен произход в организма и стиму-
лира отлагането му в костната тъкан.

Препоръчителен е приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъти в годината. артро-
актал има дълготрайно действие, като за-
пазва своята ефективност в тялото дори след 
периода на употреба. Без лекарско пред-
писание.

ИзпИтАнИ рецептИ
Лечение с люляк

При Подагра
Сложете в бурканче 

цветове от лилав люляк. 
Залейте ги с ракия в ко-
личество, което ги покри-
ва на 1-2 см над повърх-
ността. Извлекът трябва 
да престои за период от 
две седмици на тъмно 
място. След това се пре-
цежда.

От приготвената ал-
кохолна течност трябва 
да приемат трикратно по 
20-30 капки. Това количе-
ство се разтваря в мал-
ко вода.

Този лек е подходящ 
не само за прием при по-
дагра, но и при необходи-
мост от детоксикация на 
организма.

При яЗва На 
сТоМаХа

Смесват се и се раз-
бъркват внимателно по 
50 г корени от бял оман, 
цвят от люляк, корени от 
репей и цвят от невен и 
30 г корени от брей. 2 су-
пени лъжици от сместа се 
заливат с 500 г вряща во-
да. Киснат 1 час и запар-
ката се прецежда. Пие се 
по 1 винена чаша 4 пъти 
дневно преди хранене.

При ТЕжки раНи
Листата на люляка се 

нарязват на ситно и се 
прави превръзка.

При ШиПовЕ
Вземете 1 супена лъ-

жица люлякови цвето-

ве (нарязани) и също-
то количество листа 
от растението. Приба-
вете и 1 супена лъжи-
ца стрита на прах вър-
бова кора. Цялата тази 
смес залейте с 500 мл 
водка. Оставете тинкту-
рата да престои 3 часа. 
След това я сложете на 
котлона за няколко ми-
нути и прецедете.

В тази течност натопе-
те парче марля. Прило-
жете го върху засегната-
та област. Оставете го да 
престои там в продълже-
ние на 2 часа.

При ПроБлЕМи с 
ЧЕрваТа

При проблеми с чер-
вата, изразяващи се в 
диария и неприятно по-
дуване, може да се опи-
та следният лек. Лъжи-
ца цветове люляк запа-
рете за 35 минути в 100 
мл вряща вода. След то-
ва прецедете течността. 
От нея приемайте на ден 
само по лъжица. Количе-
ството е напълно доста-
тъчно за нормализиране 
на чревната дейност.

При диаБЕТ
2 супени лъжици лю-

лякови пъпки изсипете в 
500 мл вряща вода. Ос-
тавете ги да киснат един 
час, след което прецеде-
те течността. Приемайте 
от нея по 1 супена лъжи-
ца преди ядене. 
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въЗрасТТа НЕ ТряБва да Боли
Един от първите симптоми, който показва, че нещо не 

е наред със здравето, е болката. В  намирането на реше-
ние за проблема човек е принуден да направи всичко. 
За съжаление повечето от процедурите се свеждат до 
премахване на болката, без да се търси причината и да 
се реши проблемът. Разбира се, някои причини са много 
трудни за отстраняване, тъй като те съществуват в про-
дължение на много години и са причинили сериозни ще-
ти на организма. 

Въпреки това ние сме много доволни от изявленията 
на голям брой потребители на дискове Поларис, които 
ни благодарят и казват, че след много години те са успели 
да решат някои здравословни проблеми  и да премахнат 
напълно станалата хронична болка по естествен начин. 

Повишаването на нивото и потока на енергия чрез 
Поларис подобрява кръвообращението и по този на-
чин осигурява условия за регенериране на увредените 
тъкани и органи и така се премахва причината за болка-
та. Такива свидетелства идват от цял свят и тук споделя-
ме тези, които дойдоха от Канада.                  

Мари-Пауле Бонънфант, Тройс-ривиерес:  спасе-
ние в точното време

 „С голямо удоволствие 
ще споделя с вас моя оп-
ит и ползата, която имам от 
използването на диск По-
ларис. Вярвате или не, аз 
имах остеоартрит. Трябва-
ше да използвам болкоус-
покояващи всеки ден, което първоначално облекчаваше 
болката ми, но след това вече не. Поради  голямото  ко-
личество лекарства и инжекционни препарати възник-
наха проблеми със стомаха и черния дроб . Прочетох в 
едно списание  статия за поляризационен диск Пола-
рис.  Чувствах, че това ми е необходимо, и скоро, след 
като го получих, разбрах, че не съм сбъркала. Благода-

рение на него сега се чувствам много добре.  
Използвам го всеки ден според инструкциите 
и съм благодарна, че на 75 години съм в по-
добро състояние от всякога. Поставям диск 
Поларис под каната с вода и всеки момент 
имам  "жива вода", от която пия повече, от-
колкото преди. Надявам се, че другите, кои-
то търсят решение за здравето си и използ-
ват  диск Поларис,  ще почувстват отново 
радостта от живота."

 уилям Земке, Торонто: Поларис е чудо за мен: 
"Използвах диск Поларис всеки ден по 10 -15 мин. в 

долната част на гърба, защото имах силни и остри бол-
ки, особено сутрин, когато се събудя или след продъл-
жително седене. Постепенно силната болка намаляваше, 
а след 3 месеца изчезна напълно.  

Освен това имах  проблеми с циркулацията на кръв 
в крайниците, особено в десния крак, който беше побе-
лял и студен.  Държах диска под стъпалото си всеки ден; 
в началото по 10 мин., но понякога и повече от 30 мин. 
Беше ми толкова е приятно да усещам отново движени-
ето, което протичаше в крайника ми. След 6 месеца цир-
кулацията се подобри с над 75% и сега е почти нормална.

Имах силна болка и ограничена подвижност в двете 
рамене. Използвайки диск Поларис ежедневно, те са 
напълно мобилни, свободно повдигам ръцете си и ня-
мам болка. 

Наскоро си правих  общия годишен преглед и въпреки 
че съм 76 години, повечето показатели са като на младеж.  
Сигурен съм, че всичко това е благодарение на Поларис. 

Мога да дам и друг съвет на потребители на диск По-
ларис при  болка от артрит в областта на китката:  Сло-
жих един диск под китката и един върху нея, получи се 
сандвич. Само за няколко минути болката и сковаността 
на ставата изчезваха. С няколко диска, които използвам 
на няколко места едновременно, съкратих продължител-
ността на сутрешната процедура, с която започвам деня. 

Просто да кажа "Благодаря" не е доста-
тъчно; Поларис е чудо за мен!" 

 От тези прекрасни преживявания мо-
жем да видим, че упоритостта и инвести-
цията в диск Поларис са здраве и се из-
плащат по безспорен начин. 

За по-малко от сумата за лекарства за 
1 месец можете да имате такъв мощен ин-
струмент, който значително да повлияе 

на вашето здраве и дълголетие. 
специфично приложение на Поларис: всички ви-

дове болка, гинекологични и урологични проблеми, 
болезнен гръбнак и стави, затлъстяване, нарушено 
либидо и ефикасност, стерилитет, хемороиди, запек 
и проблеми с червата, белодробни и сърдечни про-
блеми, проблеми с щитовидната жлеза и синусите, 
главоболие, безсъние и лошо настроение ... 

За поръчка и информация:
тел. 0886  777  126 и на сайта 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 /189,00лв./  + безплатна дос-

тавка
Куриерски услуги доставка в гр. София – 3,60 лв.
Куриерски услуги доставка до други населени мес-

та – 5,00 лв.
В опаковката има подробно описание за приложени-

ето му.
„Чудесата наистина са възможни” – добавя създа-

телят на диска томич, специалист по гинекология и 
родилна помощ, повече от 20 години се занимава в 
търсене на възможности за лечение извън ограниче-
ните рамки на класическата медицина. създава диск 
ПОларис след дългогодишни проучвания и анализ на  
схеми на тесла и лаковски.  

ПОЛАРИС - поляризационен диск
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 

За да живеем 
по-дълго

Прекомерната фи-
зическа активност  
влияе отрицателно 
върху продължител-
ността на живота на 
по-възрастните жени, 
сигурни са експерти от 
медицинския център 
на Университета в Ма-
астрихт в Холандия. 

В своето проучва-
не учените анализират 
данни от 20-годишни 
наблюдения за здраве-
то на 8 хиляди мъже и 
жени над 60-годишна 
възраст.

Оказа се, че физиче-
ската активност повече 
от 1 час на ден е полез-
на за мъжете и вредна 
за жените.

Така жените, които 
спортуват 30-60 минути 
на ден, живеят повече.

От общия брой на хо-
рата до 90 години 34% 
от жените и 17% от мъ-

жете оцеляват. В също-
то време по-голямата 
физическа активност се 
оказа много по-полезна 
за мъжете.

Шансовете за оцеля-
ване на 90 години са се 
увеличили при мъжете 
с 34%, ако са били анга-
жирани за повече от по-
ловин час и с 38% при 
физическа активност за 
повече от 60 минути.

Учените са отбеляза-
ли, че е достатъчно же-
ните да поддържат фор-
мата и теглото си, без да 
се претоварват, тъй като 
това може да доведе до 
намаляване на продъл-
жителността на живота.

Според учените чес-
тите срещи с приятели 
и любими роднини вли-
яят върху продължител-
ността на живота и за-
бавят процеса на ста-
реене.
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Проза Поезия

Бях решил да напус-
на града. Купих си къ-
ща на село. Въпреки че 
беше в центъра, дворът 
беше обрасъл с храста-
лак, коприва и бурени.  
Побутнах вратата и вля-
зох. Отляво на коридора 
зееше отворена врата, 
от чиято рамка се про-
весваха прашни паяжи-
ни и се замотаха в ли-
цето ми. В стаята имаше 
две легла, крачна шев-
на машина „Сингер“, а 
на стената за голямо 
мое учудване видях ба-
рабан. Висеше на през-
рамката на пирон, забит 
в стената. Отстрани на 
барабана под обтегачи-
те му бяха забодени две-
те палки. Под него има-
ше голям кош, изплетен 
от върбови пръчки, пъ-
лен с парчета от амба-
лажна хартия, листове 
от тетрадки, квадратни 
картончета от цигаре-
ни кутии и какви ли не 
листчета.  Всичките бяха 
изписани с едър четлив 
почерк. Без да бързам, 
обиколих и останалите 
стаи. После се върнах 
до коша, взех един лист 
от тетрадка и се зачетох: 
„Селски стопани, кметът 
съобщава, че утре заран 
пред кметството ще бъ-
де изведен селският бик 
Борчо. Който има разго-
нена крава, да я докара 
на Борчо, за да свърши 
работата, както той си 
знае. 2 септември 1939 
година.“ Излязох навън, 
повъртях се из буреня-
салия двор и в този мо-
мент през оградата се 
показа побеляла глава. 

- Дядо, току-що ку-
пих къщата.  Ще сме съ-
седи… Казвам се Петко 
и съм от София - пред-
ставих се аз.

- О, момче, драго ми 
е, че ще имам с кого да 
си говоря, че то селото 
запустя. Къщицата не е 
лоша. Стига да се постег-
не малко. В нея живее-
ше Мито Клечката с же-

на си. Той беше селски-
ят глашатай. Биеше ба-
рабана и ни съобщава-
ше новините и запове-
дите на кмета и властта. 
Добър човек беше. Така 
де, удряше и барабана в 
духовата музика. Добре 
си направил... – не до-
върши мисълта си ста-
рият човек и продъл-
жи: – Моето име е Диш-
ко, дедо Дишко ми ви-
кат. Сам съм. Бабата ум-
ря, а децата заминаха по 
чужбина и не идват.

Така се запознах със 
съседа. Понякога изваж-
дах по едно листче със 
съобщение от коша на 
глашатая и разпитвах  
дядо Дишко за случило-
то се в селото. Старият 
човек изнасяше лимо-
надено шишенце с ра-
кия, нарязваше домат-
че и като пийвахме, ми 
разказваше историите 
от съобщенията. Пър-
вия ден, като седнахме 
на раздумка, го попитах:

- В селото имало ли е 
бик?

- Имаше бик, и то ка-
къв бик беше само! – за-
почна той. - Едно вре-

ме всяко село си има-
ше бик, кмет и поп, учи-
лище и даскали. Сега ни 
кмет, ни бик, ни поп, ни 
училище. Нищо си няма-
ме. И хората се разбяга-
ха. Борчо му викахме. Го-

лямо, породисто живот-
но. Беше докаран от Ев-
ропа. Селото си имаше и 
бикарница, където Бор-
чо живееше. От този бик 
какви телета се раждаха! 
Да видиш умно и благо-
родно животно.  Като до-
карат кравата, ще я оби-
коли, ще доближи устни-
те си към нея, ще я по-
души покрай ушите, по-

край шията, ще се допре 
лекичко до нея и ще по-
чне нещо да й говори - 
нежно, нежно. А нашите 
кравички, дребни едни 
такива, много-много не 
разбираха от тези мура-

фети, които Борчо 
им правеше. Ама 
им беше приятно. 
Абе бик европе-
ец, ще река сега. 
Да ти е кеф да гле-
даш как се ражда 
животът пред очи-
те ти. И като ско-
чи, ще свърши ра-
ботата едно така 
майсторски, че и 
кравата да остане 

доволна, и стопанката й, 
която я е довела. Дока-
то бикът си върши ра-
ботата, тя стои отстра-
ни, гледа внимателно и 
трие колената си едно 
о друго, като вижда до-
брата работа на Борчо. 
После подвикне: „Айде, 
Борчо, айде, кака, още 
един път, та да знам, че 
работата е сигурна…“ 

×àíîâåòå
в поляните родопски ширя крак...
С тях песните Орфееви сънувам,
привеждам си главата пред Батак!
Припомнят трите чана за Момчила,
за бунта гневен на Мехмед Синап...
От песента им с властващата сила
поредно чувствам колко съм богат!
Три чана, сякаш трима верни братя,
в едно вградили делник и мечти...
Окрилен с тях, на слънцето ще пратя
далечен поздрав, че за нас блести!

Аз будя се и все със тях заспивам –
в съня ме води звучният им глас...
С Пегас летя,  във бури не унивам,
при все бедняк - богат духовно аз!

стоян МиХаЙлов, Търговище

Едно съкровище в дома си имам,
години вече десет е със мен...
То символ е на вяра и родина –
за българско мотив е съкровен!
Три чана бронзови и гласовити
от ранно утро покрай мен звучат...
Те с красота изпълват ми очите
и разлюлени, и кога мълчат!
Със чановете аз честит пътувам –

Ïосрåùанå â Çâåçднèÿ гарадоê

На 10 април 1979  г. 
в 20 часа и 34 мину-
ти от космодрума Бай-
конур излетя корабът 
„Союз-33”.

Този момент го 
 очаквах с напрежение. 
В Звездния гарадок се 
подготвяха двамата бъл-
гарски военни летци Ге-
орги Иванов и Алексан-
дър Александров. А в да-
лечните 1960 и 1961 г. аз 
се оказах инструктор на 
Георги във Военновъз-
душното училище. Той 
пък се оказа един от най-
бързо и добре усвоява-
щите курсанти. След то-
ва и той бе инструктор, 
а впоследствие летец-

изтребител. Знаех, че се 
готви за космонавт. През 
февруари 1979 г. писа-
телят Серафим Север-
няк ме помоли да спо-
деля впечатлението си 
за Георги, тъй като гот-
веше книга за него, ко-
ято трябваше да бъде 
пусната за разпростра-
нение в деня на поле-
та. Така и стана. Когато 
седнахме на масичката, 
той пусна магнетофона 
и ми каза: „През проле-
тта трябва да излети бъл-
гарски космонавт. Под-
готвят се двама. Единият 
е Георги Какалов. Той е 
бил твой курсант. Може 
би не си го спомняте, по-

край вас са минали мно-
го хора, но сега просто 
за случая.” Явно Север-
няк си е представял, че 
както през учителя, за 
една година премина-
ват стотици ученици и е 
напълно нормално да не 
се помнят всички. Аз се 
усмихнах и му казах, че 
не само за случая, а и на 

него и на всички, които 
съм обучавал, познавам 
и зъбите, защото в лета-
телната група са трима 
или четирима курсанти. 
От продължилия дълго 
разговор в книгата си 
той е поставил може би 
най-характерното:

„Цветан Стойновски:
- Мога да кажа, и не за 

случая, а просто защо-
то това е така - ако съм 
имал пет души отлични-
ци – Георги е един от 
тях! Да се правят пове-
че класации не е необ-
ходимо, пък и не е въз-
можно… С какво съм го 
запомнил - вглъбен, ам-
бициран, схватлив, пър-
гав ум… Похваля го, на-
веде глава и се усмих-
не едва забележимо, ня-
как си  виновно…Най-
характерното е, че той 
винаги се справяше с 
извънредните ситуа-

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

ции… Изключително 
чувство за единствено 
решение! Хладнокръв-
но и бързо реагира и  
без да трепне, продъл-
жава полета.”

Серафим Северняк: 
- Тук просто ще пре-

късна и ще дам отново 
думата на Николай Ру-
кавишников:

„Георги има рядко 
чувство за реагиране 
на извънредни ситуа-
ции! Много пъргав и из-
бира единствено вяр-

ното решение…
Значи, както е каза-

но в Писанието: нищо 
не се ражда от нищото. 
Това, което имаш и ко-
ето си изработил до съ-
вършенство, никой не 
може да ти отнеме. Но 
„яковете” са едно, а „съ-
юзите” – друго!“

Цветан Стойновски:
- Хайде да не съм най, 

но аз съм един от най-
сигурните, че полетът 
ще завърши успешно. 

Следва

Пред тренажора

По повод 40-годишнината от поле-
та и повдига на българския космонавт
 георги иванов публикуваме спомените 
на неговия  инструктор-методист, ле-
тец първи клас о.з. полковник Цветан 
сТоЙНовски. 

Цветан 
стойновски

1

Сега се сещам за ед-
на случка с кравицата на 
Дешка. Тя, женицата, бе-
ше вдовица. Мъжът й за-
гина във войната през 
1945. Бедно живееше с 
двете дечица. Докарала 
тя разгонената крави-
ца и чака бикарят да из-
веде Борчо. Бикарят се 
задава по улицата, ама 
не води бика. Разболял 
се. А днес така, а утре 
и на кравицата цикълът 
минал. Оттогава тръгна 
по селото този лаф: “Ко-
га кравата на беден чо-
век се разгони, селски-
ят бик ще се разболее.“ 
Бедните хора си няма-
ме късмет. Дълго време 
Борчо си вършеше ра-
ботата. Ама нà. Напра-
виха ТКЗС-то и като по-
чна една модернизация, 
една механизация и ка-
то казаха един ден - ве-
че не ни трябва селски 
бик. Работата на бика ще 
върши човек. Викам на 
тогавашния председа-
тел: „Слушай бе, Ламбо, 
то какъв ще е този мъж, 
дето ще рипне на кра-
вата? Айде, да речем, че 
рипне? Ама и работа да 

свърши, теле да се ро-
ди… То на жените рипа-
ме, рипаме, пък я стана-
ла работата, я не. Та на 
кравата…” Председате-
лят се смее и ми казва: 
„Ще дойдеш утре в де-
вет часа в краварника 
на  ТКЗС-то и ще видиш.“ 
Отивам аз сутринта, а 
там се събрало половин 
село да гледа. По едно 
време се чу бръмчене на 
мотор и току спря пред 
краварника един такъв 
нахакан момчурляк. Из-
ведоха разгонената кра-
ва. 

Момчето отвори док-
торска зелена чанта, из-
вади някакви такъми, 
пристъпи до задница-
та на кравата, вдигна й 
опашката и навря в нея 
някакви клещи и с едно 
като спринцовка пръсна 
нещо и извика: „Готово.“ 
Бре, викам си, това, как-
то е тръгнало, и нас, мъ-
жете, ще ни елиминират. 
Момчето си прибра та-
къмите, качи се на мото-
ретката и отпраши към 
друг краварник. 

кръстан 
владиМиров
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сПОделете с нас

Êàêâà å òàçè òàêñà 
„èçáîð íà åêèï”?

Драга редакция,
Обръщам се към вас 

с болка и възмущение, 
защото не ми идва на 
ума към кого другиго 
да се обърна и да спо-
деля гнева си. Става 
въпрос за такса „избор 
на екип” при постъпва-
не за операция. Отко-
га я въведоха, кой я въ-
веде – никой не разбра. 
Отивайки за операция 
на тумор на пикочния 
мехур, мой приятел 
попитал защо трябва 
да плати тази такса. 
От болницата отго-
ворили: „Ако не я пла-
тиш, ще те дадем на 
младоците да те опе-
рират, да се учат на 
теб!” Все едно му каза-
ли – ще те хвърлим на 

кучетата, да правят 
с теб каквото искат! 
Браво на тези лекари! 
Това ли е номерът – ако 
си неплатежоспособен, 
значи няма да получиш 
качествена помощ. А 
всъщност каква е га-
ранцията, че ако пла-
тиш – ще те оперират 
„светила”, които ще 
свършат всичко, както 
е редно? Кой следи да-
ли те оперират профе-
сори или пък те дават 
на младите да се учат 
върху теб? И що за от-
ношение е това към хо-
рата, към Хипократо-
вата клетва? По прин-
цип думата „избор” оз-
начава ти сам да пред-
почетеш нещо или ня-
кого. А нима някой по-

иванка сТояНова, 
софия

Баба Марийка василЕва, 
каспичан

знава всички лекари спе-
циалисти, за да предпо-
чете определен доктор, 
и каква е гаранцията, 
която ти дават, че ще 
е успешна операцията 
или раждането – при 
младите майки?! 

Сигурна съм, че няма 
човек, който да не из-
питва справедливо въз-
мущение от тази гроз-
на така наречена так-
са и от подобно отно-
шение. Защо няма пар-
тия, профсъюз, въобще 
някаква организация, 
която да премахне то-
ва безсрамно изнудване 
за пари?

Kaлин Bpaчaнcки ce кpoтнa

Ïëà÷à è äåíåì, è íîùåì!

Звeздaтa oт „Гocпo-
дин X и мopeтo” вeчe нe 
ĸpиe, чe имa вpъзĸa c 
ĸpacивa блoндинĸa, нo 
ĸaтeгopичнo oтĸaзвa 
дa paзĸpиe caмoлич-
нocттa й и пoдpoб-
нocти oĸoлo личния 
cи живoт.

На 37-гoдишния 
aĸтьop oт Чepвeн 
бpяг мy ce ycлaдилa 
cвoбoдaтa, нo в eдин 
мoмeнт ce зaмиcлил, 
чe вpeмeтo лeти, a тoй 
ocтaвa бeз дeцa. Kaлин 
e мнoгo влюбeн, из-
дaвaт ĸoлeги oт гил-
диятa.

 „Уceщaм, чe cĸopo 
щe ce cлyчи нeщo 
cпeциaлнo. Bpeмe 
ми e дa ce ĸpoтнa!”, 
cпoдeлил Kaлин пpeд 
пpиятeли и нaмeĸнaл, 
чe e гoтoв дa cъздaдe 

Чoлaтa взe 
двe oт дeцaтa 
нa бившaтa cи 
cъпpyгa Иpeнa 
M и л я н ĸ o в a . 
Г o л e м и я т 
им cин Уи-
лям Чoлoв 
и дъщepятa 
Meлaни-Poyз 
вeчe живeят 
пpи бaщa cи в cтoли-
цaтa. Дpyгитe двe ca c 
нoвoтo ceмeйcтвo нa 
Mилянĸoвa в Coлyн.

Уилям ce e пocвeтил 
нa тpeниpoвĸитe по 
бoĸc и вeчe имa 
cпeчeлeни титли. Meлa-
ни yчeшe в Итaлиaнcĸия 
лицeй, нo внocĸaтa oт 
15 000 лeвa нa гoдинa 
ce oĸaзaлa нeпocилнa 
зa Иpeнa Mилянĸoвa и 
нoвия й cъпpyг Hиĸoлa 

Чoлaĸoв. Πpeди дa 
пoпaднe в зaтвopa, 
Чoлaтa c paдocт плaщaл 
пapитe, нo cлeд тoвa 
нeщaтa зaбyĸcyвaли.

Двaмaтa ce paздeлиxa 
пpeз 2014 гoдинa, 
ĸoгaтo Poceн Чoлoв бe 
зaдъpжaн в cлeдcтвe-
ния apecт пo oбвинe-
ниe зa cвoдничecтвo. Ha 
Иpeнa й ce нaлoжи caмa 
дa ce гpижи зa чeтиpитe 
им дeцa тoгaвa.

Πъpвo зaпoч-
нa paбoтa ĸaтo 
пpoдaвaчĸa в 
cтoличeн бyтиĸ, a 
пocлe ĸaтo ĸoнcyлтaнт 
във фиpмa зa нeдви-
жими имoти. Taĸa ce 
зaпoзнaвa и c втopия 
cи cъпpyг, ĸoйтo e 
бpoĸep нa лyĸcoзни 
имoти и фиpмaтa мy 

ce нaмиpa в Гъpция.
Двaмaтa cĸлючвaт 

бpaĸ и ocвeн нeйни-
тe и нeгoвитe двe дeцa 
oт пpeдишния мy бpaĸ 
имaт oщe двe пpиpoдe-
ни дeцa. Зaтoвa зa 
Hиĸoлa Чoлaĸoв cтaнaлo 
пoчти нeвъзмoжнo дa 
ce гpижи зa вcичĸитe им 
нacлeдници, ĸaĸтo и дa 
плaщa oгpoмнaтa cyмa 
зa yчeниeтo нa Meлaни 
в Итaлиaнcĸия лицeй.

Поводът, за който ви пиша, е 
смъртта на сина ми. Той стана жерт-
ва на тези, които измислиха санкци-
ите срещу Русия. 

Синът ми работеше от 22 г.  в Ру-
сия, а от 14 г. създаде там семейство. 
Последните години нямаше право да 
участва в търгове за големи поръчки. 
Имаше фирма за алуминиева догра-
ма. Родиха им се четири деца и му бе-
ше трудно да издържа семейството 
си. Имаше да взема 3 млн. рубли от 
преди две години. Беше остъклил два 
хотела, но собственикът не му пла-
ти, продал хотела и имуществото си 
и забягнал в Лондон. Синът ми закъ-
са много финансово и даже започна 
да отглежда зайци, за да се издържа. 
Искаше да си купи апартамент в Крас-

нодар, за да учат децата му в по-до-
бро училище, но нещата не се разви-
ха по този начин и не успя. Той беше 
много чувствителен човек и от при-
теснение една нощ му става лошо и 

умира. Сърцето му не е издържало.
Сега децата и съпругата му живеят 

в едно село на Черно море при нейна-
та рода. Тя работи в магазин за храни-
телни стоки, но финансово са зле. По-
следните години ние с дядото им из-
пращахме пари за началото на учеб-
ната година, като се лишаваме от ле-
карства и още куп други неща. С де-
цата се чуваме по телефона, но те не 
знаят български, а аз съм забравила 
руския език. Въпреки това ми е ми-
ло, като ми кажат „бабушка моя лю-
бимая”. Не зная дали някога ще имат 
финансовата възможност да дойдат 
в България да се видим, а и ние вече 
сме на пределна възраст, скоро мо-
жем да си отидем.

И двамата с дядото сме трудно под-
вижни, в момента ни гледа малкият 
син, който е безработен и отвратен 
от това, което става в България. Три-
мата се издържаме с 450 лв. Просте-
те ми за това, което споделих, но аз 
нямам по-близки хора от вас!

Спирам дотук. Оплаках ви се! Оти-
де си детето ми! Извинете ме за всич-
ко, но само който е преживял подоб-
но нещо, може да ме разбере. Плача 
и денем, и нощем! За съжаление дя-
дото не е добре психически и ми се 
подиграва, когато плача. 

Простете ми!

Cлeд цeли чeтиpи нeycпeшни 
бpaĸa бившaтa вoдeщa и звeз-
дa oт „Bип Бpaдъp” Mиглeнa Aн-
гeлoвa нaй-нaĸpaя oтĸpи любoвтa 
и нaмepи чoвeĸ, ĸoйтo дa я yĸpoти.

Bpъзĸaтa й c пocлeдния мъж 
в живoтa й – бизнecмeна Kyзмaн 
Πpимджaнoв, ce oĸaзa нaй-пpo-
дължитeлнaтa и нaй-cтaбилнaтa.

дocĸopo двaмaтa нe дeмoнcт-
pиpaxa близocттa cи нa пyблич-
ни мecтa. Oтнoшeниятa cи пaзexa 
в тaйнa oт мeдиитe и oтĸpитo 
ce дpaзнexa oт пyблиĸaции зa 
чyвcтвaтa им.

Oĸaзa ce, чe влюбeнитe нe 

иcĸaли дa влoшaвaт oтнoшeния-
тa нa бaщaтa c двeтe мy дeцa – cин 
и дъщepя, ĸoитo тpyднo пpиeли 
нoвaтa вpъзĸa нa тaтĸo cи.

Mиглeнa и Kyзмaн зaживeли пoд 
eдин пoĸpив тoчнo пpeди гoдинa, 
a oт ceдмицa aфишиpaт любoвтa 
cи, пyблиĸyвaйĸи oбщи cнимĸи в 
coциaлнитe мpeжи.

„двaмaтa гoвopят зa бpaĸ, нo 
Mиглeнa чaĸa пpeдлoжeниe oт 
Kyзмaн”, paзĸpиxa oбщи пoзнaти 
нa влюбeнитe, ĸoитo ca yбeдeни, 
чe e въпpoc нa вpeмe дa yзaĸoнят 
вpъзĸaтa cи. и ca cигypни, чe тoзи 
път Mиглeнa e нaпpaвилa пpaвил-
ния избop!

Тази информация се появи в 
медиите, но Миглена я опровер-
га чрез съобщение във фейсбук. 
Тя ce бe зapeĸлa ниĸoгa пoвeчe 
дa нe cĸлючвa бpaĸ. Bлюбчивaтa 
фypия oбaчe нe ycтиcĸa дългo и 
нaй-нaĸpaя oтĸpи cpoднaтa cи 
дyшa в лицeтo нa 9 гoдини пo-млa-
дия oт нeя Kyзмaн.

Mигëeнa Aнгeëoâa няìа 
äа се æени

нacлeдници c нacтoя-
щaтa cи пoлoвинĸa.

Hacĸopo двaмaтa ce 
въpнaxa oт пoчивĸa в 
Cицилия, a пpeди тoвa 
бяxa нa вaĸaнция в 
Лиcaбoн.

Πътyвaниятa и 
пpиятнитe мoмeн-
ти ги cближили oщe 
пoвeчe. C нeя Kaлин 
Bpaчaнcĸи нaй-ceтнe 
ce пoчyвcтвaл cпoĸoeн 

и yвepeн дa cъздaдe 
ceмeйcтвo и дa имa 
дeцa. Aĸтьopът иcĸaл 
дeцa и жeнa, нo нe и 
cвaтбa. Toй нe вяpвaл 
в инcтитyциятa и бил 
yбeдeн, чe тя cъздaвa 
caмo глaвoбoлия.

„Hиĸoгa нe cъм иcĸaл 
дa ce жeня. Бpaĸът нe 
e дoĸaзaтeлcтвo зa лю-
бoв!”, oтбpaнявaл ce 
Bpaчaнcĸи.
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Излезе луксозно издание на  
"Стършел" от Етел Лилиан Войнич

История за вяра, бо-
лезнено разделяне с илю-
зиите, революция, любов 
и героизъм. След смърт-
та на майка си млади-
ят англичанин Артур се 
премества в Пиза, за да 
учи в католическата се-
минария. Присъединява 
се към революционното 
движение „Млада Ита-
лия“, което се бори с ав-
стрийското имперско уп-
равление. Но когато не-
волно предава сподвиж-
ниците си, животът му се 
преобръща. Артур губи 

вяра в църквата 
и напуска стра-
ната. Завръща се 
там след години, 
но от деликатния 
и невинен младеж 
няма и следа. Той 
се е превърнал в 
Стършела – прям 
опонент на поли-
тическото статук-
во, чиито хапли-
ви статии разбунват ду-
ховете. Местните власти 
са готови на всичко, за 
да го заловят, но негова-
та смелост ще надхвър-

ли границите 
на човешките 
възможности.                                                                                       
Етел Лилиан 
Войнич е ро-
дена на 11 май 
1864 г. в Ир-
ландия. „Стър-
шел“ е най-из-
вестната й кни-
га. Романът ста-
ва особено по-

пулярен в бившия Съ-
ветски съюз, където има 
няколко екранизации и 
е продаден в над 5 ми-
лиона екземпляра.

От стр. 1
Сред всички изяве-

ни сме аз, Гинка Стан-
чева, Красимира Казан-
джиева, Корнелия Пе-
ткова, Любомир Бъчва-
ров, Иван Нестеров, Ан-
тон Тонев, Стефан Гер-
манов и други. Участвам 
и в театър „Арт Фондей-
шън”, в който предим-
но се правят малки или 
моноспектакли. Моето 
участие е в представле-
нието „Падение и изку-
пление” по новелата на 
Стефан Цвайг „24 часа от 
живота на една жена”. В 
продължение на 30 го-
дини поддържам пред-
ставлението, като изме-
ням формата. Сега е като 
моноспектакъл. Обичам 
този автор, защото е ху-
манист, неговото верую 
е много силно - да пода-
ваме ръка на този, кой-
то има необходимост от 
помощ, да бъдем един 
за друг открити, делей-
ки добро и лошо. Участ-
вах и в епизодична роля 
във филм за съвремен-
но младо поколение, ко-
ето трудно намира реа-
лизация, на кинорежи-
сьора Иван Ничев и е 
по сценарий на писате-
ля и драматурга Юрий 
Дачев. Носи работното 
заглавие „Старите ку-
чета” и вече трябва да 
излезе по екраните. Ра-
достна съм да разкажа и 
за Дамския литературен 
салон „Евгения Марс” с 
председател Божидара 
Цекова, който събира 
изявени поетеси, арти-
сти и писатели, имащи 
високо качество лирич-
ни произведения и про-
за. Там се събираме, го-
ворим си, дискутираме, 
към 20 талантливи жени 
сме. Всяка година изли-
за по един алманах, по-
следният бе посветен на 
София - „Капчуци на на-
деждата”, и всяка от нас 
отрази какво предста-
влява столицата ни. Да 
ви кажа, за момента ан-
гажиментите ми са пре-
достатъчни. Делникът 
ми е изпълен с творче-
ска работа, за което, раз-
бира се, съм благодарна! 

- Много ли компро-
миси направихте през 
годините и кои преоб-
ладават повече - тези 
в личен план или оне-
зи в творчески аспект?

- Ду-
м а -
та ком-
проми-
си не я 
обичам. 
По-ско-
ро чо-
век е за-
дължен, 
ако той 
си оби-
ча ра-
ботата и 
с в о е т о 
с е м е й -
ство, да 
т ъ р с и , 
намира 
и под-
д ъ р ж а 
хармо-
н и я т а , 
да знае 
и да от-
стъпва, 
да ува-
ж а в а 
с в о и т е 
колеги, 
защото 
нашето изкуство е ко-
лективно, има общи ком-
промиси. Нашата профе-
сия се ръководи от дра-
матурзи и режисьори. 
В семейството е също-
то, не си сам. Имаш съ-
пруг, деца, роднини. Ху-
баво е човек да се стре-
ми да живее и поддържа 
баланс в отношенията си 
с другите, в живота или 
на работното място.

- Чел съм как в теа-
тралното училище сте 
влезли с уникалната 
благословия на коло-
са в родното кино и 
театър константин ки-
симов. Били сте малка, 
той ви е сгушил в скута 
си, подрусал ви е три 
пъти на коляното си, 
шляпнал ви е веднъж 
по дупето с думите: 
„Емилия, това е от мен 
за кадем. Хайде, върви 
и стани голяма актри-
са.” и станахте!

- Да, споделяла съм 
това, дори и го написах 

емилия радева е родена на 23 май 1932 г. в ра-
домир. През 1955-а завършва актьорско май-
сторство във витиЗ „кръстьо сарафов” в кла-
са на проф. Боян дановски. По разпределение 
три години работи в Пловдивския театър, 
след което театър „Българска армия” става 
неин втори дом 33 години. Първият филм, в 
който участва емилия радева, е „точка пър-
ва”, сниман през 1956 г. През годините актри-
сата създава на театралната сцена десетки 
незабравими образи - от елизабет в „мария 
стюарт” до султана в „Железният светил-
ник”. тя също написа пиеса - „Потеглям веч-
но сам”, по поезията на николай лилиев. еми-
лия радева е носител на много професионални 
и правителствени награди, сред които орден 
„стара планина” - I степен и „аскеер” за ця-
лостен принос към театралното изкуство.

Благодарна съм на съдбата

в една от книгите си. 
Той наистина беше ко-
лос, уникална личност. 
Срещала съм и съм по-
падала в образование-
то си, началното или теа-
тралното, ерудити хора, 
професионалисти, не са-
мо изявени в своята про-
фесия, но и душевно бо-
гати личности. Това е го-
лям благодат! Никола Ва-
пцаров има един стих: „В 
затвора попаднал на хо-

ра и станал човек”, пред-
ставяте ли си?! В нелекия 
живот, в личния ми или 
по професионалния ми 
път около мен са били 
достойни, изявени и та-
лантливи хора.

- имате няколко из-
дадени книги. веро-
ятно зодиакалният ви 
знак Близнаци е ока-
зал своето влияние 
- единият да пише, а 
другият да се вихри на 
сцената?

- Първата ми книжка, 
издание с поезия, кое-
то наричам тетрадка, се 
казва „Здравей, Самота!” 
с мои и със стихове на 
моята дъщеря. След то-
ва написах и  автобио-
графична книга - „Недо-
вършен пъзел”, в която 
разказвам за своето се-
мейство, за рода ми, за 
някои от най-близките 
ми лични приятели, за 
хора от изкуството. Вто-
рата беше чисто творче-
ска, за моите роли, които 

съм разделила на обра-
зи на майки - в киното и 
на сцената, на героини, 
на влюбени жени. В тре-
тата ми книга - „Ние, ар-
тистите”, изпълних мо-
рално, творческо задъл-
жение, човек не може да 
говори само за себе си. 
Имах уникална творче-
ска и лична възможност 
да се познавам с едни от 
най-изявените, неповто-
рим талант актьори, ко-

ито вече не са 
сред нас. 

- красотата 
ви е била ос-
лепителна, а 
днес, въпреки 
тежестта на го-
дините хариз-
мата и чарът 
греят от вас. 
кое е разков-
ничето?

- Вижте, чо-
век се вслушва 
в своето тяло, 
познава себе 
си, минава вре-
ме, а той си има 
програма на жи-
вот, която след-
ва - на хранене, 
на сън. Кръгът 
в творчески ас-
пект се стесня-
ва, остават по-
малко прияте-
ли в изкуството 
и в личния жи-
вот. Нужни са и 
повече разход-
ки и общуване, 

което е много важно. Об-
щуване със самия живот, 
с природата. Човек тряб-
ва да бъде открит и за до-
брото, и за лошото. Ло-
шото да го приема по-
мъдро, да може или да 
помогне, или да го отми-

не. Каквото може, от се-
бе си все още нека да да-
ва, като добра дума, като 
потърсен съвет.

- Наскоро филмът 
„Зелената книга” бе 
отличен в категория 
„Най-добър” и получи 
„оскар” на престиж-
ната холивудска фил-
мова церемония. Бъл-
гарският актьор дими-
тър Маринов, който 
изигра в продукцията 
руския виолончелист 
юрий Тахт, също полу-
чи златната статуетка. 
вие мечтали ли сте ня-
кога за „оскар”?

- Не мога да мечтая за 
това, аз съм българка, в 
изкуството сме крайна 
периферия. Не бих могла 
да си представя да участ-
вам в наш филм, който 
да има достойнствата да 
отиде в Америка и да по-
лучи такава награда. Ка-
зах ви - това, което съм 
постигнала, ми е доста-
тъчно. Не ламтя за слава, 
нашето изкуство е труд, 
признание от театрал-
ните организации, съот-
ветната власт и зрители-
те, почитателите. Много 
ме трогва вниманието и 
споменът на хората, ко-
ито ме срещат, казвайки 
добра дума на обич. Ня-
ма ден, в който да изля-
за и някой да не ме спре, 
не само от моето поко-
ление. Излъчват се стари 
филми, даваме интервю-
та за телевизията, на коя-
то съм благодарна. Под-
държат имиджа ни, да се 
чувстваме все още необ-
ходими. 

- има филм, който 

знам почти наизуст с 
ваше участие - „дом 
за нашите деца”, кой-
то наскоро отново из-
лъчиха. героинята ви 
там е състрадателна и 
любвеобилна съпруга, 
майка, баба и приятел-
ка. Милеете ли, спом-

няйки си тези момен-
ти?

- Жалко, че този сери-
ал не можа да се продъл-
жи. Самата авторка бе на-
правила продължение. 
Дори ходихме при тога-
вашния директор, бе кра-
ят на сезона. Той се съ-
гласи на продължение, 
но стана така, че след ня-
колко месеца бе освобо-
ден и тези идеи пропад-
наха. Обичам го този се-
риал не защото играя там 
и не защото получих на-
града за тази моя роля на 
Съюза на филмовите дей-
ци, а защото режисьор-
ът Неделчо Чернев беше 
събрал от всички поколе-
ния актьори - Калоянчев, 
Невена Коканова, Коста 
Цонев, Петър Слабаков, 
Леда Тасева, Стефан Да-
наилов, Мария Кавар-
джикова и много други, 
до най-младите. Да, хо-
рата добре помнят този 
сериал.

- Благодаря ви за от-
деленото време! ва-
шето пожелание към 
връстниците ви, чита-
телите на „Пенсионе-
ри”?

- Дръжте се, няма да 
се предаваме! В близост 
до дома ми има горичка 
и се радвам, когато виж-
дам как слънцето изгря-
ва. Благодаря, че макар 
и да имам проблем с 
единия крак, все пак се 
движа, макар и по-бав-
но. Предполагам, че по-
ловината от читателите 
на „Пенсионери” живе-
ят с болежките от въз-
растта, но доколкото мо-
жете, не им обръщайте 

внимание. Виждайте, 
радвайте се на хубавите 
моменти в живота, общу-
вайте помежду си, тър-
сете изкуството, съби-
райте се и си помагайте 
помежду си.

интервюто взе  
иво аНгЕлов 

с апостол карамитев във 
филма „легенда за любовта“ 

(1957 г.)



10.IV. - 16.IV.2019 г.
15

Български 23Спорт Спорт

 тото 2
27 тираж 28 тираж

5 от 35
I теглене: 6, 20, 30, 33, 35
II теглене: 10, 18, 23, 26, 27

6 от 42
I теглене: 1, 16, 21, 26, 30, 41

6 от 49
I теглене: 13, 27, 28, 43, 45, 49

Тотоджокер
Позиции: 1, 3, 9
Числа: 9, 3, 5

5 от 35
I теглене: 13, 17, 28, 31, 34
II теглене:  20, 25, 26, 28, 34

6 от 42
I теглене: 7, 25, 31, 33, 35, 41

6 от 49
I теглене: 1, 9, 19, 27, 29, 43

Тотоджокер
Позиции:  3, 4, 5
Числа: 5, 8, 6 

Зодиак: 6, 12, 16, 33, 37
  Печеливша зодия: 6

Зодиак:  6, 23, 26, 34, 38
  Печеливша зодия: 11

Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

Златните момичета 
отново ни зарадваха 

международен турнир „софия къп”

За купата на България
 по футбол – ¼ финал

Блестящо представяне 
на нашите грации 

Сребро за Ивана Петрова и Ангел Русев

Лудогорец преклони глава 
пред „червените”

Българският ансамбъл спечели 
златния медал на финала на съчета-
нието с три обръча и два чифта бу-
халки на първата за годината Светов-
на купа по художествена гимнастика 
в италианския град Пезаро.

Възпитаничките на Весела Дими-
трова в състав Симона Дянкова, Сте-
фани Кирякова, Мадлен Радукано-
ва, Ерика Зафирова и Лаура Траатс 
изиграха без грешка композицията 

си и получи-
ха оценка от 
25.750 точ-
ки, от които 
19.600 за труд-
ност - най-ви-
соката от всич-
ки осем фина-
листи.

На второ 
място е Украй-
на с 25.100 точ-
ки, а на тре-
то Израел с 
24.450 точки. 

Това е втори медал за българ-
ския ансамбъл от Световната 
купа в Пезаро след среброто в 
многобоя. 

Така българските гимнастички 
завършват участието си в турни-
ра с общо пет медала, след ка-
то Боряна Калейн взе сребърно 
отличие на финала на топка и 
бронз в многобоя, а Катрин Та-
сева завоюва сребро на лента.

ва, която е дебютантка 
при жените, се нареди 
четвърта на бухалки с 
16.900 точки. На об-
ръч, топка и лента вто-
ра е рускинята Арина 
Романова с оценки съ-
ответно 18.600, 18.450 
и 17.000 точки. На бу-

халки шампионка ста-
на рускинята Марина 
Лобанова със 17.300 
точки, а Романова е 
трета с 16.950. 

Българският ансам-
бъл за девойки спече-
ли два бронзови меда-
ла на финалите на от-
делните уреди.

Тимът в състав Мо-
ника Заркова, Марга-

рита Василева, Алек-
сандра Кьосева, Жа-
нина Георгиева, Кари-
на Димитрова, Анелия 
Желязкова стана трети 
на финала с пет обръ-
ча с оценка 18.000 точ-
ки и трети на финала 
с пет ленти с 16.450 

точки. 
Б ъ л -
гарки-
те изи-
г р а х а 
с т р а -
х о т н о 
к о м -
п о з и -
ц и я -
та си 
с об-
р ъ ч и , 
а на 
л е н -

ти допуснаха някои 
грешки.

Така равносметка-
та на българския от-
бор от международния 
турнир "София къп" за 
девойки ансамбъл, де-
войки индивидуално и 
жени е общо 18 меда-
ла - 4 златни на Воло-
жанина, 3 сребърни и 
11 бронзови.

Татяна Воложанина 
спечели три златни и 
едно сребърно отли-
чие на финалите на от-
делните уреди при же-
ните.  Воложанина, коя-
то игра с вирусно забо-
ляване, стана шампи-
онка в многобоя и взе 
з л а т -
н и -
те ме-
д а л и 
на об-
ръч с 
оценка 
19.900 
т о ч -
ки, на 
топка с 
20.500, 
на лен-
та със 
17.900 
точки и сребро на бу-
халки със 17.100 точ-
ки, след като завърши 
с уред извън терена.

Вая Драганова взе 
две бронзови отличия 
на финалите на обръч 
и на топка с оценки съ-
ответно 17.950 и 18.250 
точки, а на лента тре-
та е Лъчезара Пекова 
с 15.800 точки. Пеко-

Още в дебютната ка-
тегория на шампионата 
до 45 кг 17-годишната 
Ивана Петрова се оки-
чи със сребро. Европей-
ската шампионка за де-
войки до 17 години от 

европейски шампионат 
по вдигане на тежести в Батуми

Милано събра двубой 
от 158 кг, който се ока-
за достатъчен за отли-
чието.

Сазие Ердоган от 
Турция завърши първа  
с двубой от 163 кг.

17-годишният Ангел 
Русев завоюва сребро 
при 55-килограмовите. 
Постигна го с двубой от 
256 кг. Шампион с 261 
кг стана италианецът 
Мирко Скарантино.

„а” 
група, 
XXVIII 
кръг

ЦСКА-София се кла-
сира за полуфиналите, 
след като елиминира 
Лудогорец в Разград. 
Червените надиграха 
с 1:0 своя опонент, а 
единственото попаде-
ние вкара Рубен Пинто 
в 30-ата минута.

Успехът на гостите 
бе напълно заслужен, 
тъй като те превъзхож-
даха съперника в три-
те основни компонен-
та - тактика, физика и 
чисто спортно-техни-
чески.

Разградчани създа-
доха единственото си 
голово положение чак 
в 90-ата минута, кога-
то Вандерсон нацели 
лявата греда, озовал 
се очи в очи с Черни-
аускас.
сТруМска слава -
 сЕПТЕМври (софия) 0:2

0:1 Иван Тилев 44 д.
0:2 Георги Русев 85

БоТЕв (Пловдив) - 
ЧЕрНо МорЕ 1:1 при дуз-
пите (3:1)

1:0 Доре (52)
1:1 Минчев (79)

При дузпите:
0:1 Андраде
1:1 Неделев
1:1 Димов - пропуска
2:1 Пиргов
2:1 Панайотов - про-

пуска
3:1 Вутов
3:1 Кики - пропуска
локомотив Пд като 

гост елиминира Етър 
със 7:6 след изпълне-
ние на 20 дузпи – в ре-
довното време и про-
дълженията 1:1 

ПолуФиНали:
БоТЕв (Пловдив) - Цска-
софия 
локоМоТив (Пловдив) – 
сЕПТЕМври

Първите мачове са 
на  16 и 17 април, а 
реваншите на 23 и 24 
същия месец. Финалът 
ще бъде на 15 май на 
стадион "Васил Левски".

в първата шестица статуквото
 на върха се запазва

Лудогорец и ЦСКА 
завършиха наравно 
0:0 в голямото дер-
би от 28-ия кръг на 
Първа лига, играно в 
Разград. 

Двата отбора си 
размениха по едно 
полувреме, като през 
първото "червените" 
бяха по-добрият от-
бор на терена и до 

дербито в Разград не излъчи победител
17-ата минута изпус-
наха три златни шан-
са да поведат. След 
почивката домакините 

взеха превес, но така 
и не успяха да прео-
долеят Витаутас Чер-
ниаускас. Това стори 

Клаудиу Кешерю в са-
мия край, но голът бе-
ше отменен заради за-
сада. 

ЧЕрНо МорЕ - лЕвски 0:1
0:1 Костов (16)
БЕроЕ - БоТЕв Пд 1:1
1:0 Педро Еуженио 70
1:1 Тодор Неделев 73 д.

втора осмица група „а”
ЕТър - БоТЕв (враца) 0:0

вЕрЕя - виТоШа 0:2
0:1 Долапчиев (12)
0:2 Гъргоров (80)

втора осмица група „Б”
Локомотив (Пловдив) - Славия 1:1
1:0 Ожболт (1) 
1:1 Велковски (65)
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Знаете ли,
че...Глобалното затопляне 

е дело на човека

Мъж уби пума с голи ръце

страницата подготви 
иван васЕв

Самотните жени  
са най-щастливи

 През 1997 г. в един 
мексикански град не са-
мо вали дъжд от жаби, 
но и се разразява цяла 
буря от тях.
 Хората нямат обо-

няние по време на сън.
 Астронавтите ня-

мат право да ядат боб, 
преди да отидат в Кос-
моса, защото газовете 
биха могли да навре-
дят на техните косми-
чески костюми.
 Крокодилите са 

по-интелигентни, от-
колкото си мислите. Те 
умишлено поглъщат ка-
мъни, за да се потопят в 
големите дълбини.
 Бутан е толкова за-

гадъчна страна, че ни-
кой не знае колко точно 
хора живеят там, тъй ка-
то последното пребро-
яване е направено през 
1975 г.
 Възрастните по-

лярни мечки обикно-
вено се хранят с кожа-
та и мазнините на сво-
ите жертви. Те оставят 
месото за малките си и 
за мършоядните живот-
ни. Истински грижовни 
хищници.
 Някои ескимоси 

използват хладилни-
ци, за да предотвратят 
замръзването на храна-
та, тъй като там, къде-
то живеят, е прекалено 
студено.
 В световните оке-

ани има около 200 пъ-
ти повече злато, откол-
кото в цялата човешка 
история.
 Уилям Шекспир 

произнася името си по 
няколко различни на-
чина.
 Звероукротители-

те използват столове, 
защото лъвовете могат 
да се съсредоточат са-
мо върху един обект за 
нападение. Когато ви-
дят четирите дървени 
крака, изтласкани към 
тях, те започват да се 
объркват и отстъпват.
 Преди да измислят 

гумичките, хората са из-
ползвали хляб за пре-
махване на следи от мо-
лив и мастило.
 Мозъкът е по-ак-

тивен, докато спите, от-
колкото докато гледате 
телевизия.
 Бръмбарът херку-

лес тежи само 100 гра-
ма, но той може да вди-
гне тегло от 8 килогра-
ма, което го превръща 
в най-силното живо съ-
щество на Земята.
 Една японска ле-

генда гласи, че ако оста-
вите чадър на опреде-
лено място за дълъг пе-
риод от време, той ще 
се превърне в едноок 
демон, наречен Каса-
обаке.

Учените са категорични:

синя антилопа

доста впечатляващо ни-
во. През 2002 г. нивото 
на достоверност прес-
кочи три сигма, а през 
2016 г. - пет сигма. Пър-
вата граница се раз-
глежда в статистиката 
като показател за висо-
ката надеждност на ма-
сива от данни, а втори-
ят вече се нарича "зла-
тен стандарт", тоест си-
гурност на резултата 
99,9999 процента.

През 2013 г. Между-
правителствената екс-
пертна група на ООН 
по изменението на кли-
мата заключи, че е "из-
ключително вероятно" 
или поне 95% вероят-
но, че човешката дей-
ност е основната при-
чина за изменението на 
климата от 50-те години 
на миналия век насам. 
Сега тази възможност 
трябва да бъде призна-
та като абсолютно до-
казана. 

Без значение дали сте във връзка или не, 
според фактите броят на неомъжените жени 
нараства през последните години. Трудно е 
да се каже защо дамите предпочитат да оста-
нат сами -  демографско неравенство или съ-
временният свят просто не им оставя никаква 
друга възможност. Между 45-65 години при-
близително 32% от жените и само 19% от мъ-

жете са били щастливи да бъдат необвързани.
Да! Релаксирате след дългогодишна връз-

ка, започвате нова работа без стрес и без да 
се чувствате виновни! Последват пътешествия, 
уроци по танци и куп други интересни дей-
ности. Именно това са причините, поради ко-
ито дамите решават да останат сами – те имат 
много повече време за себе си и за своите хо-
бита. Без повече семейни задължения! Без го-
твене. Можете просто да си поръчате храна и 
да сте супер щастливи, докато гледате люби-
мия си филм.

 Любовта просто престава да бъде център на 
тяхната вселена. Тези жени откриват един друг 
вид любов. Много често срещано е жена с дете 
да се разведе след дългогодишен брак. В този 
случай любовта й е съсредоточена върху детето 
и буквално няма място за нов човек в живота й. 
Сигурни сме, че имате и приятели, които са би-
ли необвързани в продължение на 1-3 години. 
Проучването показва, че в днешно време това 
не е рядкост! Около 75% от неомъжените жени 
не са търсили връзка през изминалата година. 
Когато видите тези цифри, се чудите какъв е 
проблемът! Да, те също търсят истинска любов, 
но колкото по-дълго остават без партньор, тол-
кова повече осъзнават, че са способни да правят 
всичко сами. И няма нужда да се срещат с няко-
го само защото се страхуват да не останат сами.                                                                             
Жените чакат истински, силни чувства и пре-
карват цялото си свободно време за себе си и 
за своето развитие. И това им носи много ра-
дост и увереност!

 Мъж удуши пума, ко-
ято го нападнала в пла-
нините в Колорадо. Той 
тичал по популярна сред 
привържениците на 
джогинга пътека край 
град Форт Колинс. Мла-
дата мъжка пума му ско-
чила в гръб, след което 
започнала борба. Мъжът 
е със сериозни нараня-
вания. Пумата го наха-
пала по лицето, ръката 
и гърба, но животът му 
не е в опасност. Мъжът 
успял да се освободи и 
започнал да се защитава. 
Според рейнджърите голямата кот-
ка е умряла от задушаване. Тя била 
млад мъжки екземпляр с тегло око-

ло 36 килограма. Спо-
ред рейнджърите при 
нападение от пума пра-
вилната реакция е не да 
се бяга, а да се влезе в 
схватка с животното.

Статистиката сочи, че 
този вид големи котки 
нападат хора изключи-
телно рядко. В Северна 
Америка са докумен-
тирани около 20 атаки 
за 100 години. Все пак 
миналата година в ща-
та Орегон беше откри-
то тяло на любител на 
природата, убит от пу-

ма. Смята се, че това е първата смър-
тоносна атака, причинена от пума в 
дивата природа.

Първите европейски заселници, 
пристигнали в Южна Африка в среда-
та на ХVII век, без да се замислят, стре-
ляли по всичко, което се движи. Мно-
го видове били доведени до ръба на 
оцеляването, но само един стигнал до 
пълно унищожение. Ареалът му е бил 
ограничен в неголям участък в крайния 
юг. На науката този вид е известен са-
мо по намерените кости и черепи. Си-
нята антилопа е единственият едър бо-
зайник на юг от Сахара, изчезнал в ис-
торически времена.

екОтрагиЧнО

 Ако посетите Германия, вероятно ще за-
бележите, че дърветата в парковете са но-
мерирани. Германците броят дърветата и 
събират информация за тях, като например 
възрастта на дървото, състоянието му и т. 
н. Както знаем, германците много държат 
на реда и на околната среда, така че този 
факт не ни изненадва много. 

в германия  
броят всяко дърво

Тези, които оспор-
ват влиянието на 
човека върху кли-

мата на Земята, често 
заявяват, че глобални 
затопляния са се случ-
вали и в миналото и 
сега то може да бъде 
предизвикано от съв-
сем естествени причи-
ни. Обаче според нови-
те оценки вероятността 
това да е така не е по-
вече от едно на милион.                                                                                   
Статията, публикува-
на в списание Nature 
Climate Change, посоч-
ва, че "човечеството не 
може да си позволи да 
игнорира" ясните сиг-
нали за покачване на 
температурите през 
последните 40 години. 
Проучването на учени 
от Националната оке-
анска и атмосферна ад-
министрация на САЩ, 
както и от Национал-
ната лаборатория Ли-
върмор е посветено на 

троен юбилей на съвре-
менната климатология.                                                                                   
През 1979 г. подкрепен 
с много данни, аме-
риканският метеоро-

лог Джул Чарни прави 
първия тревожен до-
клад. "Ние оценяваме, 
че най-вероятното гло-
бално затопляне при 

двойно повече CO2 ще 
бъде до 3° C с вероят-
на грешка от ± 1,5° C", 
пишат авторите на до-
клада от 1979 г. Инте-
ресното в този извод 
е, че той не се е про-
менил през последни-
те 40 години.  И накрая 
в същата 1979 г. започ-
на непрекъснат метео-
рологичен мониторинг 
на Земята от Космоса.                                                                                                   
С всяка година на на-
блюдение съотношени-
ето сигнал/шум в натру-
паните данни намалява, 
днес тяхната надежд-
ност се е повишила до 

Човекът победоносно върви по планетата, но често зад него 
остава пустиня и трупове. днес 16 хиляди вида са на ръба на 
оцеляването, а много повече завинаги са се преселили в неби-
тието. Примери много.
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ПЕТък, 12 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 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” 

съБоТа, 13 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
12.50 „МВП: Маймунски Вер-

тикални Постижения” 
– с уч. на Тони Алкантар, 
Дейвид Кей, Камерън 
Банкрофт, Рей Галети и 
др.

14.40  „Хвани и пусни“ –  с уч. 
на Дженифър Гарнър, 
Тимъти Олифант, Кевин 
Смит, Джулиет Луис, Фи-
она Шау и др.

17.00 Световна Купа по худо-
жествена гимнастика – 
ансамбли, многобой, на 
живо

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Отмъстителите” – с уч. 

на Робърт Дауни Млад-
ши, Крис Евънс, Марк 
Ръфало, Крис Хемсуърт, 
Скарлет Йохансон, 
Джеръми Ренър, Стелън 
Скарсгард, Самюел 
Джаксън, Гуинет Пол-
троу, Том Хидълстън и 
др.

23.00 „Любезните пичове” – с 
уч. на Ръсел Кроу, Райън 
Гослинг, Ангури Райс, 
Мат Бомър, Маргарет 
Куоли и др.

01.20 „Мистерии от малкото 
градче: Конкретни до-
казателства” – с уч. на 
Джуъл Килчър, Колин  
Фъргюсън

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

04.50 „МВП: Маймунски Вер-
тикални Постижения” 
– с уч. на Тони Алкантар, 
Дейвид Кей, Камерън 
Банкрофт, Рей Галети и 
др.

НЕдЕля, 14 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 „Перфектното лято”  – с 

уч. на Линдзи Шоу, Дерек 
Телър, Емили Роуз, Лукас 
Брайънт и др.

14.10 „Разкажи ми за любовта” 
– с уч. на Шарлот Съли-
ван, Кори Севиър, Крис-
ти  Лейнг, Колин  Лорънс, 
Престън Вадърслийс и 
др.

16.00 Световна Купа по худо-
жествена гимнастика 
– финали, на живо

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Трите Хикса: Отново в 

играта” (премиера) – с 
уч. на Вин Дизел, Дони 
Йен, Нина Добрев, Руби 
Роуз, Тони Колет, Самюъл 
Джаксън и др.

22.10 „Лоши момчета” – с уч. 
на Уил Смит, Мартин 
Лорънс, Теа Леони, Чеки 
Карио, Тереза Рандъл, 
Мардж Хелгенбергер и 

др.
00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
01.10 „Разкажи ми за любовта” 

– с уч. на Шарлот Съли-
ван, Кори Севиър, Крис-
ти  Лейнг, Колин  Лорънс, 
Престън Вадърслийс и 
др..

03.40 „Перфектното лято” – с 
уч. на Линдзи Шоу, Дерек 
Телър, Емили Роуз, Лукас 
Брайънт и др. 

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

ПоНЕдЕлНик, 15 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 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

вТорНик, 16 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 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 19 

сряда, 17 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 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

ЧЕТвърТък, 18 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 „Дяволското гърло” (пре-
миера) – сериен филм

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

филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 19 

сряда, 10 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 60 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Анет Бенинг (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 61 еп.
16.30 “Маргарит и Маргарита” 

(п) (1989 г) 
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Мерил Стрийп
18.30 Новини 
19.00 “За историята - свобод-

но”
20.00 “Съдба - космонавт” - 

филм за 40-годишнината 
от полета на Георги Ива-
нов

20.30 “Дърво без корен” 
(1974г.) 

22.00 Новини
22.20 „Висоцки. Благодаря, че 

съм жив“ (2011г.), Русия
00.30 Новини - късна емисия
00.50 Актуално от деня 
01.20 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински (п)

04.40 “За историята - свобод-
но”

ЧЕТвърТък, 11 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 61 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Мерил Стрийп (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” 
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 62 еп.
16.30 “Дърво без корен” 

(1974г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Клинт Истууд
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 “Комбина” (1982г.) - Лю-

бимите български филми
22.00 Новини
22.20 “Прераждане” (2004 г.), 

САЩ - Киносалон БСТВ
00.05 Новини - късна емисия 

(п)
00.20 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев (п)
00.50 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
04.40 “Студио Икономика” с во-

дещ Нора Стоичкова(п)
05.40 “Следобед с БСТВ” 

ПЕТък, 12 аПрил
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 62 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Клинт Истууд (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” 
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 63 еп.
16.30 “Комбина” (1982г.) (п) 

Любимите български 
филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Скарлет Йохансон

18.30 Новини 
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Петимата от Моби 

Дик”(1969г.) - Любимите 
български филми

22.00 Новини
22.20 “Изгубен в Сибир” (2014 

г.), Русия,Германия - Ки-
носалон БСТВ

00.30 Новини - късна емисия 
(п)

00.45 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев (п)

01.15 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.40 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

04.40 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

05.40 “Следобед с БСТВ” 

съБоТа, 13 аПрил
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Скарлет Йохансон
08.00 “Миа и аз” 
08.20 “Общество и култура” 
09.40 “Петимата от Моби Дик” 

(1969г.) (п) Любимите 
български филми

11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” 
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” 
14.30 “Професия Турист” 
15.00 “Цветен следобед”
16.30 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
17.30 “Архивите на бъдещето” 
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джеф Бриджис
18.30 Новини
19.00 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев
20.00 “Бариерата” (1979г.)- Лю-

бимите български филми
22.00 “Танцуващият със сенки” 

(2012г.), Великобритания, 
Ирландия, Франция - Ки-
носалон БСТВ

23.40 Новини - централна еми-
сия (п)

00.10 “Тази седмица” с Велизар 
Енчев (п)

01.10 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

03.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

04.30 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

05.30 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов (п)

НЕдЕля, 14 аПрил
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Джеф Бриджис (п)
08.00 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Тази седмица” 
09.35 “Професия Турист” 
10.00 “Шевица”
11.00 “Приятели завинаги”
12.30 Новини
13.05 “Бариерата” (1979г.)
15.15 Цветен следобед”
16.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

17.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

20.00 “Илюзия” (1980г.) - Люби-
мите български филми

22.00 “Любов по другия начин” 
(2013 г.), САЩ - Киноса-
лон БСТВ

23.30 Новини - централна еми-
сия (п)

23.55 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

01.00 “Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

02.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

03.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

04.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

05.30 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов (п)

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 63 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Клинт Истууд (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” 
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 64 еп.
16.30 “Раждането на една 

пластика” - документа-
лен филм

17.05 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Дженифър Лопес

18.30 Новини 
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 “Бягащи кучета” (1989г.) 
- Любимите български 
филми

21.40 “Архивите на бъдещето”
22.00 Новини
22.20 “Елена” (2011г), Русия - 

Киносалон БСТВ
00.05 Новини - късна емисия
00.20 Актуално от деня 
00.50 “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)

вТорНик, 16 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 64 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Дженифър Лопес (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, 65 еп.
16.30 “Бягащи кучета” (1989г.) 

(п) - Любимите български 
филми

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 “Горе на черешата” (1984 
г) - Любимите български 
филми

22.00 Новини
22.20 “Човешки капитал” 

(2013г.), Италия,Франция 
- Киносалон БСТВ

00.10 Новини - късна емисия 
(п)

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)

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

ПЕТък, 12 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

съБоТа, 13 аПрил
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Градът с Канал 3” 
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” 
01:00 НОВИНИ 
01:30  07:00 Повторения

НЕдЕля, 14 аПрил
06:15 „Седмицата с Канал 3” –  
07:00 „Парламентът на фокус” - 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00  „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” - 
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” - 
11:45  „Букмейкър 
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” -
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” – 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ

23:15 „Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30  07:00 Повторения

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
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” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ

00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

вТорНик, 16 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ

00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

сряда, 17 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“
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 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 

01:00 07:00 – Повторения

ЧЕТвърТък, 18 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“
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 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения



10.IV. - 16.IV.2019 г.
15

2

Български26 Най-гледаните тв програми

евРоком

ПЕТък, 12 аПрил

06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым
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. Пря-

мой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Петросян-шоу
23:25 Выход в люди
00:30 Нелегкое счастье. Х/ф
02:05 2 ВЕРНИК 2
02:50 Из жизни начальника 

уголовного розыска. 
Х/ф

04:20 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

съБоТа, 13 аПрил
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время. Суббо-

та
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного
12:20 Пешком... Особняки 

Морозовых
12:55 Школьный вальс. Х/ф
14:30 Ветер в лицо. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Боль чужой потери. Х/ф
00:45 Романтика романса
01:45 Монолог. Х/ф
03:20 Портрет женщины в 

красном. Х/ф
04:50 Пешком... Особняки 

Морозовых

НЕдЕля, 14 аПрил
05:15 Иллюзия счастья. Х/ф
08:35 Сам себе режиссер
09:15 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
09:40 Местное время. 

Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести

11:20 Утренняя почта

11:50 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым

12:35 Воскресный папа. Х/ф

14:00 Блюз для сентября. Х/ф

15:40 Откровения мужчин 

Примадонны

16:45 Женщины. Х/ф

20:00 Вести недели

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН

22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьевым

00:30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде

01:15 Женщины на грани

02:45 Блюз для сентября. Х/ф

04:15 Воскресный папа. Х/ф

ПЕТък, 12 аПрил
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 12 апреля. День 

начинается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
13:30  «Снежная королева — 2: 

Перезаморозка». Анима-
ционный фильм (0+)

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 суб-

титрами)
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  Катерина Шпица, Юрий 

Колокольников в лириче-
ской комедии «Завтрак у 
папы» (12+)

01:25  Евгений Миронов, Евгений 
Цыганов, Ирина Пегова, 

Елена Лядова в фильме 
«Космос как предчувст-
вие» (18+)

02:55  Наталия Белохвостикова, 
Альберт Филозов, Родион 
Нахапетов в фильме «Две 
главы из семейной хрони-
ки» (12+)

04:30  «Модный приговор» (6+)
05:15  «Давай поженимся!» (16+)

съБоТа, 13 аПрил
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Кирилл Сафонов в много-

серийном фильме «Штраф-
ник» (16+)

08:20  «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  «Алла Пугачёва. „А знаешь, 

все еще будет... “» (12+)
11:10  «Алла Пугачёва. И это все 

о ней... » (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Алла Пугачёва. И это все 

о ней... » (12+)
16:15  «Алла Пугачёва. „А знаешь, 

все еще будет... “» (12+)
17:05  «Алла Пугачёва. Избран-

ное» (16+)

18:35  Премьера. «Максим Гал-
кин. Моя жена — Алла 
Пугачёва» (12+)

19:35  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. «Главная роль» 

(12+)
00:20  Валерий Гаркалин, Елена 

Великанова, Татьяна Васи-
льева, Дмитрий Певцов, 
Лолита Милявская в фи-
льме «Попса» (16+)

02:15  Василий Степанов, Юлия 
Снигирь, Сергей Гармаш, 
Гоша Куценко, Андрей 
Мерзликин в фильме 
Фёдора Бондарчука «Оби-
таемый остров» (16+)

04:15  Надежда Румянцева, 
Евгений Леонов в фильме 
«Морской охотник» (12+)

НЕдЕля, 14 аПрил
06:00  Новости
06:10  Кирилл Сафонов в много-

серийном фильме «Штраф-
ник» (16+)

07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. Жанна Бадоева 

в новом проекте-путе-
шествии «Жизнь других» 
(12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Подарок для Аллы» (12+)
16:00  Премьера. «Ледниковый 

период. Дети». Новый се-
зон (0+)

18:30  Премьера. «Подарок для 
Аллы». Большой концерт 
к юбилею Аллы Пугачёвой 
(12+)

21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (16+)
23:45  Премьера. «Русский кёр-

линг» (12+)
00:45  Инга Оболдина, Виктория 

Исакова, Владимир Ильин 
в фильме «Жги!» (12+)

02:25  Денис Никифоров, Елена 
Панова, Андрей Панин, 
Дмитрий Шевченко, Сер-
гей Безруков в фильме 
«Бой с тенью» (16+)

04:35  «Модный приговор» (6+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 12 аПрил
10:30 Истинска любов - 1 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 135 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 Истинска любов - 1 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 135 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, 13 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, изку-

ство, култура 
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 - с Бареков и 
Байрактаров 

НЕдЕля, 14 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 - с Бареков и 
Байрактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕдЕлНик, 15 аПрил
10:30 Истинска любов - 2 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 136 еп. 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 2 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 136 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, 16 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, 17 аПрил
10:30 Истинска любов - 3 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 137 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 Истинска любов - 3 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 137 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

 ЧЕТвърТък, 18 аПрил
10:30 Истинска любов - 4 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 138 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 Истинска любов - 4 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 138 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, 12 аПрил
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ 
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
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 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
18.30 „Прокудени от бащин 

край“  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога  
23.45 Класическа музика 
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“ - по-
здравителен концерт   

06.45 Дискусионно студио”

съБоТа, 13 аПрил
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ  
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. 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, 14 аПрил 
08.00 Ранни вести   
10.15 НОВИНИ  
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
14.00 Разбулване 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00 „Първото благо“ 
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Джон Лоутън представя - 

док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Алтернативи” 
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

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, 15 аПрил
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ 

10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние  
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  Дискусионно 
студио”повторение

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение  

03.00  Телевизионен форум  
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

вТорНик, 16 аПрил
07.45 Новини повторение
08.00  „Ранни вести“ 
10.15  НОВИНИ 
10.30 “Директно за културата“ 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  “Дискусионно студио”  
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00- „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио”

сряда, 17 аПрил
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести - 
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот  
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов    
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времетоповторение
00.30  Дискусионно студио” 

повторение
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение

ЧЕТвърТък, 18 аПрил
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот  
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков  
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30- „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  

00.30  Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио”
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СКАНДИ  С  ПРЕДВАРИТЕЛНО  ПОСТАВЕНИ  БУКВИ  

ЦИФРОСЛОВИЦИ -  БЛИЗНАЦИ

С УДОК У във всеки ред, колона и квадрат от 9 квадратчета
 трябва да се съдържат цифрите от 1 до 9, но без да се повтарят.

 в тези цифросло-
вици буквите са за-
менени с числа. на 
всяко число отго-
варя определена 
буква. Попълнете     
цифрословиците, 
като откриете ко-
да на всяка буква.   

васил гЕоргиЕв

Забавни минути

оòãîâîðè îò áð. 14, ñòð. 27
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малки ОБяви

важНо!
въЗПоМиНаНия, скръБНи вЕсТи, ПоЗдравлЕ-

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.

ТАРИФА

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.

0889/378252 – продава 
апарат за точкова заварка 
– 145 лв., мини казан за ра-
кия – 160 лв., сушилник за 
чини на 2 нива – 8 лв.

0886/373501 – подаря-
ва тибетска гъба, цигулка, 
лък, кутия

02/8693067 – прода-
ва изгодно салонен бю-
фет – масивен, от дърво, 
остъклен; продава/заменя 
кошница за носене на бебе

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 – продава 
пчелни семейства без ко-
шери – 16 лв. на пита

0 8 9 8 / 3 8 0 4 8 7 , 
02/8242129 – продава ча-
совник с кукувица, радио-
касетофон, китеник, спор-
тен велосипед, микроскоп, 
аптекарска везна, грамо-
фон, старинни часовник 
телефон, фотоапарат

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски машини, 
циркуляр за професионал-
ни цели, малко фургонче, 
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 тайга-
та - 50 лв., глутница вълци 
- 20 лв., книгите "Рилски-
ят светец", издадена през 
1947 г. - 100 лв., "Очни бо-
лести" - 100 лв.,  яке шушля-
ково, комплект с панталон, 

нови, европейски - 80 лв., 
облекло за туристи и ски-
ори европейско - х 10 лв., 
проводник венелитов 6 кв. 
мм - 180 м - 200 лв., електр. 
апартаментно табло ново, 
фабрично, с 9 автоматични 
предпазителя - 70 лв.

0879/858148 – прода-
ва: 10 чугунени радиато-
ра, 4 талпи – 210/26/6 см, 
пожарогасител – 10 лв., 
такламит за гресиране, по-
лилей – шестица, 2 нощни 
шкафчета, багажник за ко-
ла – руски, 2 туби за бен-
зин – железни, 20-литро-
ви, хиляда буркана, дърве-
на пепел – тор, за градина, 
два сгъваеми стола, 5 еди-
нични пружини 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 – продава 
касети със записи на хито-
ви български, руски, френ-
ски, шведски и аржентин-
ски песни и музика от 70-
те години

0897/866919 – купу-
ва музикални инструмен-
ти, български електриче-
ски китари, ефекти и ехо-
лани, синтезатори и лам-
пови усилватели

0888/432280 – прода-
ва мерцедес А 160, бензи-
нов, 2001 г., климатик, алу-
миниеви джанти, сив мета-
лик – 2400 лв.

0886/361879 – прода-
ва германска хидравлич-
на помпа за хидромотора 
на бетонпомпа 

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава 
под наем апартамент – 
200 лв., в Ст. Загора

0889/613432 – купу-
ва апартамент двустаен 
в София – без посред-
ник! Без първи и после-
ден етаж!

0899/164904 – прода-
ва имот в София с разре-
шена виза за проектира-
не на къща – 8800 лв.

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 – про-
дава къща на два етажа 
– 8000 лв., има ток, вода, 
баня, 900 кв. м стопански 
сгради

0884912727 – купу-
вам апартамент от соб-
ственик  в София

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-
ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора с 
овощна градина. Наблизо 
има хранителен магазин

0878/181538 – прода-
ва къща с 5 стаи, декар 
двор, сгради за животни, 
с. Ставерци. Цена по до-
говаряне

0988/339388 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Плодивско – 6000 лв.

0894/297967 – прода-
ва вила 3 ет. – Момин про-
ход, на 60 км от София. Це-
на 50-60 хил. евро, напъл-
но обзаведена

0897/507266 – купува 

гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо 
до язовир "Искър".  Дву-
стайна дървена къща 18 
кв. м, много строителен 
материал. Облагороден, 
електрификация, инфра-
структура много добра. 
Отлична панорама, ти-
шина, чист въздух, на 40 
км от София. Подходящ за 
туризъм, ски, риболов, за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасе-
та. 60 хил. лв.

0882/488551 – прода-
ва подземен гараж в цен-
търа на Пловдив

0884/411758 – прода-
ва двуетажна къща в с. Но-
ва Върбовка, общ. Стра-
жица – 5000 лв.

0898/550760 - прода-
ва студио - 32 кв. м, хотел 
„Бор“ - Велинград

02/4690408, вечер - 
дава самостоятелна стая 
под наем, обзаведена; да-
ва и гараж под наем, обо-
рудван, ток и вода, сани-
тарен възел. Изгодно!

0988/772744 – купу-
ва къща в Стрелча, цен-
трална част. Може и сре-
щу гледане на възрастни 
хора

0988/845735 - млад 
инженер търси жилище

0878/593726 - прода-
ва дворно място 620 кв. 
м в с. Ряхово, Русенско, 
на р. Дунав. Цена по до-
говаряне!

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 – продава 
метален калъп за бетонни 
пръстени за бунар с вгра-
дено стъпало  перфектно 
изработен, и окоренени 
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 – прода-
ва нов немски слухов апа-
рат; разпродава библио-
тека с художествена ли-
тература и методика по 
изобразително изкуство

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 Герма-
ния - № 45, 30 лв., ски тре-
нажор – 58 лв.

0896/803870 – купу-
ва нови или много запа-
зени електрически гра-
мофон, газов пистолет – 
руски или германски, ка-
чествени платове за два 
мъжки костюма – светли 
десени, мотопед до 50 
кубика, апарат за сънна 
апнея, лека кола – съвет-
ска, електрическа резач-
ка за дърва, отоплител-
на 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

имОти

На 11 април 2019 г.
се навършват 
14 годиНи

от смъртта на 
МИНКА НЕйКОВА 

МАСЛАРОВА
Живеем с добрите споме-

ни за теб, за твоята безгра-
нична доброта, трудолюбие 
и човечност.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
от съпруг, дъщеря, внуци и сродници

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 
на село в Пловдивска или 
Смолянска област, с до-
бри условия

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни 
постройки

0885/663425 - тър-
си да купи една стая със 
собствен санитарен въ-
зел 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 допъл-
нителна стабилна стопан-
ска постройка в село без 
медицински персонал.

0897/042029 – пред-
лага къща на село на се-
мейство пенсионери или 
пенсионерки, безплатно 
и безсрочно. Условия – 
много добри. Който няма 
дом, да заповяда!

02/690408 – след 18 ч. 
– давам стая под наем в 
жк „Люлин – 3”. Сградата 
е санирана и топла. Из-
годно!

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. Съ-
единение

ПоЕТиЧЕН  коНкурс  
Рекламно-издателска агенция „ЕКСПРЕСИЗ-

ДАТ“ – София (Представителство Варна), с упра-
вител Стефан НИКОЛАЕВ в чест на 60-годишния 
юбилей от създаването на вестник „Знаме на ко-
мунизма“ – Търговище (сега в. „Знаме“) ОБЯВЯВА  
НАЦИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС  под надслов 
„С  ПЕРО  И  ЗНАМЕ  ВЪВ  ВРЕМЕТО“, като право на 
участие в литературно-масовата творческа проя-
ва имат всички пишещи от страната. 

Творбите да се изпращат на e-mail: 
stenik53@abv.bg; viva_nov@abv.bg или rumen.
trifonov@gmail.com и на адрес: 

9001 варна, Фестивален комплексен цен-
тър, Пощата – „ЕксПрЕсиЗдаТ“ (за поетич-
ния конкурс).
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ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ
12 април 2019 22:06:58 ч. - първа четвърт. За да 

смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от то-
зи час и да продължите на сокове и течности до съ-
щия час на следващия ден.

Èçäàòåëñêà êúùà

“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð

ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

Зам. главен редактор
Êðèñòèíà ÄÎÁÐÅÂÀ

Äåæóðåí ðå äàêòîð

Цветан илиЕв

Коректор
Надка АНГЕЛОВА

Ðå äàê öè î ííà êîëåãèÿ: 
Маргарита лозанова (отг. ред.),

 Наталия генадиева,  соня вълкова, 
уляна Петкова, Христо Цеков,  

Цветан илиев, иван васев 
иво ангелов (сътрудник)

Àä ðåñ íà ðå äàê öè ÿ òà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëî çå íåö”,

óë. “Êðè âî ëàê” 48,
âõ. Â, ïàð òå ðà

Òå ë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà, 
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ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЗаПОЗнайте се

времетО

д-р иван сТояНов
магнитни бури - 12, 13.IV. 

10 аПрил, 6 луНЕН дЕН, 
НарасТваща луНа, луНа в 

БлиЗНаЦи 
Крайно време да обърнете 

поглед към дела, които сте по-
загърбили – сега е дошъл тех-
ният момент. Въпреки някои за-
труднения ще почувствате, че 
животът ви се връща в привич-
ното русло.

11 аПрил, 7 луНЕН дЕН, 
НарасТваща луНа, луНа 

в рак 
Старайте се да не се намесва-

те в чужди дела: резултат от ва-
шата прекомерна активност ще 
бъдат непрекъсната умора и раз-
очарование. Не са изключени и 
сериозни неприятности, винов-
ници за които ще се окажат ва-
шите недоброжелатели.

12 аПрил, 8 луНЕН дЕН, 
Първа ЧЕТвърТ, луНа в рак 

Жизненият ви потенциал е 
висок, това дава своето отраже-
ние не само върху  самочувстви-
ето ви, но и на настроението. Но 
помнете, че вашите физически 
възможности не са безгранични 
и не се претоварвайте с работа.

13 аПрил, 9 луНЕН дЕН, 
НарасТваща луНа, луНа 

в лъв 
Забравете по-бързо за оби-

дите, за да можете да се хвърли-
те презглава в новите дела, които 
ви очакват. Ако на пътя ви въз-
никнат препятствия, ще успеете 
да се организирате и да ги пре-
одолеете.

14 аПрил, 10 луНЕН дЕН, 
НарасТваща луНа, луНа 

в лъв 
Немалки суми трябва да по-

харчите за удовлетворение по-
требностите на децата си и на 
любимия човек. Ще имате мно-
го работа, затова не се учудвай-
те, че личният ви живот ще мине 
на втори план.

15 аПрил, 11 луНЕН дЕН, 
НарасТваща луНа, луНа 

дЕва 
Проявата на лекомислие е не-

допустима. Важно е да се грижи-
те за здравето си и да не го при-
насяте в жертва  на олтара на ва-
шата трудова дейност.

16 аПрил, 12 луНЕН дЕН, 
НарасТваща луНа, луНа в 

дЕва 
Проявете сдържаност, за да 

можете да избегнете сериозни 
неприятности и проблеми. 

ЛУНеН 
КАЛеНдАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (10.IV.- 16.IV.2019 г.)

По това време на годината традиционно се обострят 
оплакванията от болки, киселини и чувство за тежест и 
дискомфорт в горната част на корема при страдащи от яз-
вена болест. с профилактична цел, а и при настъпили вече 
здравословни проблеми е препоръчително нeколкократно-
то дневно изпиване на гладно на по 12-15 капки клеева тин-
ктура с невен. Прополисът и невенът са изключително бо-
гати на вещества с противовъзпалително, болкоуспокоя-
ващо и епителотонично действие. Очакваните магнитни 
бури могат да окажат известно неблагоприятно въздейст-
вие върху здравето на страдащи от мениероподобен синд-
ром. добре е в такива случаи да се приемат чайове и храни-
телни добавки, съдържащи гинко билоба.

в сряда валежите ще продължат, но ще са краткотрайни и на 
отделни места. температурите ще са в диапазона 5-16 градуса. 
в четвъртък ще е облачно и валежи не се очакват, ще има леко 
повишение на температурите – 19-20 градуса. в петък на места 
са възможни гръмотевични бури, но промяна в температурите 
не се очаква. в събота валежите отново ще се възобновят, най-
съществени в югоизточните райони. в неделя облачността по-
степенно ще се разкъсва, а температурите ще останат без съ-
ществена промяна – между 5 и 16 градуса. в понеделник и втор-
ник ще е облачно, ветровито, като дневните температури ще 
са с 2-3 градуса по-ниски.

БиОПрОгнОЗа

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ

0899/930488 – мъж 
на 54 г./187 см/95 кг, 
търси жена от 45 до 65 
г., с дом и да ме приеме 
при себе си за сериоз-
на връзка

0890/137007 – вдо-
вица на 69 г./160 см/65 
кг, с добро сърце, къ-
щовница търси другар 
за спокойни старини 
при него. От Пловдив-
ския регион!

0877/694466 – от 
Сливен 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 малките и голе-
мите градове на Бълга-
рия. Да е на възраст от 
47 до 65 години. Един-
ственото условие е при 
разбиране да има близ-
ки с кола – да ме вземе, 
нямам средства за пъту-
ване и време за срещи. 
Опознаването става, 

на 
ИЛИЯ НИКОЛОВ 

СТАВРЕВ
от с. Подем, 
обл. Плевен, 
общ. Долна 

Митрополия
(15 март)

Дядо Личко е оби-
чан и уважаван, тру-
долюбив и почтен чо-
век, който преодоляваше и преодолява 
трудностите в живота, умеещ и да се радва 

на плодовете на своя труд. За него 
и съпругата му Милка сега се гри-
жат дъщеря им Димитринка и зетят 
Лазар. Радват се на внук, внучка и 
правнучка. Желаем ви заедно да дос-
тигнете столетие! 

с обич и уважение от семейството 
и приятели

На 12 април 
ГЕОРГИ ПЕТРОВ 

журналист от лом 
навършва 

77 годиНи 
и  57 години 

журналистическа дейност
Желаем ти здраве, дълголетие

 и слънчеви дни!
роднини, колеги, общественици и приятели

На 13 април 2019 г. 
нашата приятелка
КИРКА КРИЛЧЕВА

от Дупница навършва 
80 годиНи

Киче, бъди жива и здрава, 
все така жизнена, 
носеща в себе си 
позитивна енергия!

Още дълги години се радвай на деца, 
внуци и правнуци!

семейства Начеви и спатовалийски

когато заживееш с да-
ден човек под един по-
крив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семей-
ство и работа, но след 
развода съм в един про-
паднал Северозападен 
край, където не можеш 
да си намериш посто-
янна работа и кибичиш 
на борсата. Не пия алко-
хол, самотата ме убива. 
Добър човек съм. Теле-
фон 0988799492.Емил 
Петров.

02/4445711 - г-н ви-
сок 180/80 кг/78 г., ин-
телигентен, осигурен, 
с добър външен вид, 
от София, желае запоз-
нанство с подобна при-
ятна г-жа за приятел-
ство и уважение

0899/930488 – же-
на ако търси истински 
мъж и да бъде обича-
на и уважавана, нека 
се обади на мъж на 54 
г., жената да е от 50 до 
70 г.!

0889/204146 – тър-
ся жена за сериозна 
връзка – пенсионер-
ка от 62 до 66 г., която 
да живее при мен в гр. 
Априлци. Имам семеен 
хотел и Йога център – 
база, не пуша

0882/974252 – 60 г., 

желае запознанство с 
мъж на подходяща въз-
раст – финансово ста-
билен. Предпочитам 
областите Ст. Загора и 
Пловдив. Само сериоз-
ни обаждания!

0889/580680 – 62 
г. лекарка, работеща 
и гледаща възрастна-
та си майка, очаква 
обаждане за общува-
не с мъж на подходяща 
възраст с SMS и елек-
тронна поща, кратки 
съвместни пътувания

0896/702155 - 76 
г./170 см/70 кг, желае 
запознанство с дама 
на подходяща възраст 
от град или село - само 
от Великотърновска и 
Старозагорска област

0882/558386 – на 42 
г., 180 см, 95 кг, търси 
жена за сериозна връз-
ка с цел брак

0894/768863 – при-
ема без ангажименти 
бездомна, здрава дама 
– от 65 до 75 г., за до-
глеждане. Все още съм 
на крака, добър човек, 
86 г./160 см/70 кг

0899/930488 – тър-
си свободна жена, без 
деца, която да живее 
сама – за сериозна 
връзка с цел брак, до 

75 г. и да знае какво 
иска

0882/541874 – скро-
мен мъж на 61 г., 174 
см, 65 кг, въздържател 
и с добър външен вид, 
добро здраве, търси 
скромна и добра жена 
от Северна България

0882/510044 – 66 
г./176 см/96 кг, раз-
веден, пенсионер, от 
Пловдив, със собст-
вен апартамент, рабо-
ти като шофьор-меха-
ник. Търси добра же-
на от 63 до 65 г. и да е 
до 75 кг. Да изживеем 
живота само в доброта 
и любов един към друг

0897/735261 – 67 
г./170 см/70 кг, търси 
сериозна жена за съ-
жителство и взаимопо-
мощ – при нея, от Бра-
цигово, Стамболийски, 
Пловдив

0876/212235  – 
70-годишен мъж, не-
ангажиран и самотен, 
мислещ, че с богатство 
не се живее. С жена же-
лае обвързване

овЕН - Нищо и никой 
няма да е в състояние 
да ви откаже от наме-

ренията ви, част от идеите ви са 
доста рисковани. Стремете се да 
направите правилна равносмет-
ка. Погрижете се за здравето си.

ТЕлЕЦ - Преди да се 
впуснете в конкрет-
ното осъществяване 

на намеренията ви, помислете 
добре. Изразявайте чувствата си 
без страх, че ще останете нераз-
брани или недооценени.

БлиЗНаЦи -  Не пре-
небрегвайте правилата, 
налагани ви от ситуаци-

ята в момента. За да преодоле-
ете възникналите здравословни 
проблеми, се обърнете към лич-
ния си лекар.

рак - В края на седми-
цата ще получите ва-

жна новина за финансови при-
ходи благодарение на проявена 
от вас съобразителност в мина-
лото. Благополучно ще се отър-
вете от здравословен проблем.

лъв - Избягвайте сблъ-
съците с приятели, род-
нини или с интимна-

та си половинка. Добре е да се 
научите да правите отстъпки, 
особено ако знаете, че вие сте 
в основата на възникналите за-
труднения.

дЕва - Не давайте пари 
назаем, дори и да раз-
полагате с повече, от-

колкото са ви необходими. Пъ-
туванията ще ви носят възмож-
ности за полезни контакти и 
увеличаване на доходите ви.

вЕЗНи - Ще започнете 
да получавате положи-
телни резултати от ва-

шите действия. Погрижете се за 
здравето, за да избегнете услож-
нения в състоянието си. 

скорПиоН - Добре е да 
не загърбвате отправе-
ните ви нови предложе-

ния, преди да сте ги обмисли-
ли задълбочено. Ще се чувст-
вате сравнително стабилни в 
материалната сфера.

сТрЕлЕЦ - Подсигурете 
се с разумно предприе-
ти ходове, които ще ви 

предпазят от собственото без-
разсъдство. Гледайте да не до-
пускане грешки, причинени от 
недоразумения.

коЗирог - Стремете 
се да  си изработите 

стриктно отношение, което да ви 
предпазва от допускане на кар-
динални грешки. Здравето ви ще 
бъде стабилно, ако се погрижите 
незабавно за него.

водолЕЙ - Опитайте да 
сложите в пълен ред де-
лата си в личния си жи-

вот. Стремете се да търсите и 
намирате логични отговори на 
затрудненията си, като избягва-
те суеверията!

риБи - Не искайте под-
крепа от човек, когото 

не познавате добре. Ще се нуж-
даете от постоянство и концен-
трация при осъществяването на 
намеренията си. Здравословно 
ще сте добре. дЖеСИКА
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Български30 Медицина Дълголетие

БОЛЕСТТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО, 
КОЯТО ПОКОСЯВА КРАКАТА!
И до ден днешен не дава покой 

на много мъже и жени. Тя се нари-
ча хронична венозна недостатъч-
ност (ХВН). Често пъти не обръща-
ме внимание на ежедневната те-
жест и слабост в краката и го от-
даваме на временна умора или от-
маляване. Но ако тези болезнени 
явления Ви измъчват със завидно 
постоянство, си заслужава да се 
замислим, че е напълно възмож-
но това да са първите признаци. 
По усреднени медицински данни 
при 75% от жените и 66% от мъже-
те  се наблюдават начални призна-
ци на хронична венозна недоста-
тъчност. Според статистиката 51% 
от българите над 18-годишна въз-
раст страдат от разширени вени. 
През последните години венозна-
та недостатъчност бележи толко-
ва широко разпространение, че много специ-
алисти я наричат „болестта на 21 век”. Болез-
неното отичане на крайниците, познато още 
като „синдрома на тежките крака“, обикнове-
но се появява по време на движение и се из-
разява в умора, която ограничава желанието 
за физическа активност.

Засегнатите описват:
- силна болка, отичане, зачервяване, топла 

кожа, сърбеж, изтръпване, чести нощни схва-
щания, оцветяване на кожата на глезените, па-
якообразни (мрежовидни) вени, както и раз-
ширяване на подкожните вени на прасците и 
стъпалата. 

Разширените вени са заболяване с подчер-
тано прогресиращ характер, предшествано от 
един нулев стадий и шест последващи. 

Нулевият стадий е, когато няма нищо ви-
димо по краката, но в края на деня краката за-
почват да тежат.

Първият стадий се проявява със слабо из-
разена болка и мрежовидни кръвоносни съдо-
ве, както и поява на единични увеличени вени.                                                   

във втория стадий вече има множество раз-
ширени вени с различна големина и варикоз-
ни възли.

в пети и шести стадий има и варикозни яз-
ви. С течение на времето язвите заздравяват за 
няколко месеца, а някои остават и за цял живот.

За да се избегне прогресията, е необходи-
мо да се вземат мерки още в нулевия стадий. 
Освен подходяща диета, ограничаваща меню-
то от тестени и сладки продукти, прекомер-
на употреба на сол, алкохол и кофеин, трябва 
да приемате добавка към храната, съдържаща 

биофлавониди (диосмин, хесперидин 
и конски кестен). Народният лечител 
Петър Димков е бил наясно с тайни-
те на дивия кестен. Големият лечител 
често казвал, че конският кестен се 
прилага при флебит, разширени ве-
ни и хемороиди, като той играе роля-
та на „венозен чорап“, премахва ото-
ците намалява напрежението и при-
бира вените.

важното е да се намери наисти-
на подходящ препарат!  

За да помогнем в превенцията и 
профилактиката на симптомите, съ-
брахме тези важни съставки и съз-
дадохме

вЕНокод® ФилМираНи 
ТаБлЕТки На ФирМа  „DOLERAN 

PHARMA”
Това е тройна комбинация (микро-

низирана), която не дразни стомаха и 
съдържа: Диосмин, Хесперидин и Есцин (под 
формата на Конски кестен) 

„вЕНокод ®“  е висококачествен про-
дукт с атрактивна цена, в удобна таблетна 

форма, произведен в България

Билкова рецепта при подагра

ВЕНОКОД таблетки 
може да поръчате във 

всички аптеки в страната,
 както и онлайн на 
www.healthmag.bg 
и тел. 02/955 59 04

 Смесват се: по 5 части цветове от 
синя жлъчка, цветове от невен, цве-
тове от божур, плодове от хвойна, 
кори от зърнастец, 10 части цветове 
от черен бъз и по 20 части кора от 
върба, полски хвощ и листа от мла-

да бреза.  Супена лъжица с връх от 
сместа се запарва в 300 милилитра 
вода в порцеланов съд в продълже-
ние на 30 минути. Цялата запарка се 
изпива още гореща. Дозата се прие-
ма на всеки 2 часа.

слóшаéте тялото си
Тялото често ни 

предупреждава, че 
имаме някакъв здра-
вословен проблем, 
но ние пренебрег-
ваме това. Трябва да 
обръщаме внимание 
на сигналите, като съ-
щевременно ги тъл-
куваме правилно.

Проблемите със 
слуха подсказват за 
диабет.  Хората, кои-
то боледуват от диа-
бет, имат два пъти по-
голям риск от загуба 
на слуха в сравнение 
с останалите, които 
нямат захарна болест, твърдят уче-
ни от японския университет Нига-
та. По-голяма опасност от пробле-
ми със слуха има при диабетиците 
под 60-годишна възраст, а специа-
листите смятат, че високите нива на 
кръвна захар може да увредят кръ-
воносните съдове в ушите.

Пародонтозата се свързва с 
еректилната дисфункция. Турски 
учени са установили, че мъжете, 
имащи пародонтоза, са и три пъти 
в по-голям риск от невъзможност 
за постигане на ерекция. Затова зъ-
бите трябва да се обгрижват, да се 
мият често и минимум два пъти го-
дишно да се посещава стоматолог.

изглеждате по-стари -  внима-
вайте със сърцето. Хората, изглеж-
дащи по-възрастни, отколкото са в 
действителност, са по-застрашени 
от сърдечни проблеми, предупреж-
дават датски изследователи от уни-
верситетската болница в Копенха-
ген. Тези, при които по-рано се поя-

вяват бели косми, по-
чват да губят коса или 
имат проблем с ни-
вото на холестерола, 
имат с 40% по-голям 
риск от сърдечни за-
болявания. Освен то-
ва рискът от сърдечен 
удар след 35-ата годи-
на е с 57% по-висок.

Проблемите с ко-
сата предупрежда-
ват за щитовидна-
та жлеза. Щитовид-
ната жлеза контроли-
ра работата на хормо-
ните, а когато нейното 
правилно функциони-

ране се наруши, това влияе върху 
растежа на косата. Намалената или 
увеличената функция на щитовид-
ната жлеза може да доведе до от-
слабване на косата и бързото й па-
дане. При хората без проблем коса-
та почва да пада след три месеца, до-
като при тези с нарушена функция 
на жлезата косата пада след някол-
ко седмици.

увредените нокти могат да 
подсказват за лупус. Зачервява-
нето и кървенето под ноктите мо-
же да е признак за автоимунното 
заболяване лупус (или вълчанка). 
Възможни също така са подуване 
и червени линии в нокътното лег-
ло, както и обрив по ръцете. Лупу-
сът може да увреди различни час-
ти на тялото – кожата, сърцето, бе-
лите дробове, бъбреците, ставите и 
нервната система, кръвта. При това 
заболяване организмът създава ан-
титела, които атакуват и унищожа-
ват здрави тъкани.
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водоравНо: „Когато бях офицер“. Дебелец. Надине. Онорина. Адирато. Исин. Туба. Анат. Енин (Иван). Кака. Уза. Инара. Аконитин. ОПК. Ализарин. 
Оливер (Хаим). Нет. Пип. Адинамия. Лавица. „Пнин“. Напа. Арак. Бран. Кина. Аги. Илитон. Маронит. Яка. Аманитин. Мин. Одра. Алт. Кинетика. Онегер (Ар-
тур). „Татяна“. Ападана. Титан. Пори. Етик. „Еолина“. Антракт.

   оТвЕсНо: „Роднини под прикритие“. Геосинклинала. НАТО. „Сабрина“. Инини. Метал. Теин. Раван. Таитяни. Молн. Калем. Комнин. „Беата“. Иринина 
(Наталия). Капа. УЯЦ. Указ. Яан. Ноа (Яник). Абакан. Памид. Ара. „Хонда“. Орела. Атропин. ФАИ. „Унита“. „Ариана“. Хидразин. Вагон. Едер. Цианат. Пирин. 
Агата. Мента. Ивица. Игленик. Реотан. Пакет. Тракт.
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Притча за сянката

Хумор Хумор

ВИЦОТЕКА

страницата подготви иван васЕв

32
ИЗЧЕЗНАЛАТАРа з т р е в о ж е н и я т 

гражданин Тро-
янски се изправи 

пред дежурния коми-
сар в районното по-
лицейско управление. 

- Господин комисар, 
тя се загуби, изчезна. 
Съвсем внезапно…

- Кога точно? Ах, тия 
деца…

- Снощи я изпратихме 
за боза и салам и вече 
двайсет и четири часа – 
ни вест, ни кост… Без-
покоим се за нещо ло-
шо. Да не са я отвлекли?

- Спокойно, да караме 
подред! Трите имена?

- Гина  Христофорова 
Троянска.

- Възраст?
- Седемдесет и две го-

дини и половина.
- Какво? – реагира от 

съседното бюро коми-
сар Кереков. – Че дъ-
щеря ви?...

- Майка ми е жена на 
възраст.

- Но аз мислех, че се 
отнася за дъщеря ви!

- Каква ти дъщеря? 
Имам синове близна-
ци…

- Че кой ще отвли-
ча старица? Да не би… 
извинете, да не би да е 

издъхнала на улицата? 
Позвънихте ли на „Бър-
за помощ“ ?

- Тя да издъхне на ули-
цата? Че майка ми е цяла 
фурия. Даже кръвното й 
е по-добро от моето. На 
вилата вдига по две ко-

фи домати и тича след 
кокошките. По-скоро аз 
с това сърце бих издъх-
нал…

- Да не е заминала на 
вилата?

- Вече проверих, ня-
ма я там.

В градината понеже беше тясно,
по нечия идея бай Стоян реши:
на крайпътното си дворно място
дръвчета плодни да си засади.
Там на оградената полянка
под ореховата дебела сянка,
където лете стадото пладнува,
а зиме люти ветрове лудуват.
И както казват, речено – сторено.
След години неуморен труд
изсъхна всичко засадено.
Идеята му сякаш дал бе луд.
През тез години във града
под вуйчовото рамо и закрила
синът му почна работа добра.
Напредваше със страшна сила
под неговите грижи и на сянка.
Преминаваше от сектор в сектор, 
придобиваше и опит, и осанка
и достигна длъжността директор.

Каква накрая тук ще е поуката?
Още от стари времена, от памтивека -
така твърди животът и науката –
под сянката единствено расте човека!

димитър каНдЕв

- Абе, господине, да 
не би да сте изгонили 
старицата?

- Да я изгоня? Аз? Да 
не съм без мозък. Че 
тя ни пазарува, пере, 
чисти, готви, глади, ту-
па килимите, бави де-
цата. Че без нея и мо-
ята жена ще избяга от 
мен.

- А жена ви не й ли 
помага?

- Да помага ли? Че тя 
се ожени за мен, след 
като научи що за човек 
е майка ми.

- Хм… горката же-
на – въздъхна комисар 
Кереков. – Дано не ус-
пеем да я открием…

- Какви ги приказва-
те? То и в кодекса пи-
ше, че никой не бива 
да изоставя родители-
те си. Нито пък децата 
си! Пък ако не я е срам, 
нека ме изостави… Да 
не би аз да съм я изо-
ставял някога? Хайде 
де! – ядосано въздъ-
хна гражданинът Тро-
янски и отново изле-
зе на улицата с надеж-
дата да зърне някъде 
разбунтувалата се ста-
рица…       

атанас  жЕляЗов  

- У дома ли е татко ти? 
- пита мъжки глас. 

- Много ми е тежко да 
кажа това, но го няма. 

- А защо ти е тежко? 
- Защото страшно мра-

зя да лъжа!


Влиза младеж в бара и 
с бързи стъпки се запът-
ва към самотна девойка. 
Директно пита: 

- Ще правиш ли секс с 
мен за 100 лева? 

Мацката възмутено от-
говаря: 

- Не! В никакъв слу-
чай!!! 

- Аре ма... Много ми 
трябват!


В казармата: 
- Който разбира от 

компютри, да вдигне ръ-
ка! 

- Аз! 
- Аз! 
- Аз! 
- Чудесно, пристигна 

един камион с офис тех-
ника, отивайте да разто-
варвате!

Мислиш ли за Аржентина,
виждаш следната картина:
футбол, пасове, пампас
и танго със буйна страст.
Как танцуват го, не знам,
но у нас е спорт голям.
(Футболът е през просото –
става дума за… тангото!)
Нашенският повелител
на тангото е любител -
крачка-две направи, брат,
после дава две назад.
 „Утре пускаме тръбата
и ще има газ страната!”
Властелинът каза: „Стоп!"
- нямаме тръбопровод!
„Стига вече с този „гьол”,
гълта евро като вол!”
„Не - напред ний ще вървим
„Белене” ще построим!”
„Преференции не щем,
инак ще се изберем!”
Депесето зъби скръцна,
нашият човек се връцна!
Преференциите върна,
всичко пак се преобърна.
Днес за пенсии решават,
утре пак на заден дават.
(Идат избори, нали,
гледат уж да са „добри”.)
Проба-грешка, проба-грешка,
ти си пешка, аз съм пешка…
Мятат ни насам-натам
и играят танц голям.
Люшкаме се безотрадно
и на всички ни е гадно,
но  отчайващо мълчим.
Колко още ще търпим?

уляна ПЕТкова

1. отнасяйте се 
враждебно към всич-
ко и всички. Бъдете не-
доверчиви. Избухвайте 
гневно при всяка труд-
ност, добре се зареде-
те с ярост, а после я из-
хвърляйте с ненавист 
и цинизъм. Намръще-
ното лице, стиснатите 
зъби, резките движе-
ния, злобните крясъ-
ци и ударите с юмрук 
по масата са сигурен 
признак, че сте поели 
по правилния път и ин-
фарктът на миокарда не 
е далеч.

2. На света няма 
нищо по-важно от 
вашата работа и вие 
сте единственият, кой-
то може да я свърши-
те както трябва. Всичко, 
което не се отнася до 
работата ви, е глупост, 
досада и тъпотии. Ето 
защо, когато не се за-

нимавате с нея, вие съв-
сем правилно продъл-
жавате да мислите за 
служебните си ангажи-
менти. Постарайте се да 
не се отвличате от тези 
свои мисли, дори когато 
лягате вечер с жена си.

3. Тъй като изця-
ло сте обладани от 
служебните си дела, 
не се интересувате от 
безсмислици и скука 

като култура, из-
куство, книги. Не 
бива да ви мина-
ва през ума, че 
трябва да сте 
нежни към де-
цата, съпругата, 
близките - вие и 
бездруго блъска-
те, за да ги оси-
гурите матери-
ално. Добре за-
помнете това и 
дори за минута 
не бъдете санти-

ментални.
4. вие никога няма-

те свободно време и 
не можете да си позво-
лите да изгубите дори 
миг - трябва да свър-
шите куп работи, и то 
изцяло. Не позволявай-
те никому да закъсня-
ва за среща с вас, а и 
сами не закъснявайте 
даже ако ви се наложи 
да тичате и прескачате 

по пет стъпала навед-
нъж. Въобще не си губе-
те времето с гламавщи-
ни като удоволствието 
от вкусно ястие, любу-
ване на природни кра-
соти, цветя, деца, изгле-
ди и подобни глупоте-
вини. Много сте прави 
- игрите и разходките 
сред природата са за 
хора тъпи и ограниче-
ни. Водете разговори 
само на професионал-
ни теми и се старайте 
да извличате практиче-
ска изгода от всеки раз-
говор. 

5. игнорирайте до-
брите съвети за здра-
ве, за умереност, за ре-
лаксация и тем подобни 
нелепости. Яжте, пийте 
и правете всичко, кое-
то ви се иска. Това ще 
ви помогне по-скоро да 
стигнете до закономер-
ния край!

КаК по-бързо да получите инфарКт

танго


