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Голяма 
задушница

на стр. 28

отмяна 
     на 
дарение

на стр. 2 

Брой 9
Год. XXVIII (1339)

27.II. - 5.III.2019 г.

на стр. 4

След пет 
века

България
възкръсва

абонирайте се

от 1 до 15.III. във всички пощенски станции
1 месец 2,40 лв.

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

Кървава 
венчавка

ПоЗиЦия

каталОЖеН №552

на стр. 22 на стр. 13

След пленяването на 
армията на Осман паша 
в Плевен през декем-
ври 1877 г. Османска-
та империя прави не-
колкократни постъпки 
към руската страна за 
примирие, но без ус-
пех. Междувременно 
руските войски разби-
ват турците при Кара-
агач и превземат неза-
щитения Одрин. Там на 
31 януари 1878 г. е по-
дписано примирие.

Радваме се всички на 1 март. 
Закичваме и ни закичват с мар-
теничка още от сутринта. А 
пък мартеничките са на пазара 
още месец предварително. За-
що ни е така мило на този ден? 

Баба Марта -
традиция 
от векове

на стр. 11
връзка магданоз? 
заповядайте, 1 евро!

На 1 януари 2002 
г. празничните фо-
йерверки над ЕЦБ 
във Франкфурт въз-
вестиха на света, че 
се е появила валута, 
единна за 11 евро-
пейски страни. Пред 
банкоматите се изви-
ват опашки, мнози-
на са нетърпеливи да 
докоснат новите па-
рични знаци. Марка-
та, франкът, шилин-
гът, лирата, песото 
отиват в историята. 

Гостува ни певицата  
Бони миЛЧеВа

 Тази тъжна сватба става в софийското 
Гарнизонно стрелбище петнадесет минути 
преди да бъде застрелян младоженецът... 

Точно в 11 ч. на 23 юли 1942 г. председа-
телят на военнополевия съд прочита пред 
съдените за подривна и саботажна дейност 
присъда №589: “В името на Негово величест-
во цар Борис III осъждат се на смърт чрез 
разстрелване: Антон Иванов Козинаров, Ата-
нас Димитров Романов, Петър Иванов Богда-
нов, Никола Иванов Вапцаров, Георги Ива-
нов Минчев и Антон Николов Попов. 

на стр. 6

те на неувяхващите стари 
градски песни?

- Песента е тази, която 
ме зарежда, именно тя ме 
кара да гледам положи-
телно на нещата, да съм 
ведра, усмихната, пози-
тивна. 

годинките ми не са 
малко - 73 вече карам. 

ÃÀËÅÍÈÖÀ 
ÍÀ ÑÚÄÁÀÒÀ

3 март - 141 г. от подписването на Санстефанския мирен договор

2 март

- искам 
абонамент за 

в. „Пенсионери“!

Политическият елит се тюхка, че на 26 май 
малко нашенци ще се явят до урните и ще се 
изложим пред Брюксел с ниска активност. Зна-
ят причините, но ги премълчават, защото по 
пътя, по който ни поведоха без референдум, 
от тях нищо не зависи. 

Постепенно разбрахме, че в основата на 
континенталния съюз са подчинение на СаЩ 
и патологична русофобия. В Брюксел нямаме 
право да защитаваме своите интереси, а да 
получаваме заповеди и да чакаме подаяния. С 
тях не можем да преодолеем бедността, след-
ствие от демократичния преход, загубата на 
традиционни пазари на изток, наложените 
несправедливи санкции срещу москва и т.н. 

европесимизмът ще изчезне, когато се пре-
махнат посочените по-горе причини за пораж-
дането му. масово ще се гласува за европар-
ламент, щом обикновеният човек почувства 
ползата от него. Засега независимо от данни-
те на корумпираните социолози симпатиите 
към този съюз са популярни предимно сред по-
клонниците на Запада, а те у нас никога не са 
били повече от 20-30 на сто. толкова и ще оти-
дат до урните в края на май. „П”

Прогноза

Прието е да не се говори за 
отсъстващия, понеже не може да 
се защити. Не така мисли пропус-
налият първите седем години от 
възпитанието си Цв. Цветанов. 
Нито хлевоусти оратори от него-
вата група, че и от коалиционни-
те им партньори. 

Падение

- г-жо милчева, наричат ви жената 
с усмивка на дете и глас на чучулига. 
как успяхте да съхраните детското у 
себе си, но, разбира се, и традиции-
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Отмяна на дарение

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Инфлацията стопи парите
Инфлацията през 2018 г. е стопила част от пари-

те за втора пенсия. Това става ясно от данни на Ко-
мисията за финансов надзор (КФН) за доходността 
на пенсионните фондове.

За двегодишен период средногодишната доход-
ност от управлението на натрупаните пари в уни-
версалните фондове е 1,17%. Най-високата е 2,26%, 
а най-малката е отрицателна - минус 0,09%. За ми-

налата година инфлацията е 2,8% и е близо два пъ-
ти по-висока от средната печалба на фондовете.

На базата на тези данни  финансовият регулатор 
определи минималната доходност за периода от 
управлението на активите на универсалните пен-
сионни фондове, в които родените след 1959 г. са 
задължени да правят вноски - минус 2,04%. Горна-
та граница е 3,96%. 

Продължение от бр. 8
Странни са данните 

за емиграцията. Офици-
ално обявените от НСИ 
числа варират от 9517 
през 2011 г. до 31 586 
през 2017 г., когато ве-
че няма как да се лъже. 
Истината е една: 48 000 
– 110 000 – 31 000 = – 93 
000. С толкова – с 93 000 
– намалява населението 
на България и това пра-
ви 255 души на ден, или 
11 души на час. В етни-
чески план можем да ви-
дим, че етническите бъл-
гари всеки час намаляват 
с 15 души, а братята ци-
гани всеки час се увели-
чават с 4-5 души.  Бълга-
рите са най-болната на-
ция в Европа, а може би 
и в света. Ние сме първи 
по смъртност от сърдеч-
но-съдови заболявания 
– инфаркти и инсулти; от 
рак страдат 410 000 бо-

лни, значи 6%, всеки 17-и 
българин е онкоболен; на 
първо място сме и по боле-
сти на дихателната система 
и др. Общо от рак и от сър-
це всеки ден у нас умират 
264 души, по 11 души все-
ки час. Болните от диабет 
у нас са 530 000 души, 350 
000 деца са с диабет. Голям 
процент (60-65%) от хора-
та са с психични страдания. 
Имаме 300 000 наркомани, 
350 000 са алкохолиците, 
увеличава се хазартома-
нията и т.н. Съчетаването 
на най-висока смъртност в 
света с най-ниска раждае-
мост ни поставя на първо 
място в света по намаля-
ване и изчезване на насе-
лението. 

А борбата с демограф-
ската катастрофа у нас е 
трогателно тъпа и смеш-

на, особено като се има 
предвид, че за демогра-
фията все отговарят хора, 
които не са и чували за нея. 
Стотици учени в БАН, къ-
дето закриха Демограф-
ския институт и сега имат 
Институт за изследване на 
населението, друг Инсти-
тут за изследване на обще-
ството и други институти 
за изследване на човека, за 
изследване на знанието, на 
океаните, на космоса и т.н., 
срещу много милиони ле-
вове суха пара разработи-
ха първо Национална стра-
тегия за демографско раз-
витие на населението в Ре-
публика България за пери-
ода 2000-2013 г., а после 
и Стратегия за периода 
2013-2030 г., в резултат на 
което България се изкачи 
от 19-о място на 1-во място 

в света по смъртност сред 
230 страни, срина се на по-
следните места в света по 
раждаемост и стана свето-
вен шампион по намалява-
не и изчезване на населе-
нието. Значи „учените“ от 
БАН - те са 10 000, нищо 
полезно не са свършили. 

Любопитно е да видим 
как си представят „демо-
графското развитие на на-
селението“. За 25 години 
и за стотици милиони ле-
вове ето какво са измис-
лили те в Стратегията си 
(с копи-пейст): „Насър-
чаване на раждаемостта 
чрез създаване на среда, 
благоприятна за отглеж-
дането и възпитанието 
на деца; подобряване на 
общата демографска ин-
формираност и сексуал-
но-репродуктивна култу-

ра на населението; подо-
бряване на репродуктив-
ното здраве, общата де-
мографска информира-
ност (пак?) и репродук-
тивна култура (пак?) на 
населението; намалява-
не на броя на емигрира-
щите млади хора в репро-
дуктивна възраст; пови-
шаване на образовател-
ното, духовното и кул-
турното равнище, квали-
фикация, способности и 
умения на населението 
и т.н.“ Като основна за-
дача „демографите“ на 
БАН, щедро подкрепяни 
от всички правителства 
след 1989 г. досега, сочат 
следната удобно обтека-
ема формулировка: „Де-
мографската политика е 

ориентирана към… по-
добряване на благосъс-
тоянието на всички соци-
ални групи в обществото 
и за ограничаване на де-
мографския натиск от на-
маляването и застарява-
нето на населението и на 
работната сила върху со-
циалните системи и пуб-
личните финанси.“ Добре 
се вижда грижа за свет-
лото бъдеще на „всички 
социални групи“, както 
и любопитната отколеш-
на академична фиксация 
към „публичните финан-
си“, демек към парите от 
бюджета за подобряване 
на благосъстоянието. 

А иначе България нека 
си умира. 

Проф. Петър иваНОв

Клиничната смърт на България

Урок по любов
Те са заедно от 48 години. През 70-те години тя ра-

боти в Министерството на транспорта, а той е инженер, 
конструира плавателни канали и съоръжения. Срещат 
се във Варна. „Трябваше да съм много смел, когато й ис-
ках ръката. Тя беше една от видните красавици на Со-

фия. Може би взаимното уважение след едно по-дълго съ-
жителство е формулата на любовта”, сподели тодор 
Белмустаков. Историята на малина и тодор е урок за 
обичане. Винаги са двамата във всичко и въпреки всичко. 
Имат син - Ивац и внучка. Имат и приемна дъщеря, която 
днес живее в Холандия. За външния им вид се грижи съ-
пругата му Малина, която сама шие всичките им дрехи. 
Докато тя шие, всяка вечер инженер Белмустаков чер-
тае и изчислява откритието на живота си – машина, ко-
ято да дълбае водни канали. Хората, които ги познават, 
ги наричат г-н и г-жа Бланш. Споделят, че непрекъснато 
си казват, че се обичат. Двамата си спомнят с  усмивка 
за терзанията на младостта. В дома на семейство Бланш 
посрещат и изпращат с любов, защото само тя има сми-
съл, когато погледнеш назад във времето.

В този брой ще се 
спрем на въпроса при 
какви случаи едно да-
рение може да бъде от-
менено. Тези случаи са 
изчерпателно упомена-
ти в чл. 227 от Закона за 
задълженията и догово-
рите (ЗЗД). В настояща-
та публикация ще раз-
гледам поотделно вся-
ка една от хипотезите.

Най-напред ще при-
помня на читатели-
те, че дарението е до-
говор, с който дарите-
лят: „отстъпва ведна-
га и безвъзмездно не-
що на дарения, който 
го приема”. За да има-
ме дарение, е необходи-
мо да имаме съгласие 
на страните относно 
извършваното без-
възмездно отстъп-
ване на правото на 
собственост, както 
и другата страна да 
приеме имущество-
то, което дарителят му 
предава. 

Първата хипотеза, ко-
ято законът сочи като 
основание за отмяната 
на дарението, това е по 
чл. 227, ал. 1, буква А, ко-
гато дареният: „умишле-
но убие или се опита да 
убие дарителя, неговия 
съпруг или негово дете 
или е съучастник в та-
кова престъпление, ос-
вен ако деянието е из-
вършено при обстоя-
телства, които изключ-
ват наказуемостта.” То-
ва престъпление след-

ва да се докаже по реда 
на наказателните зако-
ни. Законодателят, из-
хождайки от чисто мо-
рални норми, е предви-
дил, че надарен, който 
посегне или лиши от жи-
вот  благодетеля си, не-
говия съпруг или него-
во дете,  е недостоен да 
разполага с имущество-
то, което е получил от 
дарителя. Той или него-
вите законни наследни-
ци имат право да предя-
вят иск за отмяна на да-
рението. 

 Другата хипотеза, 
при която дарението би 

могло 
да се отмени, е визира-
на в чл. 227, ал.1, буква 
Б от ЗЗД , където е ка-
зано, че когато надаре-
ният: ”набеди дарителя 
в престъпление, наказу-
емо с лишаване от сво-
бода не по-малко от три 
години, освен ако набе-
дяването се преследва 
по тъжба на пострада-
лия и такава не е пода-
дена.” Ще поясня как-
во означава понятието 

„набедяване” по смисъ-
ла на Наказателния ко-
декс. Чл. 286 от НК, ал. 
1 (Изм. - ДВ, бр. 62 от 
1997 г.) обяснява прес-
тъплението набедяване  
по следния начин: „Кой-
то пред надлежен орган 
на властта набеди няко-
го в престъпление, като 
знае, че е невинен, или 
представи неистински 
доказателства срещу 
него, се наказва за на-
бедяване с лишаване от 
свобода от една до шест 
години и с обществено 
порицание.”

(2) (Предишна ал. 3 - 
ДВ, бр. 62 от 1997 

г.) (Изм. - ДВ, 
бр. 62 от 

1997 г.). 
А к о 
набе-
д е -
н и я т 
б ъ д е 

п р и -
в л е ч е н 

към нака-
зателна отго-

ворност, наказание-
то е лишаване от свобо-
да от една до десет го-
дини.

 И третата възмож-
ност на дарителя и не-
говите наследници да 
отменят дарението е по 
буква В, ал. 1 на чл. 227 
от ЗЗД.

Третата хипотеза, ко-
ято намира най-голямо 
приложение в практи-
ката, е в случай че да-
реният откаже да даде 

издръжка на дарителя, 
от която той се нуждае. 
Предпоставките тук са 
дарителят да има трай-
на нужда от издръжка, 
дарителят да е отправил 
искане до надарения и 
последният да е отказал 
издръжка.

 В ал. 3 от чл. 227 е по-
сочено, че: „Искът  (ис-
ковете) може да се пре-
дяви в едногодишен 
срок, откакто на дари-
теля са станали извест-
ни основанията за отме-
няване на дарението. До 
изтичането на този срок 
искът може да бъде пре-
дявен и от наследници-
те на дарителя, ако той 
е починал преди това”.  
Това означава, че след 
като са станали извест-
ни фактите и обстоя-
телствата на дарителя 
и неговите наследници, 
че надареният е напра-
вил опит да го убие или 
го е убил или е поискал 
издръжка и не му е да-
дена, то той може да по-
иска от съда да отмени 
дарението, тоест да си 
върне дарения имот.

 Накрая ще подчер-
тая, че към отмяна на 
дарението следва да се 
пристъпва след търсене 
на правна помощ, защо-
то тези дела  са сложни 
и човек без добра прав-
на подготовка не би по-
стигнал добър резул-
тат. Отново посочвам, 
че  настоящата публика-
ция  има популярен ха-
рактер и не претендира 
за академична изчерпа-
телност.

италия намали с 5 г. 
пенсионната възраст

Президентът на Ита-
лия Серджо Матарела 
подписа указ, с който се 
правят промени в пен-
сионното законодател-
ство на страната. Спо-
ред предварителната 
информация става ду-
ма за така нареченото 
"правило 100". Това пра-
вило дава право на пен-
сиониране при условие, 
че сборът от възрастта и 
трудовия стаж на съот-
ветния италиански граж-
данин е 100 и повече. 
Досега пенсионирането 
ставаше при навършени 
67 години, сега може да 
стане и пет години по-
рано, ако съответно на 

62-годишна възраст чо-
век има 38 години тру-
дов стаж. Новото пра-
вило влиза в сила през 
април 2019 г. за частния 
сектор и през август за 
държавните служители. 
Освен това се въвежда 
и базов гарантиран до-
ход за бедните гражда-
ни на страната. Те ще по-
лучават всеки месец по 
780 евро, ако не рабо-
тят. Ако цяло семейство 
не работи, доходът става 
1032 евро. Единственото 
условие за изплащането 
му е безработните да за-
вършат за година и поло-
вина курсове за преква-
лификация.
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Финансови проблеми 
в общинските болници

Болници в мое упра-
вление няма да закрия, 
парите за здраве се уве-
личават всяка година, за-
това искам решение. То-
ва заяви министър-пред-
седателят Бойко Борисов 
на среща с представите-
ли на Сдружението на об-
щинските болници.
Циганските гета

Гетата са един раз-
въдник на неграмотност, 
престъпност, проститу-
ция, наркотици, ниска 
култура и ниски хигиен-
ни условия. Гетата тряб-
ва да бъдат премахнати 
и  общините да предос-
тавят на представители-
те на циганската общност 
земи, за да могат те да си 
построят жилища, заяви 
Красимир Каракачанов.
Световната банка

Американският канди-
дат за президент на Све-
товната банка (СБ) Дей-
вид Малпас иска да пре-
насочи институцията към 
основната й мисия - из-
лизането от бедността 
на най-бедните страни и 
намаляване достъпа до 
заеми на най-развитите 
икономики като Китай.
Домашно насилие

Правната комисия в 
парламента реши прину-
дата в условията на до-
машно насилие да се на-
казва с лишаване от сво-
бода от 3 до 10 години.

Ние тепърва ще 
страдаме от нашето 
раболепие.

Проф. андрей ПаНтев

Омбудсманът срещу 
столичното парно

София порасна с 
четвърт милион

Нови правила за погребенията

С най-ниска минимална заплата

"Топлофикация Со-
фия" води хиляди дела 
за задължения от сто-
тинки, под 10 лв. По ду-
мите на Мая Манолова 
целта е една - да се съ-
берат допълнителни су-
ми от юрисконсулти.

Тя цитира данни, спо-
ред които са събрани 15 
млн. лв. по този начин. 
Платени са огромни су-
ми на адвокатски канто-
ри от "Топлофикация". 
Омбудсманът сравни 
дружеството с ДАНС, 
тъй като три години не 
дава информация.

"Става въпрос за ед-

но общинско друже-
ство, което е собстве-
ност на столичани и ко-
ето според мен би след-
вало прозрачно и пуб-

лично да дава инфор-
мация за всяка похар-
чена стотинка, а не да 
крие 15 млн. лв. как са 
похарчени", допълни 
тя. За удоволствието да 
бъдат осъдени гражда-
ните плащат два пъти - 
заплатата на юрискон-
султите, калкулирани в 
сметките, и втори път 
по заведено дело, ко-
ментира Мая Маноло-
ва. Тя допълни, че има 
съмнения за "чадър" над 
"Топлофикация София" 
не само от Столичната 
община, но и от всички 
институции. 

От 1 януари 2019 г. 22 
от 28-те държави, член-
ки на Европейския съ-
юз, имат минимални на-
ционални заплати. Само 
Дания, Италия, Кипър, 
Австрия, Финландия и 
Швеция нямат такива. 
Тези 22 държави с ад-
министративно регули-
рани минимални праго-
ве могат да бъдат раз-
делени на три основни 
групи, по признак.

Месечните минимал-
ни заплати обикновено 
са под 600 евро на изток 
и над 1400 евро в севе-
розападната част на ЕС, 
показва статистиката на 
Евростат.

През януари 2019 
г. България има най-
ниската брутна мини-
мална работна запла-
та от 286 евро (560 лв.) 
в целия ес. Страната ни 
бе на дъното и през 2018 

г., когато МРЗ беше 261 
евро (510 лв.).

В девет държави 
членки, всички също 
разположени в източ-
ната част на ЕС, мини-
малните заплати вари-
рат между 400 и 600 ев-
ро на месец: Латвия (430 
евро), Румъния (446 ев-
ро), Унгария (464 евро), 
Хърватия (506 евро) ), 
Чехия (519 евро), Сло-
вакия (520 евро), Пол-

ша (523 евро), Естония 
(540 евро) и Литва (555 
евро).

В пет други държави 
членки, разположени в 
южната част на ЕС, ми-
нималната заплата ва-
рира между 650 и мал-
ко над 1000 евро на ме-
сец: Гърция (684 евро), 
Португалия (700 евро), 
Малта (762 евро), Сло-
вения (887 евро) и Ис-
пания (1050 евро).

В останалите седем 
държави членки, всич-
ки разположени на за-
пад и на север в ЕС, ми-
нималните заплати са 
над 1450 евро на ме-
сец: Обединеното крал-
ство (1453 евро), Фран-
ция (1521 евро), Герма-
ния (1557 евро) Белгия 
(1594 евро), Нидерлан-
дия (1616 евро), Ирлан-
дия (1656 евро) и Люк-
сембург (2071 евро).

В общинските гроби-
ща се погребват покой-
ници, които имат посто-
янен адрес в съответ-
ната община или регис-
трация по настоящ ад-
рес там през послед-
ните 5 години от живо-
та си. Това се предвиж-
да в проектозакона за 
гробищните паркове, 
който предстои да бъ-
де обсъден в комисии-
те на Народното събра-
ние. Подобни изисква-
ния в момента фигури-
рат в наредбите на от-
делни общини, но липс-
ва единен текст, който 
да регламентира на на-
ционално ниво погре-
балната дейност. Зако-
нопроектът е изготвен 
от Сдружението на об-
щините в България и ще 
бъде разгледан от де-

путатите. Има възмож-
ност при обсъждания-
та изискването за 5 го-
дини настоящ адрес да 
бъде намалено на по-
кратък срок. Освен това 
се допуска погребение 
в друга община, различ-
на от местожителството 
на покойника, ако ня-
кой от наследниците му 
е регистриран, че жи-
вее там в последните 5 
години. 

З а к о н о п р о е к т ъ т 
предвижда да се за-
плаща и такса за благо-
устрояване на гроби-
щето от наследниците 
на погребаните. Разме-
рът ще е различен за 
различните гробищни 
паркове и ще се опре-
деля от общинския съ-
вет в съответното насе-
лено място. Освен това 

наследниците могат да 
делегират на ръковод-
ството на гробищния 
парк поддръжката на 
гроба на техния бли-
зък. Това ще става сре-
щу определено запла-
щане. Предвиждат се и 
санкции за погребални 
фирми, работещи неле-
гално. Те трябва да бъ-
дат вписани в регистър 
към общината, за да мо-
гат да извършват дей-
ността си. Ако не са, гло-
бата е до 3000 лева. 

До 300 лева санкция 
пък е предвидена за за-
лепяне на некролози на 
нерегламентирани мес-
та. В момента това е ма-
сова практика, като тра-
урни съобщения редов-
но се поставят по фа-
сади на сгради, врати и 
дори дървета. 

Пропаст между 
бедни и богати в ЕС

Пропастта между бедни и богати в ЕС е на-
раснала за 15 години с над 70 процента, зая-
ви на кръгла маса в Брюксел Кристалина Ге-
оргиева.

"Европа винаги се е стремяла да осигури 
на гражданите си равни възможности. Само 
че през последните 15 години разликата меж-
ду най-бедните и най-богатите е нараснала с 
над 70 процента: 10 процента от най-бедните 
граждани на Европа са обеднели с още 7 про-
цента, а 10-те процента най-заможни са ста-
нали с 66 процента по-богати", отбеляза тя.

По данни на неправителствената организа-
ция Оксфам, която се занимава с проблемите 
на бедността, разликата между бедни и бога-
ти расте бързо в целия свят. Според Оксфам 
42-те най-богати семейства в света разполагат 
с такива ресурси, каквито притежават общо 
3,7-те милиарда най-бедни хора на планетата.

Софиянци са се увеличили с 250 000 души за 
10 години. Това са официалните данни на ГРАО. 
В столицата обаче има и поне още 100 000, ко-
ито не са с адресна регистрация, казват експер-
ти. Оказва се, че расте не само столицата, но и 
повечето областни градове за сметка на малки-
те населени места и селата.

Според актуалните данни с лична карта, изда-
дена от полицията в София, живеят 1 478 045 ду-
ши. Като увеличението им само за година е кол-
кото малък град - 23 000.

Най-голям ръст на населението освен в сто-
лицата има в още четири от областните градове 
- Варна, Русе, Кърджали и Благоевград. Според 
официалната статистика на регионалното ми-
нистерство за последните 10 години повече хо-
ра живеят във всички областни градове. С едно 
изключение - Ямбол. Там хората, които живеят 
постоянно по лична карта, са намалели с почти 
6000 души за 10 години.

Според последните актуални данни на Наци-
оналния статистически институт в София през 
2017 г. е имало 1 325 429 души. Пловдив е вто-
ри по население по същите данни с 669 796 ду-
ши, трета е Варна с 472 120 души, следвана от 
Бургас с 411 579 души. От останалите областни 
центрове само два са над 300 000 души - Стара 
Загора и Благоевград. Най-малко е населението 
на Видин - 86 927.

Недостиг на работна ръка
Недостигът на работна ръка в Бъл-

гария се задълбочава и през 2019 г. 
ще е най-голям в София, Пловдив, 
Варна и Бургас, а най-много ще се 
търсят не програмисти и мрежови 
специалисти и компютърни техни-
ци, а шофьори, строители, продава-
чи и готвачи според проучване на 
Агенцията по заетостта сред бизнеса.

Kaтo цялo двe тpeти oт 
paбoтoдaтeлитe искат да наемат хо-
ра през тази година, като само в Со-
фия фирмите са готови да наемат 83 
хиляди души. В същото време едва 
3% от фирмите смятат да правят съ-
кращения. Агенцията е изследвала 

какво е търсенето на кадри в две ос-
новни групи професии.

В първата група са такива, кои-
то изискват високо образование 
или специфична правоспособност. 
Именно в нея най-много свободни 
места се очертават за шофьори, ин-
женери, здравни и просветни работ-
ници.

В другата група професии най-го-
лям глад ще има за оператори на ма-
шини, продавач-консултанти, шива-
чи, строители и готвачи. Така през 
2019 г. фирмите ще търсят повече 
от 1000 работници, които да рабо-
тят с машини. 
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От стр. 1коментираме

Предизвестеният 
край на договора 

за ракетите
От 2 февруари вече не е в сила договорът меж-

ду САЩ и Русия, подписан през 1987 г. от Рейгън и 
Горбачов, за ликвидиране на наземно базираните 
ракети с малък от 500 до 1000 км и среден обсег от 
1000 до 5500 км.

Как се стигна дотук? На 4 декември м. г. държав-
ният секретар на САЩ Майк Помпео даде на Русия 
срок от 60 дни, за да гарантира, че се съобразява 
с договора. Но в този двумесечен срок по нищо не 
личеше, че някоя от засегнатите страни полага уси-
лия за спасяването му.

Целта на ултиматума на Майк Помпео към Кремъл 
обаче не бе да спаси, а да погребе споразумение-
то. Ако САЩ наистина искаха да го спасят, трябваше 
да тръгнат по друг път. Има една важна причина за 
нежеланието на Вашингтон да опазят пакта и тя е 
в принципното неодобрение на Доналд Тръмп към 
договорите, които не е сключил самият той. Съвет-
никът му за националната сигурност Джон Болтън 
е отдавнашен критик на контрола над въоръжава-
нето и многократно е излагал аргументи, които ги 
лишавали от свободата да се грижат за собствената 
си отбрана. Не на последно място според експерти-
те е и нуждата от ракети със среден обсег, с които 
да бъде възпиран Китай.

Кремъл също има причини да не харесва пакта, 
с който се забраняват наземните, но не и базира-
ните във въздуха или в морето ракети със среден 
обсег. За Русия първите са били важна част от ней-
ния арсенал, докато НАТО и САЩ винаги са имали 
преимущество по отношение на вторите. Разпада-
нето на Варшавския договор и на Съветския съюз 
успоредно с разширяването на НАТО коренно про-
мениха географския аспект на противопоставяне-
то. Границата на НАТО се премести на изток, с което 
бе значително намалена стратегическата дълбочи-
на, на която Русия е разчитала за отбраната си. Не 
за първи път  САЩ разбиват основите  на ядрената 
безопасност в света. Да си припомним, че Джордж 

Буш-младши излезе от Договора за ограничаване  
на системите за противоракетна отбрана. Ядреният 
баланс до излизането на САЩ  от договора  се кре-
пеше на принципа  на взаимно гарантирано унищо-
жение. Никой не смееше да подпали ядрена война, 
защото щеше да бъде унищожен. Тъкмо затова Ру-
сия и  цялата международна общност признаваха 
съдбоносната важност на този принцип. Той беше 
носещата колона на световния мир.

Сега пък  Доналд Тръмп се отказа от  Договора за 
ракетите с малък и среден обсег на действие. През 
80-те години на миналия век този договор  смъкна 
нажежената до червено конфронтация  между Мос-
ква и Вашингтон. Защо обаче Тръмп  праща в коша 
този договор и какви ще са последиците от този му 
ход? Естествено, че  президентът на САЩ блъфира 
с обвиненията, че Русия  нарушавала договора  с 
разработената крилата ракета с наземно базиране 
9М729, защото при тестването й  на полигона  Ка-
пустин яр в Астраханска област се видя, че обхва-
тът й е под 500 км.

Докато  претенциите на Русия  към Америка съв-
сем не са блъфове. Американската страна излезе 
от договора за ПРО, за да създаде противоракетен 
щит. И започнаха да градят такъв до руските гра-
ници. База с пускови установки, от които може да 
се изстрелват  както противоракети, така и крила-
ти ракети, се появи в румънското селище Девеселу, 
като такава база се изгражда и в Полша.

Свидетели сме на нов полъх от студената война, 
който може да отприщи поредната надпревара във 
въоръжаването.

От стр. 1
Те обилно ръсят оби-

ди и лъжи от пленарна-
та трибуна срещу Еле-
на Йончева, Корнелия 
Нинова, съветници на 
президента и социали-
стите въобще. Не могат 
да разберат горките, че 
колкото повече плюят 
опозицията и несъгла-
сяващите се с тях факто-
ри, толкова повече па-
да рейтингът им. Сри-
ват се надолу с всеки 
изминал ден. Обвиня-
ват депутатите на БСП, 
че след онзи средно-
щен позор с приема-
нето на противозакон-
ни промени в Изборния 
кодекс по принципа

АКО МИНАТ - МИНАТ
са напуснали работни-
те си места. При връща-
нето на прага на префе-
ренциите на старите по-
зиции и решението да 
се пристъпи към смяна 
членовете на Централ-
ната избирателна коми-
сия според тях те тутак-
си би трябвало да се за-
върнат. Да, но доста са 
безобразията, пречещи 
на честното волеизлия-
ние на нацията. Списъ-
ците остават с мъртви 
души. Машинното гла-
суване, гарантиращо в 
някаква степен преси-
чането на манипулаци-
ите с протоколи и фал-
шиви бюлетини, е под 
въпрос. Пренебрегнат е 
закон, дори в бюджета 
са предвидени 50 млн. 
лв. за купуването на съ-
ответните устройства и 
срокът е определен – 
тази година. На гербад-
жиите обаче им се ще 
да се пробваме първо 
с 3 хил., после с 6 хил. 
машини и чак на парла-
ментарните избори, ко-
ито между другото мо-
же и да са предсрочни, 
да бъдат модернизира-
ни всички секции. Оста-
ва и простото мнозин-
ство при решаването на 
конфликти в комисиите. 
Жалбите до Касацион-
ния съд се обезсмислят. 
Видимо е, че причините 
червените да напуснат 
изчерпалия се парла-
мент са предостатъчно. 
Обвиненията за торпи-
лиране на демокрация-
та увисват във въздуха. 
Напротив, те отстояват 
правата на гражданите. 
Волен Сидеров проявя-
ва активност по темата, 
макар че именно той с 
неговите сподвижници 
въведоха тази практика. 
Какво да кажем за гер-
баджиите? Те с месеци 
бяха забравили депутат-
ските си задължения и 
митингуваха кога явно, 
кога тайно, задавайки 
въпроса

КОЙ?
след неуспелия  опит 
на Догановите хора 
да прокарат за шеф на 
ДАНС Делян Пеевски. 

Апропо, опитите да 
се обвърже отравянето 
на бизнесмена Гебрев с 

руски шпионски заго-
вор и английската коме-
дия „Скрипал” се сгро-
молясаха с трясък. Са-
мият оръжейник в гле-
дано предаване опове-
сти, че от три години 
в основата на физиче-
ското и юридическото 
му унищожаване е фир-
ма, собственост на ад-
вокат на г-н „Кой”. Точ-
но тя с подкрепата на 
държавата желае да го 
прогони от „Дунарит”, 
преследвайки корист-
ни интереси. Жалко за 
напъните на британска-
та посланичка. Номерът 
не се получи. Горе-до-
лу същото е и със сиг-
нала на посланика на 
САЩ за милиони вене-
цуелски долари в наша 
банка. Според финан-
систа Емил Хърсев всич-
ко отговаря на между-
народните изисквания. 
Една държава със свои 
явни средства желае да 
закупува храни в реги-

она. Парите идват през 
уважавани институции. 
Това, че на янките им 
се ще да съсипят соци-
ализма в Южна Амери-
ка, блокирайки възмож-
ностите за нормален 
живот на населението, 
че са гневни на отнета-
та от Уго Чавес възмож-
ност да крадат нефт от 
недрата на най-богатата 
на черно злато държава 
на планетата, не е наш 
проблем. Набъркват ни 
в голяма игра. А когато 
атовете се ритат, мага-
ретата страдат…

Да се върнем към не-
истовия стремеж на уж 
Народната партия за 
европейско развитие с 
цената на всичко да се 
задържи на власт. Няма 
значение, че за три ней-
ни мандата бедността 
реално се задълбочи. 
Твърденията за нарас-
нали доходи трябва да 
се разглеждат съпоста-
вени с нивото на раз-
ходите. Какво и колко 
е могъл пенсионерът 
да заплати с мизерни-
те 200 лв. през 2009 г. 
и позволява ли си го 
днес с 300 лв., ако въ-
обще ги получава? До-
бре звучи статистика-
та – расте минимална-
та пенсия, средната за-
плата направо лети на-
горе, но онези, под пра-
га за оцеляване, някак 
си не намаляват. Хора-
та са напрегнати и не-
сигурни. Измами, гра-
бежи, убийства, в това 
число и масови, са все-
кидневие. Задълбоча-
ва се циганският про-
блем – мургавите бра-
товчеди посягат на ме-
дици, на униформени, 
ръгат с ножове и оне-
зи, които се опитват да 
ги разтърват при побо-
ища. Градчетата, да не 
говорим за селцата, при 
настъпването на мрака 

опустяват. Работеща-
та младеж бяга в чуж-
бина. Раждаемостта не 
може да покрие смърт-
ността. Нацията остаря-
ва, топи се, променя се 
народопсихологията. 
Няма общообединява-
ща кауза. В парламен-
та се шири омраза и се 
предава надолу по ве-
ригата. Корупцията е 
повсеместна. Чак сега 
се сетиха управниците, 
че милиони отиват при 
мними инвалиди с по-
мощта на подкупни тел-
кове. Доктори – с мили-
они в сейфове. Начал-
ничка на банков клон 
– със стотици хиляди 
от източени сметки на 
клиенти. Пребити и из-
насилени старици…
МНОГОСТРАДАЛНАТА 

РОДИНА
е докарана до това де-
редже от алчни и безо-
гледни люде, присвоя-
ващи общите пари чрез 
обществени поръч-

ки, баснословни неза-
служени възнагражде-
ния. Министри, съсипа-
ли с некомпетентност-
та си цели отрасли, се 
разписват срещу 4-5 
хил. лв. минимум. Не-
известно е какви пач-
ки получават под маса-
та. Шефове на държав-
ни болници са милио-
нери – били добри спе-
циалисти. Защо тогава 
сме първи в ЕС по хро-
нични болести и бием 
всички по летален из-
ход вследствие на не-
навременна лекарска 
намеса?

Социалистите са ви-
новни, че законодател-
ният орган не си върши 
добре работата. Твър-
дението пак е на Цвета-
нов и на пригласящи му 
псевдопатриоти. За тях 
би било прекрасно, ако 
въобще я няма опози-
цията или се държи ка-
то групата на ДПС или 
на Марешки – ни рак, 
ни риба. Депесарите са 
сериозно против пре-
ференциите – имаха 
проблеми с размества-
не на листите, подреде-
ни от Доган по начин, 
по който той смята, че 
е най-правилно. Някой 
от опашката се намъква 
на водещо място и не 
ще да го отстъпи. Мно-

зинството се съгласи с 
тях, за да има кворум 
и да може да прокарат 
други свои хитрини, и 
се набута в блатото. Из-
ложи се и пред Брюк-
сел с откровеното оря-
зване правата на елек-
тората. Уплаши се и за-
почна да притиска чер-
вените – ако не се вър-
нат в пленарната зала, 
ще останат без възна-
граждение. От „Пози-
тано” отговориха: „Ня-
ма да ползваме коман-
дировъчни, не щем за-
плати. 26 часа дебати-
рахме, че правите глу-
пости. Не ни чухте. Сега 
берете горчивите пло-
дове на надменността и 
авторитаризма!”

Б. Борисов сам при-
зна, че докато бил в чуж-
бина, неговите хора по-
объркали нещата. На-
прави го дни след из-
казването, че не им се 
меси в работата. Приви-
ка ги и им показа откъ-
де изгрява слънцето. За 
да замажат положение-
то, в обслужващите ги 
медии се впуснаха мал-
кото сносно говорещи 
техни представители 
да доказват, че черно-
то, когато те пожелаят, 
е бяло, и обратното. Ин-
тервюиращите ги коле-
ги обикновено са плахи 
и се страхуват да попи-
тат от внесените десет-
ки проектозакона на со-
циалистите, сред тях е и 
нашият, за възрастните 
хора, колко бяха гласу-
вани. Нито един – отго-
варяме вместо тях! Явно 
те от друго освен от по-
добен натиск не разби-
рат. Когато председате-
лят Главчев отне дума-
та на Корнелия Нинова 
след заплахата, че БСП 
ще напусне, той „добро-
волно” подаде оставка. 
Същото се случи и с без-
пардонния Валери Си-
меонов – прави се на ге-
рой в 8 ч. сутринта, че 
думите си назад не взе-
ма. И в 9 посипа главата 
си с пепел по повод оби-
дите срещу майките на 
деца с увреждания, под-
крепени от левицата… 

Ще ни се да вярва-
ме, че след ветото на 
президента опитите на 
гербаджиите да си оси-
гурят служебна победа 
чрез промени в Избор-
ния кодекс ще преста-
нат, те ще направят оби-
чайния лупинг, т.е. об-
ръщане на 180о. 

Падение

няма как да не посочим, че червените доста 
често правят онова, което пасивното граждан-
ство пропуска да стори. те реагират на намере-
нията на обсебилата всички лостове в страна-
та „шайка” - определението е на бившия депу-
тат от ГерБ антон тодоров, да продължава да 
управлява в своя корпоративен интерес, газей-
ки закони и правила. Падението им е безспорно. 
Лошото е, че апатията и примирението, обхва-
нали нацията, са хранителната среда за тях-
ното десетгодишно съществуване. Две трети 
от българите според социологически изследва-
ния желаят промяна и чакат някой друг да я из-
върши. а тя е наше конституционно право и за-
дължение – да бъдем активни членове на обще-
ството в социалната ни държава.

Петьо ДаФиНкиЧев

Горбачов и рейгън подписват договора

Цветан илиев
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Достоен живот

Ó÷èòåëêî, áëàãîäàðÿ!

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

До ГЛаВния реДактор

тати днес.
симеон игнатов от 

с. Овчеполци, Пазар-
джишко, пък ни мо-
ли да проучим и 
да пишем за хо-
рата, които ще 
вземат пен-
сии от око-
ло 20 хил. лв., 
други над 10 
хил., а и за те-
зи, които ще 
вземат по 4 
или 5 хил. 

Едва ли ре-
дакцията ще получи така-
ва информация от дър-

жавните институции, но 
обещаваме на г-н Игна-
тов, че ако успеем, ще пи-

шем по темата.
Цвета марко-

ва от с. рогозен 
ни пише за ми-
зерния живот 
на пенсионери-

те в България и 
грешките на уп-

равляващите, за 
да се стигне до-

там. Тя изразява 
подкрепата си за депу-
татката Елена Йончева 
за смелата й гражданска 
позиция.

Здравейте, мила редакция на 
любимия ми вестник „Пенсио-
нери”!

Аз съм годишен абонат и ха-
ресвам всичко в изданието. Ка-
то всеки и аз имам своите хуба-
ви спомени - семейни, от служ-
бата, битови... Тези обаче, кои-
то не се забравят дори и за миг, 
са от детството ни. Търся своите 
приятелки именно от онези го-
дини - безгрижни и палави. Аз 
съм Гинка Стоянова Георгиева, 
израснала в с. Рибен, сега живея 
в съседното Подем, обл. Плевен. 
Тук съм омъжена, тук съм съпру-
га, майка и баба. Търся вас, прия-
телки, с които през годините, без 
да искаме, изгубихме връзка: Не-
ли Вълчева, доколкото знам, сега 
живее в София, има брат, който 
се казва Юри. Детелина Цветано-
ва, би трябвало да живее в Пле-
вен, има брат Стефчо. И Стефка 
Георгиева, също предполагам, 
че живее в Плевен, има сестра  

Уважаеми господине,
Пиша до вас с надеждата 

думите ми да бъдат проче-
тени и от господа управля-
ващите и 
опозици-
ята. Слу-
шам, че 
управля-
в а щ и т е 
говорят, 
че имат 
на разпо-
л о ж е н и е 
м и л и а р -
ди лево-
ве,  които 
по тяхно 
мнение се 
дават  на 
различни места при нуж-
да. Но единствената наша 
нужда, на пенсионерите, за 
по-сносен живот остава 
неуважена и неудовлетво-

рена. Дали сме на държава-
та по 30-35 г. трудов стаж, 
участвали сме в искания от 
държавата народен (дър-
жавен) заем, в бригадирско-
то движение, строили сме 
Прохода на републиката 
(Хаинбоаз) безвъзмездно и 

какво ли още не. Но днес за 
съжаление много стари хо-
ра водят самотен и беден 
живот, какъвто съм и аз.

Господа управляващи, 

вие сами определяте ва-
шите заплати от 3-4 хил. 
лв., а ние, пенсионерите, 
стигнахме дотам да иска-
ме преизчисляване на пен-
сиите. 

Увеличението, което ни 
обещахте от средата на 

тази година, вече е из-
ядено, защото вдиг-
нахте предварител-
но цените на млеч-
ните продукти, хля-
ба, горивата и още 
куп неща. Водим те-
жък живот. 200-300 
лв. доникъде не сти-
гат. Но както казва 
народът, „ситият на 
гладния не вярва”. 

Господа, идват из-
бори. И пак ще ви пот-
рябваме. Помислете, 
защото днес сте из-

браници, но утре може да 
не сте!

Димитър кОмитОв, 
с. красен, 

община генерал тошево

Мило тържество съ-
бра много бивши учи-
тели, самодейци и об-
щественици от Цено-
во, на което отбеляза-
ха 80-годишния юби-
лей на Денка Филипо-
ва. Залата на Центъра 

за пълнолетни лица с 
увреждания се оказа 
тясна, за да побере 
многото желаещи да 
поздравят юбилярка-
та. Сред гостите бе-
ше и кметът на об-
щина Ценово д-р Пе-

момичетата и момче-
та са направили пър-
вите си стъпки в учи-
лище под нейно ръко-
водство и напътствия. 
И всички те са успели 
да се реализират ус-
пешно в професията 
и живота. 

От Ценово са излез-
ли доктори, инжене-
ри, пилоти, техници… 
И всички те си спом-
нят за своята учител-
ка с добро и много лю-
бов, защото неведнъж 
тя им е държала пръ-
стите на ръцете да из-
писват буквите, научи-
ла ги е на четмо и пис-
мо. Просто им е дава-
ла знания, които да из-
ползват в живота. 

Днес, макар и на 80 
г., Денка продължа-
ва да чете по няколко 
вестника и художест-
вена литература всеки 
ден, не спира да се ин-
тересува от актуалните 
събития в обществено-
политическия живот в 
общината, има актив-
на позиция по най-ва-
жните делнични теми. 

Юбилярката не 
скрива, че съдбата не-
веднъж й е поднасяла 

неприятни изненади. 
Един от най-трудните 
моменти, който изжи-
вяла, бил, когато си-
нът  й заявил, че за-
минава да учи в Бу-
дапеща. 

В унгарската сто-
лица по-късно той 
се оженил и наме-
рил подходяща ра-
бота. Сега баба Ден-
ка и дядо Стефан се 
радват на трима вну-
ци - две момичета и 
момче, които отлич-
но познават българ-
ския език и литера-
тура. Макар и на въз-
раст, двамата не спи-
рат да пътуват между 
Ценово и Будапеща. 
Всяка година през зи-
мата тя и Стефан за-
дължително гостуват 
за около месец в Бу-
дапеща, а през лятото 
цялото семейство на 
Светлозар идва на по-
чивка в България. Дъ-
щерята Емилия, след 
като завършва Сто-
панската академия в 
Свищов, решава да не 
е далеч от родителите 
си и работи в Бюрото 
по труда. 

марий ПейЧев

ло Волово и се отправя 
към Русе, за да постъ-
пи в Педагогическото 
училище. 

След като завърш-
ва обучението с от-
лична диплома, Ден-
ка е разпределена ка-
то дружинен ръково-
дител в училището в 
село Белцов. И оттук 
насетне животът й из-
цяло е свързан само с 
децата и класната стая 
в община Ценово. Тя с 
удоволствие си спом-
ня, че и работата с ро-
дителите й е доставя-
ла огромно удоволст-
вие. Вечно усмихната-
та жена и досега пази 
списъци на ученици-
те от всички класове. 
И сега след много го-
дини почти не минава 
ден, без да й се обадят 
по телефона по някол-
ко от нейните възпита-
ници. А сърдечното и 
признателно „Благода-
ря ти, учителко“ сгря-
ва най-много душата и 
сърцето на Денка Фи-
липова. Повече от 500 

тър Петров. Макар и 
на години, младежкият 
дух и ентусиазъм про-
дължават да  живеят 
и да я крепят. Денка 
Филипова е и един от 
основните мотори за 
създаването на Днев-
ния център. Социал-
ната институция вече 
пета година се е пре-
върнала във втори дом 
не само за нея, но и за 
още десетина жители 
на Ценово. Тук всеки 
ден те се събират, за 
да обменят новините 
от България и света. 
Жените споделят ра-
дости и болки, редов-
но се наслаждават на 
домашно приготвени-
те сладки и баници, 
но и на постигнатото 
в различните ателие-
та по трудова терапия. 

Кадрите от филма за 
живота на Денка Фили-
пова се изнизват  ка-
то на каданс през не-
забравимите й споме-
ни. Ненавършила още 
четиринадесет години, 
тя напуска родното се-

Приятели от 11 "б" 
випуск 1962 г. на  По-
литехническата гимна-
зия "Димитър Благоев" 
- Пловдив, тук на сним-
ката сме на Оборище. 
Аз съм вашият съученик 
Никола Чуралски. Моля 
ви обадете ми се на тел. 
0882936398 или ми пи-
шете на адрес: 4703 смо-
лян, ул. „г.с.раковски”, 
31 вх. Б, ап. 1.  

За последно се чухме 
със Стефан Денев, който 
за съжаление вече е по-
койник. Приживе ме за-
радва с новината, че се е 
видял с Мария Гешева и 
Хрипсиме Чакърян. Моля 
ви обадете ми се.

Дидка. Дано сте здрави и щаст-
ливи, скъпи приятелки, дано ви 
заварвам добре! Моля, ако ня-
кой знае нещо за тях или вие са-
мите, мили госпожи, четете тези 
редове, свържете се с мен, за да 
се радваме отново една на дру-
га, както беше навремето!

с благодарност и надежда:  
гинка геОргиева,

 обл. Плевен, общ. Долна 
митрополия, ул. „вит” №55, 

с. Подем - 5852, 
тел. 0885/85 09 34

Национална катастро-
фа завладя България. 
Ще я преодолеем, ко-
гато загърбим насрещ-
ния вятър, разсъждава в 
писмото си дядо Борис 
гърнев от дом „илин-
ден” в с. Бойково, об-
ласт Пловдив. По-ната-
тък той привежда при-
мери от близкото мина-
ло на България, като по-
сочва големите икономи-
чески и в други сфери 
успехи, постигнати тога-
ва, и трагичните резул-
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За вашата трапеза

Страницата подготви Наталия ГЕНАдиЕВА

Зелева Запеканка
Продукти:  1 малка 

зелка - около 1 кг, 500 
г кайма, 2 средно голе-
ми картофа, 1/2 морков, 
1/2 червена чушка, 3 яй-
ца, 100 мл прясно мля-
ко, 3 с. л. заквасена сме-
тана, сол и черен пипер 
на вкус, ситно нарязан 
копър за поръсване

Приготвяне: Почис-
тете зелката, ка-
то изрежете чу-
канчето, и след 
това я попаре-
те във вряща 
подсолена во-
да, за да омек-
нат листата. То-
ва може да се 
направи и в ми-
кровълновата 
фурна. За цел-
та сложете зелката с из-
рязаната част нагоре и 
пуснете фурната за 15 
минути на максимална 
мощност. Листата омек-
ват идеално. След това 
поизрежете по-дебели-
те жили. В тиган сложе-
те да се запържат сит-
но нарязаните лук, мор-
ков, чушка и кайма, до-

притиснете добре и пак 
с лъжица залейте с ос-
таналата млечна смес. 
Завийте с листа и след 
това прегънете висящи-
те половинки от зеле-
ви листа. Отгоре може 
да наредите още листа, 

за да не се отвори за-
пеканката при пече-
нето. Намажете я със 
заквасената сметана 
(ако нямате, разбий-
те 1 с. л. гъсто кисело 
мляко с 2-3 с. л. теч-
на сметана) и сложе-
те да печете в загрята 
на 1800 фурна около 
35 минути (на венти-
латор) или докато се 

Как да станеш любимата баба

като останат на мазнина. 
В купа настържете кар-
тофите на едро ренде и 
към тях добавете изпър-
жената кайма, разбър-
кайте добре. В подходя-
ща форма или тавичка 
наредете листа от зеле 
с дебелата част към та-
вата, така че половина-
та да излизат от тавата 
и да се застъпват, засте-
лете и дъното. Изсипете 

половината смес от кар-
тофи и кайма, притисне-
те и с лъжица малко по-
малко залейте с поло-
вината смес от разбити-
те яйца и прясното мля-
ко. Покрийте пак с лис-
та от зелето и изсипете 
останалата смес. Отново 

Да бъдеш добра майка, 
не е трудно. А баба? Никой 
като че ли не дава съве-
ти как тя да се превърне 
в любимка за порасналите 
си деца и за внуците. По-
вечето съвети са насоче-
ни към родителите и най-
вече към майките.

Ето  7 забранени фра-
зи, които бабите трябва 
да преглътнат и никога да 
не произнасят. Ако успеят, 
имат шанс да съберат чер-
вени точки и да се превър-
нат в любими.
 стара съм, значи 

съм права. С тези думи ще 
подразните не само роди-
телите, но и внуците си. И 
със сигурност няма да спе-
челите уважението им. За-
щото подтекстът е: „Вие не 
сте дорасли още!“
 Не ми разбивайте 

сърцето. Не се опитвайте 
да постигнете вашите це-
ли, като използвате подоб-
ни манипулации. Защото 
рано или късно всички ще 
престанат да обръщат вни-
мание на подобни оплаква-
ния. Спомнете си приказка-
та за лъжливото овчарче.
 кой облича така де-

тето си? Другият грешен 
вариант е: „Така ли ще из-
лизаш на улицата?“ Естест-
вено е, че го казвате с най-
добри подбуди. Ако обаче 
внуците или родителите им 
са решили да сложат тези 
дрехи, просто го приеме-
те. Това не е вашето дете. 
Всяка баба има ограниче-

ни права за възпитанието 
на внуците – това е работа 
на майка им. А е възмож-
но и друго – вие фатално 
да сте изостанали от мод-
ните тенденции.
 аз не настоявам, 

но... Още една фраза от 
арсенала на бабата мани-
пулатор. От една страна, 
сякаш давате невинен съ-
вет, а, от друга, им тика-
те в носа решение. Оста-
вете родителите сами да 
решат кое е добре за тях-
ното дете.
 естествено аз не 

съм най-добрата баба 
на света. Хайде стига! Не 
ги принуждавайте да си-
пят комплименти. Особе-
но ако бабите сте две. Не 

вбивайте клин в отноше-
нията. Не принуждавайте 
внуците да изказват пред-
почитанията си.
 Не съм ви вижда-

ла от три седмици. И как-
во от това? Вашите внуци 
и родителите им също си 
имат задачи, работа, при-
ятели. Не придърпвайте 
одеялото само върху вас. 
Никой не може да обича 
по принуда.
 Живея основно за-

ради вас. Това отново е 
форма на зле прикрито 
обвинение. Пробвайте да 
живеете заради себе си. 
И да общувате с младите 
тогава, когато това носи 
радост както на тях, така 
и на вас.

на изтри с ръка капе-
щите тежки майчини 
сълзи и се обърна към 
мене: - Венчайте се с 
годеника си! Неотдав-
на едни се венчаха в 
затвора и помилваха 
осъдения мла-
доженец.

 На краткото 
свиждане Роси-
ца съобщава на 
Антон появила-
та се малка на-
дежда. Думите и 
решимостта й го 
затрогват, макар 
и да знае, че ня-
ма да има ми-
лост - присъдата 
отдавна е пред-
решена и зами-
слена да слу-
жи за назида-
ние. Недочакала 
позволените минути за 
прощалното свиждане, 
Росица хуква към гра-
да, там я чака надеж-
дата... щом за други е 
имало милост. Качва се 
на трамвай №3, тича по 
улица ''Раковски", къ-
дето е комендантство-
то. Столичния комен-
дант го няма, в кабине-
та е неговият адютант 
капитан Радев.

- Моля ви, изпълне-
те последното желание 
на моя годеник да се 

венчаем, преди да бъ-
де разстрелян!” 

Капитанът й обеща-
ва да даде разрешение, 
имало и известно за-
коново основание, но 
трябва да набави доку-

мент - вула. Боже, къде 
се вади вула? Ами ако 
закъснее? Най-сетне 
документът е получен 
и Росица въздъхва с 
надежда...

 Свечерява се. Ед-
на полицейска джип-
ка бръмчи към Школа-
та за запасни офицери. 
В нея са капитан Ра-
дев, гарнизонният све-
щеник Никола Шива-
чев, Радка Богданова, 
Стефан Богданов и Ро-
сица. Слизат в двора 

Кървава венчавка
на стрелбището. Пред 
портала стоят сестра-
та на Антон Роза, Ан-
на Романова и Бойка 
Вапцарова, втренчили 
поглед в затворената 
камионетка с осъде-

ните, която е пристиг-
нала преди тях. Извеж-
дат ги, заобиколени с 
двоен шпалир войни-
ци и полицаи. Оковани 
в тежки белезници, ми-
нават покрай пригот-
вените за тях шест ков-
чега, опрени до стена-
та... Определената стая 
за венчавката е малка. 
Пълна е със служебни 
лица, цивилни агенти, 
офицери в черни уни-
форми с жълти еполе-
ти – висши немски по-
лицаи. 

 Божият служител е 
наредил на масата Биб-
лия, кръст, свещи, ча-
ша с вино, требник. В 
ръката си държи за-
палено кандило. Мла-
доженката успява да 
прошепне на свещени-
ка: “Отче, бави се кол-

кото можеш." В това 
време капитанът връх-
лита отнейде и грубо 
крясва: "Бързай, отче. 
Всичко да стане бър-
зо!" Свещеникът сми-
рено му отговаря, че 
е недостойно за са-
мото тайнство да се 
бърза. Преди да за-

почне богослуже-
нието, той се об-
ръща към младо-
женците: "Кой ще 
бъде кум?" Роси-
ца извиква: "Нико-
ла Вапцаров!", но 
капитанът се по-
зовава на закона: 
“Той е лишен от 
граждански права 
и не може да под-
писва документи!” 
"Тогава вие ще бъ-
дете кум, г-н капи-
тан. Поемете кум-
ството и задълже-
нието да се гри-

жите за кумците си."
 Гласът на свеще-

ника изпълва с бла-
гост стаичката: “Госпо-
ди Боже наш, със слава 
и чест венчай ги...” По-
ставя венците на гла-
вите им и подсказва 
на кума да ги разме-
ни три пъти, като ка-
питан Радев ги разме-
ня с явна подигравка. 
Духовникът премина-
ва към Евангелието, 
където се разказва за 
сватбата в Кана Гали-
лейска, и започва да 
чете молитвата “От-
че наш”, за да удъл-
жи времето. Благосла-
вя чашата с виното и 
дава на младоженците 
три пъти да пият. По-
вежда ги да обиколят 
масата. Поставя пред 
кума предварително 

попълнено свидетел-
ство за венчание. Ка-
питан Радев го под-
писва, без да го про-
чете. Със същата ръка 
и със същия златен пи-
сец след 15 минути ку-
мът подписва смърт-
ния акт на своя кумец! 

Свещеникът поздра-
вява нововенчаните и 
подканя останалите да 
ги поздравят. Какво да 
им пожелаят? Какво?... 
Последна задушаваща 
прегръдка... 

- Прощавай, Роси-
це, ти стана моя бул-
ка днес, а утре си моя 
вдовица. С какво да те 
утеша? 

- Прощавай, Анто-
ша, жестока е към нас 
съдбата... 

Мярва се Гешев и 
ядосано изтиква мла-
доженката навън. Шес-
тимата ги извеждат към 
зловещите тунели на 
стрелбището. Близки-
те качват на открита 
полицейска кола и ги 
свалят на площад "Све-
та Неделя". Всички се 
прибират в квартира-
та на Бойка и Никола 
Вапцарови на ул. “Ан-
гел Кънчев” 37. През 
отворения прозорец в 
антрето чуват картечен 
лай...

 Полицейски про-
токол за разстрела и 
свидетелството за вен-
чание на Българската 
екзархия можеше да 
види всеки посетител 
на музейния комплекс 
"Стрелбището" - те бя-
ха окачени в стаич-
ката, където е извър-
шена венчавката. Днес 
то е частна школа за 
стрелба.

От стр. 1
Присъдата не под-

лежи на обжалване и 
следва да се изпълни в 
24-часов срок!" В зала-
та настъпва бъркотия - 
чуват се викове, плач и 
закани! Напразно пред-
седателят на съда уд-
ря звънеца да въведе 
тишина, прекъсва за-
седанието и дава 5 ми-
нути почивка. Съдиите 
гузно се изнизват през 
вътрешната врата. Осъ-
дените са изведени на-
вътре в изолирана стая, 
където да дочакат из-
пълнението на присъ-
дата. Глутница полицаи 
и агенти избутват с юм-
руци близките навън.

 Росица Манолова си 
спомня: 

“Към нашата група се 
приближи работничка 
от близка софийска фа-
брика. 

- На тебе какъв ти е 
осъденият? 

- Девер - отговаря 
Венера Вапцарова. 

- А на тебе? 
- Чедото ми... - про-

стенва майката на Ан-
тон. 

- Брат ми е - отгова-
ря Роза. Този път очите 
на жената се отправят 
към мене. - Годеник е 
на нея... 

- Хубава сватба днес 
ще направим - запла-
ка с глас Антоновата 
майка... Непозната же-

никола Вапцаров и антон Попов 
в ресторанта на лятната 

къпалня в София

запече добре. След то-
ва я извадете от фурна-
та, оставете запеканка-
та малко да постои и я 
обърнете в подходяща 
чиния. При сервиране 
поръсете със ситно на-
рязан копър.
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БНТ 2

БНТ 4 

 

Петък, 1 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Христо Йоцов квартет
0:30 “305”
1:55 Култура.БГ

съБОта, 2 март 
6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Сийбърт
7:15 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
15:00 Чувство за непоноси-

мост /90 години от рож-
дението Георги Марков/

16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 В Белия дом на Обама
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Госпожица Медоус
22:15 По света и у нас
22:30 Студио “Х”: Не убивай
0:15 Да оцелееш при десант в 

Нормандия
1:45 В Белия дом на Обама

НеДелЯ, 3 март  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Слънчеви пера
8:00 Голямото четене: “Под 

игото”
8:30 По света и у нас
9:00 На 3 март
10:55 Военен ритуал за изди-

гане на Националния 
трибагреник

11:20 На 3 март
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Българийо, майчице 

свята
14:30 Шибил
16:00 Концерт на Гвардейския 

представителен духов 
оркестър

17:30 Господин Гладстон и 
българите

18:30 Тържествена заря-
проверка по случай 
Националния празник на 

Република България
19:15 Благослов за “Мила Ро-

дино”
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Възвишение
23:00 Концерт на група “Фон-

дацията” 
0:30 Предизвикателства в 

Аляска
2:00 Студио “Х”: Не убивай
3:55 Туризъм.бг
4:55 Вяра и общество с Горан 

Благоев

ПОНеДелНик, 4 март
6:00 История с куче, без куче
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Лоте и тайната на лунни-

те възли
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:20 Концерт на група “Фон-

дацията” 
14:50 Светът е голям и спасе-

ние дебне отвсякъде
16:40 Книга на мълчанието
17:30 Спортисимо
18:00 Древни български 

хроники: Из мъглата на 
вековете

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 Денят на бащата
23:00 Пеещите обувки
1:25 Култура.БГ
2:25 100% будни
3:30 Смелият

втОрНик, 5 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Денят на бащата
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 История.bg
3:15 Извън играта
4:05 Дойче веле: Шифт
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 6 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Стройковци
14:50 Приключенията на гор-

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

Въртележката на заблу-
дите

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Комисар Монталбано: 

Въртележката на заблу-
дите

4:15 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

Четвъртък, 7 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Стройковци
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
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: Ерих Райтерер
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: Челси - Динамо/

Киев/, осминафинална 
среща от турнира на 
Лига Европа

0:10 Улови момента с Милен 
Атанасов

0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Госпожица Медоус
4:15 Дойче веле: Шифт

Петък, 1 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Откакто свят светува    
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
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 Вулканите: Бомба със 

закъснител
19:10 10 000 крачки                 
19:20 Желязната лейди
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 Клуб “История.bg”
23:00 По света и у нас
23:25 Митика: Тъмните време-

на
1:10 Музика, музика...
1:40 В близък план
2:10 Желязната лейди
3:50 Олтарите на България
4:00 Откакто свят светува    
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБОта 2 март
6:00 Часът на зрителите
6:30 Дай ми, моме, ключовете
7:00 Сид – дете на науката
7:30 Точица
7:55 Сафарито на Скаут
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
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 Славата на България
16:45 Баба Тонка. Отвъд леген-

дата
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Слава
22:15 По света и у нас
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Туристически маршрути
0:00 БГ рок симфони
1:30 Слава
3:10 Време за губене
3:40 Баба Тонка. Отвъд леген-

дата
4:20 Рецепта за култура 
5:15 Домът на вярата            
5:30 Туристически маршрути

НеДелЯ, 3 март
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 5 минути София
7:05 Зора над Балкана
7:30 Птицата
8:30 По света и у нас
9:00 Приказките на госпожа 

Виола
10:00 Финландците идат
10:30 Домът на вярата            
11:00 Рецепта за култура 
12:00 Световна купа по ски - 

алпийски дисциплини: 
гигантски слалом /мъже/

14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 От мегдана 
16:00 Константин Величков – 

европеецът
17:15 На опера с БНТ 2: „Мария 

от Буенос Айрес“ от Ас-
тор Пиацола

17:45 Афиш
18:00 Новото познание
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Етнофокус
21:00 Съдията: 1884 - юлий, 

август
22:25 Един свят по-високо от 

нас  /90 г.от рождението 
на композитора Георги 
Генков/

22:55 Изкуството на 21 век
23:25 Добър ден с БНТ 2
0:25 Афиш
0:40 Ново 10 + 2
1:40 Пътешествия
2:15 Музика, музика...
2:45 Камбаните са моите деца
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, 4 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 Сид – дете на науката
7:55 Точица
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
8:45 Клуб “История.bg”
9:45 От мегдана
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата   
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 В търсене на българския 

празник
16:10 Вълшебните приказки на 

щурчето
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 Знаете ли...
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 Първи годишни награди 

“БНР Топ 20”
0:05 Натисни F1
0:20 Знание.БГ 
0:50 60 минути за култура
1:50 Репетиция
2:20 Домът на вярата   
2:50 Младите иноватори
3:20 Часът на зрителите
3:50 Пазители на традициите 
4:20 Зора над Балкана
4:45 Афиш
5:00 Един свят по-високо от 

нас 
5:30 Пътешествия

втОрНик, 5 март 
6:00 Вълшебните приказки на 

щурчето
6:20 Култура.БГ
7:20 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
България”

7:50 Видин Даскалов – Скучен 
без теб е и самият рай 
/90 години от рождение-
то на певеца/

8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Изкуството на 21 век
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки 
19:20 Любовен еликсир номер 

9
20:55 Шифт
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Ловци на мисли
1:10 Натисни F1
1:25 Знание.БГ 
1:55 60 минути за култура
2:55 Любовен еликсир номер 

9
4:30 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2

срЯДа, 6 март 
6:05 Енциклопедия България
6:35 Култура.БГ
7:35 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Притъмнее ли - значи е 

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

от Буенос Айрес“ от Ас-
тор Пиацола

14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки  
19:20 Планетата Земя 2: “Рав-

нини” 
20:15 Денят на бащата
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Мародери
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:40 Планетата Земя 2: “Рав-

нини” 
3:30 На опера с БНТ 2: „Мария 

от Буенос Айрес“ от Ас-
тор Пиацола

4:00 Младите иноватори
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

Четвъртък, 7 март 
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Класика в образи: 
Константин Илиев /95 
години от рождението 
на диригента/

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 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки  
19:20 Планетата Земя 2: “Гра-

дове” 
20:15 Денят на бащата
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 Митика: Некромантът
0:35 Туристически маршрути
0:05 Натисни F1
1:20 Знание.БГ 
1:50 60 минути за култура
2:45 Планетата Земя 2: “Гра-

дове” 
3:35 На концерт с БНТ 2
4:05 Вечната музика
4:35 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

Петък, 1 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 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

съБОта, 2 март
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Клуб “История.bg”
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Под игото: “Безпокой-

ства”
14:00 Знаци по пътя: Васил 

Стоилов 
14:30 Олтарите на България
14:45 Златни ръце
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 Грехът на Малтица 
22:05 Под сянката на Георги 

Марков 
23:30 Часът на зрителите
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Музика, музика...
1:40 Репетиция                        
2:10 Вечната музика
2:40 Младите иноватори       
3:10 Олтарите на България
3:20 Златни ръце
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 6

НеДелЯ, 3 март
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 На 3 март
10:55 Военен ритуал за изди-

гане на Националния 
трибагреник

11:20 На 3 март
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Под игото: “Гробът гово-

ри”
14:45 Пазители на традициите  
15:15 Българи от всички вре-

мена
16:20 Битките за Европа
16:55 Новата кола на татко
17:20 Добър ден с БНТ 2
18:30 Тържествена заря-

проверка по случай 
Националния празник на 
Република България

19:15 Олтарите на България
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Михаил Белчев - 50 годи-

ни на сцена
23:00 Афиш
23:15 Нощни птици
0:15 10 000 крачки
0:20 На опера с БНТ 2: „Мария 

от Буенос Айрес“ от Ас-
тор Пиацола

0:50 Библиотеката
1:50 Иде нашенската музика 
2:50 Извън играта
3:35 Олтарите на България

ПОНеДелНик, 4 март 
6:00 До сърцето
6:20 За България – хайдушки, 

исторически и възрож-
денски песни

7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Децата на Балканите - с 

духовност в Европа
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Величков – 

европеецът
13:45 Комитски времена
14:45 Концерт на Софийската 

филхармония и Гвардей-
ския представителен 
духов оркестър

16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 Възрожденският дух
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Денят на бащата
23:00 Вечната музика
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Младите иноватори
1:30 Откакто свят светува 
2:00 Олтарите на България
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

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

втОрНик, 5 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Европейски маршрути
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 България от край до 

край 6
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Денят на бащата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Време за губене 
4:45 Култура.БГ
5:45 Европейски маршрути

срЯДа, 6 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Музикални следи: Атанас 

Косев /Композиторът на 
85 години/

11:35 10 000 крачки
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до 

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

Атанасов
2:10 10 000 крачки
2:20 Нощни птици

3:20 Рецепта за култура 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

Четвъртък, 7 март 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата   
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Три жени в полите на 

Витоша
22:20 Бразди 
22:50 Репетиция  
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Библиотеката
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bTV сиНема

БТв комеди

Петък, 1 март
06.00 „Трансформърс Прайм” 

еп.4
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”с.2, еп.40
15.00 Премиера: „Шест 

сестри”с. 4, еп.57
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта”с. 3, 
еп.41

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни 

улици”с.12, еп.82
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка”еп.23
21.00 Премиера: „Столичани в 

повече“с.13 еп.1
22.00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу, с.13 еп.3
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Кости”с.12, еп.6
01.00 „Вечно твоя”еп.43, 44
01.50 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
02.30 „Папараци“ /п./ - телеви-

зионен таблоид
04.50 „Опасни улици” /п./с.12 

еп.58

съБОта, 2 март
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати” 

еп.15, 16
07.00 „Кое е това момиче”с.4, 

еп.1, 2
08.00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

11.00 „Cool…T” - лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова 

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12.30 „Богатствата на Бълга-
рия“ - документална 
поредица, с. 3

13.00 „Пряко включване” 
15.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад”
18.00 „Карбовски: Втори план“ 
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите 
20.00 „Двуличие“ 
22.30 „Дякон Левски” - драма, 

исторически, биографи-
чен (България, 2015), ре-
жисьори Максим Генчев 
и Николай Генчев, в ро-
лите: Веселин Плачков, 
Максим Генчев, Петьо 
Цеков, Симеон Филипов, 
Николай Сотиров и др.

01.00 „Непростимо” - екшън, 
трилър (Япония, 2013), 
режисьор Санг-ил Лий, 
в ролите: Кен Уатанабе, 
Шиоли Куцуна, Юя Ягира, 
Юн Кунимура, Юкиюоши 
Одзава и др. 

03.20 „Мармалад” /п./
05.00 „Cool…T” /п./

НеДелЯ, 3 март
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати” 

еп.17, 18
07.00 „Кое е това момиче”с.4, 

еп.3, 4
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините 
12.30 „Хотел Елеон”с.2 еп.2
13.00 „Бургас и морето “ - 

концерт с водещи Мая 
Бежанска и Ненчо Илчев 
(запис от юли 2018 г.)

15.00 „Живи легенди” 
17.00 „120 минути” 
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 „Гласът на България - му-
зикално шоу, с. 6

21.30 „Папараци“ - телевизи-
онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Графа” - концерт на Вла-
димир Ампов и неговата 
група (запис от Античен 
театър - Пловдив, 31 май 
2018 г.)

00.30 „Двойна самоличност“ 
- екшън, трилър (САЩ 
2009), режисьор Денис 
Димстър, в ролите: Вал 
Килмър, Изабела Мико, 
Джулиън Уодъм, Христо 
Шопов, Валентин Ганев, 
Рушен Видинлиев и др.

02.30 „Търси се…” /п./
03.30 „120 минути” /п./ 
05.00 „Лице в лице” /п./

ПОНеДелНик, 4 март
05.30 „Безушко и двуушка” 

- анимация, семеен (Гер-
мания, 2013 г.), режисьо-
ри Тил Швайгер и Мая 
Грефин Роткирх

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

емисия
12.30 Документален филм
13.00 „Мисия Лондон” - коме-

дия (България, В
15.00 „Разходка под слънцето” 
16.50 „Амнезия: Кой съм аз?” 
17.50 Спорт тото
18.00 „Амнезия: Кой съм аз?”
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.24
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 „Отрова за мишки или 
как да си направим 
банка” - комедия, крими-
нален (България, 2014), 
режисьор Константин 
Буров, в ролите: Николай 
Йовин, Иван Панайотов, 
Бисер Маринов, Петър 
Генков, Лора Декова, Пе-
тър Върбанов, Димитър 
Терзиев, Георги Кермен-
ски, Деян Георгиев и др.

01.50 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу

03.50 „Култ” /п./ - лайфстайл 
предаване

04.50 „Опасни улици” /п./ 

втОрНик, 5 март
06.00 „Трансформърс Прайм” 

еп.5
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.41

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.4, еп.58

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.42

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.83

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Майка” - се-
риал, еп.25

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 „Кости” - сериал, с.12, 
еп.7

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.45, 46

01.50 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу

03.50 „Търси се” /п./ - 
лайфстайл предаване

04.50 „Опасни улици” /п./ - се-
риал, с.12 еп.60

05.40 „Лице в лице” /п./ 

срЯДа, 6 март
06.00 „Трансформърс Прайм” 

еп.6
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.42

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с. 4, еп.59

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с. 3, еп.43

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

ци” - сериал, с.12, еп.84
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.26
21.00 „Смени жената“ - семей-

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

комедийно шоу, с.13
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Кости” - сериал, с.12, 
еп.8

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.47, 48

01.50 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу

03.50 „Карбовски: Втори план“ 
/п./ - документална поре-
дица

04.50 „Опасни улици” /п./ - се-
риал, с.12 еп.61

05.40 „Лице в лице” /п./ 

Четвъртък, 7 март
06.00 „Трансформърс Прайм” 

еп.7
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.43

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с. 4, еп.60

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с. 3, еп.44

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.85
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.27
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

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

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Кости” - сериал, с.12, 
еп.9

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.49, 50

01.50 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу

03.50 „Бригада Нов дом “

Петък, 1 март
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ - сериал, с.4 еп.5, 6
08.00 „Коледен герой“ 
09.45 Телепазар
10.00 „Вътрешна сигурност“ - 

сериал, с.4 еп.7, 8
12.00 Телепазар
12.15 „Фийби в страната на 

чудесата” 
14.15 „Списъкът на Шиндлер“ 
18.00 Телепазар
18.15 „Великият Гетсби”
21.00 Месец на Оскарите: 

„Престиж“ - психотрилър 
(САЩ, Великобритания, 
2006), режисьор Кристо-
фър Нолан, в ролите: Хю 
Джакман, Крисчън Бейл, 
Скарлет Йохансон, Анди 
Съркис, Дейвид Бауи, 
Ребека Хол, Пайпър Пе-
рабо, Майкъл Кейн и др.

23.30 „Маската на властта“ 
- драма, трилър (САЩ, 
2011), режисьор Джордж 
Клуни, в ролите: Райън 
Гослинг, Джордж Клуни, 
Филип Сиймор Хофман, 
Пол Джиамати, Евън Рей-
чъл Ууд, Мариса Томей, 
Джефри Райт, Макс Мин-
гела, Дженифър Ийли и 
др.

01.30 „Несломим“ /п./ - био-
графичен, драма, исто-
рически (САЩ, 2009), 
режисьор Клинт Истууд, 
в ролите: Морган Фрий-
ман, Мат Деймън, Скот 
Истууд, Ленгли Къркууд, 
Джулиън Люис Джоунс и 
др.

04.00 „Коледен герой“ /п./ - 
романтичен, драма (тв 
филм, Канада, 2016), 
режисьор Джордж Ерш-
беймър, в ролите: Ана 
Хъчисън

съБОта, 2 март
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ - сериал, с.4 еп.7
07.00 „Вестоносецът” 
09.30 Телепазар
09.45 „Несломим“ 
12.15 Телепазар
12.30 „Като на кино“ - предава-

не за кино
13.30 „Маската на властта“
15.30 „Високо в небето“ - 

драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
Джейсън Райтман, в 
ролите: Джордж Клуни, 
Ана Кендрик, Джейсън 
Бейтман, Вера Фармига, 
Дани Макбрайд, Джей 
Кей Симънс, Зак Галифа-
накис, Сам Елиът, Мела-
ни Лински и др.

17.45 „Директно от Комптън“ 
21.00 Месец на Оскарите: 

„Беднякът милионер“ 
- драма, романтичен 
(Великобритания, САЩ, 
2008), режисьори Дани 
Бойл и Лавлийн Тандън, 
в ролите: Дев Пател, 
Фрида Пинто, Ирфан Кан, 
Мадхур Митал, Сорабх 
Шукла, Анил Капур и др.

23.30 Cinema X: „Нос Страх“ 
- хорър, драма (САЩ, 
1991), режисьор Мартин 
Скорсезе, в ролите: Ник 
Нолти, Джесика Ланг, 
Джулиет Луис, Робърт 
Мичъм, Грегъри Пек, 
Робърт Де Ниро и др. [16]

02.00 „Като на кино“ /п./ - пре-
даване за кино

03.00 „Блясъкът на чистия ум“ 
/п./ - фантастика, музика-
лен, романтичен (САЩ, 
2004), режисьор Мишел 
Гондри, в ролите: Джим 
Кери, Кейт Уинслет, 
Илайжа Ууд, Марк Ръфа-
ло, Кирстен Дънст, Том 
Уилкинсън и др. [14]

НеДелЯ, 3 март
06.00 „Фийби в страната на 

чудесата”
08.15 „Как да си дресираш дра-

кон 2“ /п./ - анимация, 
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014), 
режисьор Дийн Деблоа

10.15 Телепазар
10.30 „Престиж“
13.00 Телепазар
13.15 „Великият Гетсби” 
16.00 „Беднякът милионер“ 
18.30 „Стив Джобс” /п./ - био-

графичен, драма (САЩ, 
2015), режисьор Дани 
Бойл, в ролите: Майкъл 
Фасбендър, Кейт Уин-
слет, Джеф Даниълс, Сет 
Роугън, Майкъл Стул-
барг, Катрин Уотърстън и 
др.

21.00 Месец на Оскарите: 
„Шерлок Холмс“ - прик-
люченски, криминален, 
екшън (САЩ, Германия, 
2009), режисьор Гай 
Ричи, в ролите: Робърт 
Дауни мл., Джуд Лоу, 
Рейчъл Макадамс, Еди 
Марсан, Марк Стронг и 
др.

23.30 „Пандорум“ - хорър, фан-
тастика, психотрилър 
(Германия, Великобри-
тания, САЩ, 2009), режи-
сьор Кристиан Алварт, 
в ролите: Бен Фостър, 
Денис Куейд, Кам Джи-
гандей, Антье Трауе, Кунг 
Ле и др. [16]

01.45 „Списъкът на Шиндлер“ 
- военен, драма, истори-
чески (САЩ, 1993), режи-
сьор Стивън Спилбърг, 
в ролите: Лиъм Нийсън, 
Бен Кингсли, Рейф 
Файнс, Каролайн Гудал, 
Джонатан Сагал, Ембет 
Давиц, Малгожата Гебел, 
Шмуел Леви и др.

ПОНеДелНик, 4 март
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ - сериал, с.4 еп.7, 8
08.00 „Шерлок Холмс“ 
10.30 Телепазар
10.45 „Вътрешна сигурност“ - 

сериал, с.4 еп.9, 10
12.45 Телепазар
13.00 „Девет“/п./ 
15.30 „Великият Гетсби” 
18.15 Телепазар
18.30 „Престиж“ /п./ - психот-

рилър (САЩ, Великобри-
тания, 2006), режисьор 
Кристофър Нолан, в 
ролите: Хю Джакман, 
Крисчън Бейл, Скарлет 
Йохансон, Анди Съркис, 
Дейвид Бауи, Ребека Хол, 
Пайпър Перабо, Майкъл 
Кейн и др.

21.00 Премиера: „Революция 
Х“ - комедия, музикален, 
криминален, екшън (Бъл-
гария, 2018), режисьор 
Димитър Гочев, в ролите: 
Гери-Никол, Диана 
Костова, Иван Тишев, 
Александър Сано, Георги 
Кадурин, Диляна Попова, 
Бойко Кръстанов, Башар 
Рахал, Стефка Янорова, 
Китодар Тодоров, Люси 
Иларионов, Димитър 
Бербатов и др.

23.00 „Доверие“ - криминален, 
трилър, драма (САЩ, 
2016), режисьори Алекс 
Бруър и Бенджамин 
Бруър, в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Илайджа 
Ууд, Скай Ферейра, Итън 
Суплий и др. [16]

00.45 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ - сериал, с.4 еп.9, 10

02.45 „Роден на четвърти юли“ 
/п./ - военен, драма, би-
ографичен (САЩ, 1989), 
режисьор Оливър Стоун, 
в ролите: Том Круз, Рей-
мънд Бари

втОрНик, 5 март
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ - сериал, с.4 еп.9, 10
08.00 „Престиж“ /п./
10.30 Телепазар
10.45 „Вътрешна сигурност“ - 

сериал, с.4 еп.11, 12
12.45 Телепазар
13.00 „Революция Х“ 
15.00 „Коледен герой” 
16.45 „Моля, залагайте!“ - 

драма, семеен (тв филм, 
САЩ, 2013), режисьор 
Бронуен Хюз, в ролите: 
Стивън Паскуал, Каролин 
Давърна, Антъни Кари-
гън, Саша Слоун, Джан-
карло Еспозито и др.

18.30 Телепазар
18.45 „Високо в небето” /п./ 

- драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
Джейсън Райтман, в 
ролите: Джордж Клуни, 
Ана Кендрик, Джейсън 
Бейтман, Вера Фармига, 
Дани Макбрайд, Джей 
Кей Симънс, Зак Галифа-
накис, Сам Елиът, Мела-
ни Лински и др.

21.00 Премиера: „Безумна лю-
бов“ - романтичен, дра-
ма (САЩ, 2014), режисьор 
Шона Фести, в ролите: 
Габриела Уайлд, Алекс 
Петифър, Брус Гринууд, 
Джоли Ричардсън и др.

23.15 „Тами“ - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2014), 
режисьор Бен Фалкон, в 
ролите: Мелиса Маккар-
ти, Сюзан Сарандън, Кати 
Бейтс, Алисън Джани, 
Дан Акройд, Марк 
Дюплас и др.

01.15 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ - сериал, с.4 еп.11, 12

03.15 „Нос Страх“ /п./ - хорър, 
драма (САЩ, 1991), режи-
сьор Мартин Скорсезе

срЯДа, 6 март
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ - сериал, с.4 еп.11, 12
08.00 „Моля, залагайте!“ 
10.00 „Вътрешна сигурност“ - 

сериал, с.5 еп.1, 2
12.00 Телепазар
12.15 „Фатална грешка“ 
14.00 „Безумна любов” 
16.15 „Тами“ /п./ - комедия, 

романтичен (САЩ, 2014), 
режисьор Бен Фалкон, в 
ролите: Мелиса Маккар-
ти, Сюзан Сарандън, Кати 
Бейтс, Алисън Джани, 
Дан Акройд, Марк 
Дюплас и др.

18.15 Телепазар
18.30 „Шерлок Холмс” /п./ 

- приключенски, кри-
минален, екшън (САЩ, 
Германия, 2009), режи-
сьор Гай Ричи, в ролите: 
Робърт Дауни мл., Джуд 
Лоу, Рейчъл Макадамс, 
Еди Марсан, Марк Стронг 
и др.

21.00 „Тайната на горските 
пазители “ 

23.00 „Човекът, който не бе-
ше там“ - криминален, 
драма (САЩ, Великобри-
тания, 2001), режисьор 
Джоуел Коен, в ролите: 
Били Боб Торнтън, Фран-
сис Макдорманд, Май-
къл Бадалучо, Джеймс 
Гандолфини, Скарлет 
Йохансон, Тони Шалуб и 
др.

01.30 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2

02.45 „Пандорум“ /п./ - хорър, 
фантастика, психотри-
лър (Германия, Велико-
британия, САЩ, 2009), 
режисьор Кристиан 
Алварт, в ролите: Бен 
Фостър, Денис Куейд, 
Кам Джигандей, Антье 
Трауе, Кунг Ле и др. [16]

Четвъртък, 7 март
06.00 „Вътрешна сигурност“ 

/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2
08.00 „Нощ във Вегас
10.00 „Вътрешна сигурност“ - 

сериал, с.5 еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 „Чужденецът“ 
14.30 „Тайната на горските па-

зители“ /п./ - анимация, 
приключенски, семеен 
(САЩ, 2013), режисьор 
Крис Уедж

16.30 „Фатална грешка” /п./ 
18.15 Телепазар
18.30 „Беднякът милионер“ 

/п./ - драма, романтичен 
(Великобритания, САЩ, 
2008), режисьори Дани 
Бойл и Лавлийн Тандън, 
в ролите: Дев Пател, 
Фрида Пинто, Ирфан Кан, 
Мадхур Митал, Сорабх 
Шукла, Анил Капур и др.

21.00 „Аматьорите” - комедия, 
спортен (САЩ, 2000), 
режисьор Хауърд Дойч, 
в ролите: Киану Рийвс, 
Джин Хекман, Брук Ланг-
тън, Рис Ифънс, Джон 
Фавро и др.

23.30 „Айрънклад“ - истори-
чески, военен, екшън 
(Великобритания, Швей-
цария, САЩ, Германия, 
2011), режисьор Джона-
тан Инглиш, в ролите: 
Пол Джиамати, Джейсън 
Флеминг, Брайън Кокс, 
Кейт Мара, Дерек Джако-
би, Чарлз Данс и др. [16]

02.00 „Вътрешна сигурност“ 
/п./ - сериал, с.5 еп.3

03.15 „Нос Страх“ /п./ - хорър, 
драма (САЩ, 1991), режи-
сьор Мартин Скорсезе, в 
ролите: Ник Нолти, Дже-
сика Ланг, Джулиет Луис, 
Робърт Мичъм, Грегъри 
Пек, Робърт Де Ниро и 
др. [16]

Петък, 1 март 
06.00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал, с.7 еп.9, 
10

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

08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 
с.6 еп.2

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

10.00 „Робинзон Крузо“ - ани-
мация, комедия, прик-
люченски (Белгия, Фран-
ция, 2016), режисьори 
Венсан Кестелоот и Бен 
Стасен

12.00 „Изгубеняци“ /п./ - сери-
ал

13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

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

риал
17.00 „Комиците и приятели” - 

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

с.2 еп.3
18.30 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.6 еп.20, 21, 22
20.00 „Новите съседи“ - сериал 
22.00 „Модерно семейстно“ - 

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

взрив” - сериал, с. 4 еп. 1, 
2

00.00 „Робинзон Крузо“ /п./
02.00 „Теория за големия 

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

риал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал

съБОта, 2 март 
06.00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал, с.7 еп.11, 
12

07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-
риал, с.5 еп.24, 
с.6 еп.1

08.00 „Кое е това момиче“ - се-
риал, с.4 еп.14-17

10.00 „Завръщането на Поли“ 
- комедия, романтичен 
(САЩ, 2004), режисьор 
Джон Хамбърг, в ролите: 
Дженифър Анистън, Бен 
Стилър, Ханк Азария, 
Филип Сиймор Хофман, 
Дебра Месинг, Алек 
Болдуин, Кевин Харт, 
Майкъл Шамбърг и др.

12.00 „Изпозагубеният свят“ 
/п./ - комедия, фантасти-
ка (САЩ, 2009), режисьор 
Брад Силбърлинг, в 
ролите: Уил Феръл, Ана 
Фрил, Дани Макбрайд, 
Йорма Такони, Джон 
Бойлън и др.

14.00 „Приятели“ /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” - се-

риал
16.30 „Новите съседи “ - сери-

ал
20.30 „Шрек Трети“ - анимация, 

комедия, приключенски 
(САЩ, 2007), режисьори 
Крис Милър и Раман Хуи

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал , с.9, еп.19, 
20, 21

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

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

02.00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал, с.4 еп.14-17

04.00 „Теория за големия 

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

на” /п./ - сериал

НеДелЯ, 3 март 
06.00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал, с.7, еп.13, 
14 

07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-
риал, с.6 еп.2, 3

08.00 „Кое е това момиче“ - се-
риал, с.4, еп.18-21

10.00 „Шрек Трети“ /п./ - ани-
мация, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2007), 
режисьори Крис Милър 
и Раман Хуи

12.00 „Робинзон Крузо“ /п./ 
- анимация, комедия, 
приключенски (Белгия, 
Франция, 2016), режи-
сьори Венсан Кестелоот 
и Бен Стасен

14.00 „Приятели“ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” - се-

риал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
20.30 „Завръщането на Поли“ 

/п./ - комедия, романти-
чен (САЩ, 2004), режи-
сьор Джон Хамбърг, в 
ролите: Дженифър Анис-
тън, Бен Стилър, Ханк 
Азария, Филип Сиймор 
Хофман, Дебра Месинг, 
Алек Болдуин, Кевин 
Харт, Майкъл Шамбърг и 
др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.9 еп.22, 23, 
24

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

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

02.00 „ Кое е това момиче“ /п./ 

- сериал, с.4 еп.18-21
04.00 „Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
04.30 „Двама мъже и половин” 

/п./ - сериал
ПОНеДелНик, 4 март

06.00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал, с.7 еп.15, 
16

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

08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 
с.6 еп.3

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

10.00 „Залог за любов” - коме-
дия (Русия, 2016), режи-
сьор Артьом Михалков, 
в ролите: Ованес Азоян, 
Андрей Бурковский, 
Катерина Шпица, Андрей 
Смоляков, Ян Цапник, 
Вадим Андреев и др.

12.00 „Изгубеняци“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

17.00 „Домашен арест“ - сери-
ал, с.3 еп.17, 18

18.00 „Изгубеняци“ - сериал, 
с.2 еп.4, 5

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

20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.6 еп.11, 12
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с. 4 еп.3, 
4

00.00 „Залог за любов” /п./
02.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал 

03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал
втОрНик, 5 март

06.00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал, с.7 еп.17, 
18

07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.4
09.00 „Домашен арест“ /п./ - 

сериал, с.3 еп.17, 18
10.00 „Големи топки” - коме-

дия, спортен (САЩ, Гер-
мания, 2004), режисьор 
Роусън Маршал Търбър, 
в ролите: Бен Стилър, 
Рип Торн, Винс Вон, 
Кристин Тейлър и др.

12.00 „Изгубеняци“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

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

18.00 „Изгубеняци“ - сериал, 
с.2 еп.6, 7

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

20.00 „Новите съседи“ - сери-
ал, с.8 еп.1

22.00 „Модерно семейстно“ - 
сериал, с.6 еп.13, 14

23.00 „Теория за големия 
взрив” - сериал, с. 4 еп.5, 
6

00.00 „Големи топки” /п./
02.00 „Теория за големия 

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

/п./ - сериал 

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

срЯДа, 6 март
06.00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал, с.7 еп.19, 
20

07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.5
09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2016)
10.00 „Новаци“ - комедия, 

романтичен (САЩ, 2010), 
режисьор Майк Милс, в 
ролите: Кристофър Плъ-
мър, Юън Макгрегър, 
Мелани Лоран, Горан 
Вишнич и др.

12.00 „Изгубеняци“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

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

18.00 „Изгубеняци“ - сериал, 
с.2 еп.8, 9

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

20.00 „Новите съседи“ - сери-
ал, с.8 еп.2

22.00 „Модерно семейство“ - 
сериал, с.6 еп.15, 16

23.00 „Теория за големия 
взрив” - сериал, с. 4 еп.7, 
8

00.00 „Новаци“ /п./
02.00 „Теория за големия 

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

/п./ - сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал

Четвъртък, 7 март
06.00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал, с.7 еп.21, 
22

07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.6
09.00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2017)
10.00 „Щастливият Гилмор“ 

- комедия (САЩ, 1996), 
режисьор Денис Дюган, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Кристофър Макдоналд, 
Карл Уедърс, Джули Бо-
уен и др.

12.00 „Изгубеняци“ /п./ - сери-
ал

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

14.00 „Модерно семейство“ 
/п./ - сериал

15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

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

18.00 „Изгубеняци“ - сериал, 
с.2 еп.10

18.30 „Супермаркет” - сериал, 
еп.1

19.00 „По средата“ еп.7, 8
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.8 еп.3
22.00 „Модерно семейстно“ - 

сериал, с.6 еп.17, 18
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с. 4 еп.9, 
10

00.00 „Щастливият Гилмор“ /п/
02.30 „Теория за големия 

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

риал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
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Ñáъдна се ìе÷та
на дядо Äоáри

Òðинаäеñетãîäиøна 
ïîêîðÿâа ñâетîâните ñöени

страницата подготви
соня вълкОва

Íîâà ïëàñòèêà 

Любопитно у нас

Пухкавелка Любопиткова пътешества 

öåнни ïрåäìåòи на Баòåнáåрг

Една от мисиите на покойния дядо Добри - све-
теца от Байлово, беше да бъде вдигнат храм на 
Гара Елин Пелин. Църквата, изградена и със съ-
брани от него пари от милостиня, вече отвори 
вратите си за вярващите.

 „Храмът е най-големият в Софийска област. 
Дядо Добри ни помогна, като дари 18 000 лв. По 
този начин довършихме покрива на църквата”, 
заяви наскоро  отец Пламен.

 „Имаме нужда от още неща, за да го довършим. 
Трябват ни средства, за да направим всичко спо-
ред архитектурния план. Трябват ни още около 
200 000 лв. Събираме пари дори от свещите, кои-
то продаваме”, каза още кметът на Гара Елин Пе-
лин Светлана Трендафилова.

Александра Иванова 
е на 13 години, а й пред-
стои да осъществи мечта-
та на много известни и ут-
върдени музиканти - да сви-
ри в прочутата Carnegie Hall 
в Ню Йорк през март тази 
година.

Радостната новина ид-
ва през януари, когато мо-
мичето научава, че печели 

първо място в междуна-
родното състезание Golden 
Classical Music Awards 2018, 
където като абсолютен ла-

уреат е поканена да сви-
ри на класическа китара 
в легендарната зала в Ню 
Йорк.

 „Бяхме много изнена-
дани, когато научихме за 
успеха на дъщеря ни. Това 
е четвъртото й отличие на 
световен конкурс и Алек-
сандра знае, че когато сви-
риш от сърце и душа и да-

ваш всичко от 
себе си, неща-
та се получа-
ват и мечти-
те се сбъдват“, 
споделя май-
ката на Алекс 
Антония Дон-
чева.  Алексан-
дра учи в му-
зикалното учи-
лище в София и 
свири на кита-
ра от 5 години.

До момента 
тя има реди-
ца отличия ка-

то първа награда в кон-
курса International music 
competition Salzburg 
“Grand Prize Virtuozo” 
2018, където я канят 
да свири в  Mozarteum 
University Salzburg Wiener 
Saal, като лауреат и млад 
виртуоз, втора награ-
да в  International music 
competition Vienna “Grand 
Prize Virtuozo” 2018, тре-
та награда в XIII между-
народен конкурс за мла-
ди изпълнители на кла-
сически музикални ин-
струменти април 2018, гр. 
Перник, специална награ-
да в XIX International Erste 
Guitar festival 16-21 March, 
Belgrade, Serbia 2018, спе-
циална награда в 22-ия 
международен конкурс за 
класическа китара “Акад. 
Марин Големинов” 2018.

Художествена плас-
тика „Полет“ с ав-
тор Христо Хри-

стов бе открита на пло-
щад „Атлантическа со-
лидарност“ до Градска-
та художествена гале-
рия във Ва-
рна. 

Тя е из-
р а б о т е н а 
от бронз 
и предста-
влява сти-
л и з и р а н а 
фигура на 
момиче с 
р а з п е р е -
ни ръце и 
развети ко-
си. „За мен 
днес е щаст-
лив ден, че 
имам въз-
м о ж н о с т 
да поста-
вя първата 
си скулпту-
ра в родния 
си град, за 
което бла-
годаря на 
Община Варна”, казва 
Христо Христов. По ду-
мите му „Полет” симво-
лизира новото начало, 

изразено чрез динами-
ката на движението.

Пластиката е още ед-
на скулп-
т у р н а 
т в о р б а , 
която вли-
за в колек-
цията на 
така на-
р е ч е н и я 
„Музей на 
открито“ 
на пло-
щад „Ат-
лантиче-
ска соли-
дарност“. 
Скулптур-
ното при-
съствие в 
това прос-
транство е 
поставено 
през да-
л е ч н а т а 
1985 г. с 
компози-

циите „Майчинство” на 
Зиятин Нуриев и „Хо-
локост” на Иван Русев, 
създадени за национал-

България от-
купи дарения 
от русенци на 
княз Алексан-
дър Батенберг 
сребърен под-
нос. Откупени 
са още най-из-
вестният ори-
гинален порт-
рет на княза и 
други два под-
носа, дарени 
от жителите на 
Ловеч и Берко-
вица в първи-
те години на 
неговото упра-
вление. Цена-
та на портрета 
и трите подно-
са общо, с так-
сите на аукцио-
на, е малко над 
80 000 лв.

„Съхранихме нещо 
много българско, не-
що много важно за 
историята. Съхраних-
ме го за поколенията. 

Прибираме си го. Порт-
ретът и трите подноса 
са изключително ценни 
за нас. Придобихме ги 
на съвсем нормална це-
на. Издържахме на нати-

Най-известната котка със собст-
вен профил във фейсбук - Пухкавел-
ка Любопиткова - Хайди, наскоро 
посети Русе. Заедно със 
собственика си Да-
ниел Нешев тя се 
разходи из цен-
търа и пози-
ра на най-ем-
блематичните 
за града места. 
Стопанинът й я 
заведе да разгле-
дат заедно и изложба-
та с ледените фигури. Раз-
бира се, снимките й бяха пуснати в 
нейния профил и веднага събраха 
стотици харесвания и възторжени 

коментари.
Котката Хайди от Велико Търново, 
която е смесица между персий-

ска и ангорска порода, 
е известна като най-

социалната кот-
ка в страната. 
Тя обикаля със 
стопанина си 
не само Бъл-
гария, но пъте-

шества и в други 
страни, като се во-

зи или в колата му, или 
в коша на мотора му. Обича 

да общува с хора и е много друже-
любна, никога не отказва гушкане и 
снимки с феновете си.

В навечерието на 50-годишни-
ната от първото кацане на човек 
на Луната в Дома на културата в 
Пловдив бе открита документал-
на изложба с 23 табла, посвете-
ни на живота и делото на проф. 
Виден Табаков – българина, кой-
то се включва в екипа на Вернер 
фон Браун и допринася за каца-
нето на Нийл Армстронг на Лу-
ната и за развитието на косми-
ческата програма на САЩ.

Нашият учен има основен при-
нос за успешното осъществява-
не на програмата „Аполо“. От-
кроява се дейността му относ-
но ракетата носител „Сатурн 5“, 
с която американските астрона-
вти осъществиха пилотирани по-

лети до 
Л у н а -
та, а не-
г о в и я т 
б л и з ъ к 
приятел 
и съ-
трудник 
Н и й л 
А р м с -
т р о н г 
с т а н а 
п ъ р в и -
ят чо-

век, стъпил на повърхността на 
земния спътник.

Когато програмата “Аполо” 
стартира, се оказва, че сплави-
те, които се използват за ракет-

ните двигатели, не могат да из-
държат на високите темпера-
тури. Затова ръководителят на 
програмата Вернер фон Браун, 
който е бил член на научно жу-
ри на докторантурата на проф. 
Табаков, привлича към екипа на 
“Аполо” българския учен. Виден 
Табаков разработва необходи-
мите високотехнологични спла-
ви и дава конструктивните ре-
шения, които позволяват раке-
тата да издържи на изключител-
но високите температури, разви-
ващи се при космически полет. 
Благодарение именно на него-
вите разработки животът на са-
молетните двигатели се удължа-
ва 3 пъти.

Почит към проф. Виден Табаков

ка Любопиткова - Хайди, наскоро 
посети Русе. Заедно със 
собственика си Да-
ниел Нешев тя се 
разходи из цен-
търа и пози-

блематичните 

която е смесица между персий-
ска и ангорска порода, 

е известна като най-
социалната кот-

Стопанинът й я 
заведе да разгле-
дат заедно и изложба-
та с ледените фигури. Раз-

ка в страната. 
Тя обикаля със 
стопанина си 
не само Бъл-
гария, но пъте-

шества и в други 
страни, като се во-

зи или в колата му, или 
в коша на мотора му. Обича 

разходи из цен-

ния пленер „Скулптура 
и декоративна пластика 
на открито”. След дъл-
ги години прекъсване 
Община Варна е възо-
бновила инициативата 
за създаване на скулп-
турна галерия под небе-
то. "Така през 2014 г. бе 

монтирана скулптурата 
„Икар” на Альоша Кафе-
джийски, а през 2015 г. 
– „Началото” на Живко 
Дончев. 

На същия площад се 
намира и паметник, пос-
ветен на жертвите на ко-
мунизма. 

ска. Не оповестихме, 
че ще участваме, за да 
не направим изкуст-
вено повдигане на 
цената, защото 
можеше на 
д в о й н а 
и трой-
на це-
на да 
о т и -
д е 
в с и ч -
ко“, ко-
ментира 
м и н и с т ъ р 
Боил Банов, 
който е при-
съствал на 
а у к ц и о -
на.

В с и ч -
ко то-
ва е от-

купено от 
България на 
един от най-го-
лемите аукциони в 
Европа – „Dorotheum“ 
във Виена, където са 

се предлагали. Подно-
сът, подарен от русен-
ци, е с дървена основа, 
две дръжки, а за изра-

ботването му е из-
ползвана тех-

никата фи-
лигран. В 
центъра 
на таб-
лата има 
з л а т н а 

плочка с 
гравирано 

и з о б р а ж е -
ние на изпра-

вен лъв с 
к о р о -

на и 
пос-
в е -
щ е -
н и е 

„ Н а 
Него-

во Ви-
с о ч е с т в о 

Александър I 
Княз на българите от 
жителите на г. Руссе“.
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Банкова служителка крала от клиенти

16-гОДишеН 
 се ПрОстрелЯ 

16-годишен ученик по-
страда при инцидент с га-
зов пистолет. момчето за-
едно със свой приятел наме-
рили оръжието в градинка-
та в бургаския комплекс "из-
грев". Докато го разглеждали 
и опитвали да разберат как 
работи, 16-годишното мом-
че се простреляло. газовият 
пистолет е иззет от полиция-
та и тепърва ще се установя-
ва собствеността му. 

ЖеНа скОЧи 
 От мОст в сОФиЯ 

35-годишна жена e заги-
нала, след като е скочила 
от моста на бул. „витоша“ 
над бул. „България“. това 
съобщават от пресцентъра 
на мвр.

 Дете и БаБа загиНаха 
При ПОЖар

10-годишно момченце и 
55-годишната му баба са за-
гинали при пожар в софия, 
съобщи мвр. инцидентът е 
станал в кв. „възраждане”.

 сериозно пострадали са 
дядото и чичото на загина-
лото дете. Двамата са отка-
рани в болница с изгаряния 
по главата и краката.  спа-
сени от горящата къща са 
25-годишната майка заедно 
с 1-годишно момиченце. за-
гиналото 10-годишно мом-
че е било ученик в столич-
ното 18-то училище.  При-
чината за пожара най-веро-
ятно е неизправен отопли-
телен уред. 

 въОръЖеН с НОЖ 
ОграБи БеНзиНОстаНЦиЯ

извършен грабеж от бен-
зиностанция в Ямбол. мъж е 
заплашил с нож дежурната 
служителка, задигнал около 
177 лева, цигари и лотарий-
ни билети и е избягал в не-
известна посока. На място не-
забавно са изпратени поли-
цейски екипи и са предприе-
ти бързи действия за издир-
ване на извършителя, но той 
все още не е заловен. Няма 
пострадали служители.
хваНаха 200 кг змиОрки 

Опит за митническа изма-
ма чрез нелегален износ на 
критично застрашен вид ев-
ропейска змиорка е предот-
вратен на летище софия от 
инспектори на "митническо 
разузнаване и разследване" 
и служители от тД Югозапад-
на. Пратката била с направ-
ление малайзия и тегло 1010 
кг. 90-те контейнера от сти-
ропор, съдържащи милиони 
екземпляри, са били обяве-
ни в митническите докумен-
ти като "шаран и толстолоб 
за зарибяване". те са закара-
ни до център за спасяване на 
животни.

Пребиха пенсионерка за пари 

Над милион 
откриха у лекари

село Дреновец. 
Извършителите 
са двама 18-го-
дишни, един от 
които - крими-
нално проявен. 

марийка Ди-
митрова е отка-
рана в болница 
от сина си часо-
ве след нападе-
нието, цялата в 
синини и кръво-
насядания след 
ударите по тя-
лото й. 

Тя живее са-
ма. За да се предпази 
от посегателства, разчи-
та на куче. Но най-веро-
ятно то е било упоено. 

За побоя нападателите 
използвали и мотички, 
взети от двора. 

"Единият се опита да 
ме блъсне зад врата-
та. Нахвърли се, хвана 
ме за гърлото и започ-
на да ме души. Аз вече 
усещах, че издишам, на-
право си умирах, някак-
ва сила сдобих и успях 
да го отблъсна", допъл-
ни жената. 

Един от двамата из-
вършители живее неда-
леч от дома на жертвата. 
Преди по-малко от два 
месеца другият задър-
жан в съучастие бие и 
ограбва възрастен мъж 
от съседното село. 

Отчаяни от бедността
се самозапалиха

Близо 1,7 милиона лева са открити 
в две банкови касети, собственост на 
един от задържаните лекари за злоу-
потреба с ТЕЛК решения. При спецо-
перацията са задържани 45 души. На 
шестима от тях са повдигнати обви-
нения. Петима са лекари, включител-
но председател на ТЕЛК. Двама са си-
рийски граждани. Наблюдението над 
групата е започнало миналата година. 
За четири месеца са били установени 
над 200 лица, придобили неправомер-
но решения от ТЕЛК. Според събрани-
те данни двамата братя сирийци са 
изпълнявали ролята на посредници. 
Те мотивирали напълно здрави хора 
да получават пенсии и други облаги 
срещу заплащане от 1500 до 2000 лв. 
След предварителна уговорка и даде-
на конкретна парола ги пращали към 
лекарите от престъпната група. В два-
ма от лекарите са намерени 20 000 лв., 
а в две банкови касети - 1 480 000 лв. 
и над 200 000 лв. Специализираният 
съд впоследствие освободи четири-
мата лекари, а сирийците остават под 
домашен арест.

Служители на РУ-Нова 
Загора и Главна дирекция 
"Национална полиция" раз-
следват случай на злоупо-
треби с парични средства 
в особено големи размери, 
извършвани в банков клон 
в град Нова Загора.

В хода на разследване-
то у 29-годишна жена, слу-
жител на банковия клон, и в 
имотите, обитавани от нея, 
са намерени пари, вещи и 

предмети, които имат от-
ношение към извършеното 
престъпление. Служителка-
та е задържана. Тя е и уп-
равителка на банковия клон 

и е задържана заради това, 
че е теглила пари от смет-
ките на клиенти без тяхно-
то знание. Престъплението 
е извършвано в продълже-
ние на много време. Откло-
нената сума е около 400 000 
лева. На служителката е пов-
дигнато обвинение. С про-
курорско разпореждане й 
е наложена мярка задър-
жане под стража за срок до 
72 часа.

Самотник 
ограбен и заключен

71-годишен мъж от павликенското село Сло-
мер е бил пребит, ограбен и заключен в дома си. 
Той е открит  от свои съселяни чак след четири 
дни. За нещастието, сполетяло съселянина им 
Марин, местните разбрали едва след като село-
то се напълнило с полиция. Магазинерка запо-
дозряла, че нещо му се е случило, след като ня-
колко дни не се появил да пазарува. Притеснени, 
хората изпратили негов близък и човек от кмет-
ството да го търсят. Открили го в дома му в без-
помощно състояние. Въпреки че дал на напада-
телите, без да се съпротивлява, всичките си 340 
лева, те го пребили и заключили в една от ста-
ите на къщата му. Възрастния мъж е настанен в 
реанимацията във Велико Търново.

В Сломер набези не е имало от години. От 600-
те къщи едва половината са обитаеми, а в 70 от 
тях живеят самотници.

52-годиш-
на жена се 
самозапали 
в двора на къ-
щата си в стра-
жишкото село 
Камен. Славка 
н а п р а в и л а 
клада от стари 
дрехи и драс-
нала клечката, 
а после влязла 
в пламъците. 
Жената вед-
нага лумнала 
като факла, но 
за щастие съ-
седи се прите-
кли светкавично на помощ и ус-
пели да я изгасят, като мятали 
върху нея одеяла. Съпругът на 
жената през това време бил до 
магазина, но тя по-рано му ка-
зала, че сложи край на живота 
си по този начин. Славка била 
отчаяна от мизерията, семей-
ството нямало пари за осигу-
ровки и лекарства.

Тя е откарана с изгаряния в 
болницата във Велико Търно-
во, където е починала.

***
51-годишен мъж от 

дряновското село Буря 
се самозапали и почина 
в резултат на получените 
изгаряния. Пристигналите 
медици и полицаи устано-
вили, че има следи от обга-
ряне по цялото тяло на мъ-
жа. Пострадалият незабав-
но е бил транспортиран в 
местния спешен център, 
където е издъхнал от ра-
ните си.

Засега няма информация 
какви са били причините на 
мъжа да посегне на живо-
та си по този жесток начин.

това са още два поредни случая на самозапалване само за сед-
мица. тези зловещи събития ни напомнят за самозапалването 
на един млад българин преди десетина години във Варна! Всички 
жалиха за него, а нелепата му смърт беше използвана за про-
паганда и смяна на кмета. Сега никой от управляващите, ни-
то от партиите отиде при семействата на нещастниците, 
драснали си клечката, за да ги успокоят и да разбират техни-
те проблеми. не се раздуха и по медиите. Защо са тези двой-
ни стандарти към българските граждани? те по-малки жерт-
ви ли са от самозапалилия се Пламен Горанов от Варна?и ня-
ма ли най-накрая да се премахне въпиющата мизерия за мно-
го хора в България?

Жена на 69 г. е в бол-
ница след побой и гра-
беж, извършени през 
нощта във видинското 

Момиче 
счупи 

крак на 
възрастен 

Младо момиче от 
врачанското село До-
бролево е нанесло по-
бой с метална тръба на 
възрастен мъж от съ-
щото село. Сигнал за 
случая е подаден в по-
лицията от личния ле-
кар на човека. 69-го-
дишният мъж е бил 
транспортиран във 
врачанската болни-
ца, където е настанен 
за лечение със счупен 
крак. Няма опасност 
за живота му. След по-
боя непълнолетната 
откраднала от старе-
ца 160 лева. Извърши-
телката на престъпле-
нието била открита от 
служителите на реда и 
задържана в полицей-
ското управление в Бя-
ла Слатина за срок от 
24 часа. 

Момиче, чиито родители се опитаха 
да го продадат в чужбина, е настанено 
в кризисен център. Семейството отвело 
дъщеря си в общината в Бургас, за да й 
бъде изваден нов акт за раждане. Обяс-
нили, че оригиналният документ е изгу-
бен. Поведението на фамилията се сто-
рило подозрително на служителите на 
отдела за административно обслужване. 
Те използвали момент, когато детето ос-
танало само за кратко, за да разговарят 
с него. И тогава момичето споделило, че 

ще бъде изведено в чужбина против во-
лята му. Тя казала на служителите, че от-
вън ги чака бус, който да ги транспортира. 

Момичето трябвало да бъде омъжено 
за 17-годишно момче във Франция. Се-
мейството  на момчето трябвало да плати 
5000 лева, но бъдещата свекърва не ус-
пяла да ги събере и затова уговорката се 
променила на 1500 лева и златни накити. 

Двете фамилии, участвали в опита за 
продажба, може да получат наказание 
до 1 година затвор.

Цигани опитаха да продадат дъщеря си

"П"
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От стр. 1
Защото у нас въз-

кръсват отново на-
деждите, поизгубе-
ни през дългите зим-
ни месеци. Защото 
слънцето светва и 
изчиства небето от 
мрачните облаци и 
ни става леко на ду-
шата в очакване на 
по-добри дни. Отко-
ле е така. И е толко-
ва хубаво, че продъл-
жаваме да спазваме 
тази българска тра-
диция векове наред! 
Нищо че силно се 
комерсиали-
зира, а ня-
кой път 
с т а в а 
досад-
но по-
с т о я н -
н о т о 
н а -
п о м -
н я -
не, че 
тряб-
ва да се 
ч у в с т в а -
ме щастливи 
на този ден. 
Затова нека 
отворим сърцата си 
за радостта от то-
зи обичай, да се оста-
вим на добрата емо-
ция, да позволим де-
цата да ни закичат 
с изработените от 
тях мартенички и да 
се усмихнем одобри-
телно на всеки. 

мартеницата е 
символ на здраве, 
дълъг живот, пло-
довитост и изоби-
лие. Изработва се от 
усукани конци. Ос-
новните цветове са 
бял и червен. Бели-
ят цвят е символ на 
чистота, невинност и 
радост. Червеното е 
цвят на жизнеността, 
здравето и любов-
ния плам. 

в родопите мар-
тениците се правят 
от различни цвето-
ве. В софийско и 
мелнишко основни-

те цветове са син и 
червен. Синият цвят 
е олицетворение на 
небето и земята. Зе-

Баба Марта - традиция  от векове
леният е знак за пло-
дородие, здраве, въз-
раждане, празнич-
ност. Конците, участ-
ващи в направата на 
мартеницата, се усук-

ват задъл-

жително наляво. 
Т р а д и ц и о н н а т а 

българска мартени-
ца включва различни 
елементи - символи: 
черупки от охлюви (за 
здраве и сила), ски-
лидки чесън (за пред-
пазване от зли демо-
ни), мъниста (против 
уроки), паричка (за 
благополучие). 

Основният персо-
наж в обичая е Баба 
марта. В народната 
представа тя е жена 
с променлив харак-
тер, каквото е и вре-
мето през този месец 
- непостоянно. Когато 
Баба Марта е ядоса-
на, е студено, ветро-
вито,  дори снегови-
то, а когато се смее - 
топло и ласкаво. 

Според предание, 
дошло от древност-
та, мартеницата но-

си здраве, щастие и 
дълголетие. Старите 
българи вярвали, че 
в природата същест-

вува зла сила, нари-
чана "лошотия", коя-
то също се събуждала 
през пролетта. На мар-
тениците се приписва-
ла магическата сила да 

предпазва от "лошо-
тията", най-вече от 
болести и уроки. 
Свалят се чак то-

гава, когато се 
види първият 

щъркел и се 
закачват на 
разцъфна-
ло или зе-
лено дръв-

че. 

л е г е н -
дите за 
м а р т е -

ницата се 

свързват 
с Хан Ас-
парух и 
годината 
на съз-
даването 
на бъл-
гарската 
д ъ р ж а -
ва (681). 
С п о -
ред ед-
на от те-
зи исто-
рии, ко-
гато пра-
българи-
те дости-
гнали Ду-
навската 
равнина, 
те били 
о м а г ь о -
сани от 
м я с т о т о 
и реши-
ли да се 
у с т а н о -

вят тук. След обявя-
ването на новоосно-
ваната държава ха-
нът поискал да из-

върши жертвопри-
ношение на бога 
Тангра. Жертвената 
клада по традиция 
трябвало да се за-
пали със стръкче из-
съхнал копър, но не 
намерили такъв нао-
коло. Докато се чу-
дел какво да стори, 
на рамото на хан Ас-
парух кацнал сокол. 
На крачето му вися-
ло снопче копър, за-
вързано с бял конец, 
половината обагрен 
в червено. То било 
пратено от сестрата 
на хан Аспарух Хуба, 
останала в палатите 
на баща им Кубрат. 
Хуба сънувала сън, 
от който разбрала 
за затруднението на 

брат си. По сокола 
си тя му изпрати-

ла китка копър, за-
вързан с бял въл-
нен конец. По вре-
ме на дългия полет 
крилото на сокола 
се протрило и кръв 
обагрила белия ко-
нец. Така хан Аспа-

рух получил китка-
та, завързана с бя-
ло-червен конец. За-
палил той огъня спо-
ред традицията, а с 
конеца се закичил 
за здраве. Оттогава 
на 1 март българи-
те окичват близки-
те си с усукан бяло-
червен конец. 

Някои от обичаи-
те на 1 март, свър-
зани с изгонване-
то на злите сили, 
включват палене 
на огън и изгаряне 
на сметта на двора, 
а след това всички 
прескачат жаравата. 
Разпространен е и 
гадателският обичай 
за избиране на ден. 

От 1 до 22 март все-
ки си намисля един 
определен ден от то-
зи период и по него 
съди каква ще е го-
дината - ако е слън-
чев, ще е успешна, 
ако вали и време-
то е лошо - ще има 
трудности. 

има поверие, че 
ако под камъка, къ-
дето е оставена мар-

теница, има мрав-
ки - годината ще бъ-
де богата. Ако има 
едри буболечки - ще 
има голям приплод от 
едър рогат добитък. 
Ако има червеи - ще 
се въдят много коне.

Мартениците се 
носят, докато ви-
диш първия щър-
кел, първото цъфна-
ло дърво или до на-
стъпването на про-
летта. След това се 
връзва на плодонос-
но дръвче или се ос-
тавя под камък. В ня-
кои краища  я хвър-
лят в река за да им 
върви по вода.

мартениците се 
срещат също и в 
румъния и молдо-
ва, т. е. пак на мес-
та, където са живе-
ли българи. На ру-
мънски се наричат 
марцишор и се но-
сят само от жени. 
Задължително мар-
теницата е придру-
жена с фигурка – 
цветенце, животин-
че, и са много неж-
ни и луксозни. Най-
интересната леген-
да в Румъния за 
мартениците е, че 
слънцето поискало 
да се нарадва на чо-
вешкия живот, като 
напуснало мястото 
на небето и се пре-
върнало в млад чо-
век. Той обаче бил 
хвърлен в затвора и 
така много хора за-
губили надеждата, 
че ще го видят пак 
някога, че птиците 
отново ще пеят. Че 
цветята ще цъфнат. 

Тогава един войн 
освободил слънце-
то и пролял кръвта 
си върху снега, а на 
това място израсна-
ла една червена ро-
за. Така цветовете на 
мартениците стана-
ли червено и бяло. 

На двата цвята се 
гледа още като на 
любов и искреност. 
Цветята в Румъния 
също се свързват с 
тази традиция, като 
най-вече кокичета-
та са символ на Ба-
ба Марта. 

Честита Баба 
марта! Да заки-
чим себе си и при-
ятелите си, да про-
гоним лошотията 
и само добри не-
ща да ни съпътст-
ват. Да си пожела-
ем здраве, дълго-
летие и късмет.  Да 
сме здрави, силни 
и щастливи.

и да помним, че 
сме българи - къ-
дето и по света да 
се намираме.

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Н а с -
коро ce 
нaвъpши-
ха 17 гo-
дини oт 
бpaĸa нa 
пиapĸaтa c 
пoĸoйния 
пeвeц. „17 
гoдини… 
т o л ĸ o в a 
минaxa oт 
тoзи дeн. 
A пpeди 
17 гoди-

ни нe бeшe тoлĸoвa 
cлънчeвo, нo вce пaĸ 
тoлĸoвa пpaзнич-
нo и вълнyвaщo… 
Πpeди 17 гoдини зa 
втopи и пocлeдeн път 
oбляĸox бyлчинcĸa 
poĸля, зa дa пpecтъ-
пя пpaгa нa бpaĸa cъc 
cвитo cъpцe, a в мeн 
pacтeшe мъничĸo мo-
мичeнцe, ĸoeтo шecт 
мeceцa пo-ĸъcнo щeшe 

дa пpoплaчe в pъцeтe 
ни. шecт oт тeзи 17 гo-
дини бяxa иcтинcĸи 
щacтливи…“ – нaпиca 
ивa Eĸимoвa в coциaл-
нaтa мpежа.

Bъпpeĸи чe тoзи дeн 
e eдин oт нaй-щacтли-
витe в живoтa й, тя гo 
пocpeщa и c мъĸa в 
cъpцeтo. Πpичинaтa e, 
чe бpaĸът й издъpжa 
caмo 6 гoдини, зaщoтo 
cмъpттa ги paздeли.

Дъщepя й Дapa 
ocтaнa пoлycиpaĸ нa 
6-гoдишнa възpacт. 
Tя пoмни бaщa cи, нo 
cпoмeнът й зa нeгo ня-
мa ĸaĸ дa нe изблeдня-
вa c вpeмeтo.

Cлeд ĸaтo cтaнa вдo-
вицa, ивa Eĸимoвa 
пoвeчe нe ce oмъжи. 
Eдвa ли щe гo cтopи 
няĸoгa oтнoвo, тъй 
ĸaтo вeчe пpeпoлoви 
40-тe, a вce oщe e caмa. 

Cинúт нa Mapиÿ Èлиeâa  
ïренебрегнат oт бaùa cи

Голмайсторът на 
Ботев (Bраца) нас-
коро проговори за 
своята кариера и 
личен живот. Kакто 
можеше да се пред-
положи, фyтболис-
тът не се чyвства 
реализиран в своя-
та професия. Голя-
мата мy мъка е, че 
е пропилял талан-
та си.

Tой е изключи-
телно благодарен 
на Биляна Дол. Tо-
ва е жената, която 
е yспяла да мy въз-
действа най-сил-
но и да го вразyми. 
„Благодарение на нея съм 
дрyг човек – мъдър, yме-
рен. Един вид и професио-
налист станаx покрай нея” 
– разкрива той.

Бившият национал има 

две деца от две жени, но 
се опитва да обръща дос-
татъчно внимание и на Bа-
лерко, който е от Алисия, и 
на Hикол от Hиколета Ло-
занова. „Искам да благода-

Бaщaтa нa дeтeтo нa Mapия 
Илиeвa – Гeopги Mиxaйлoв, 
пpoпycнa пъpвия poждeн дeн 
нa cинa cи.

Heвepният възлюбeн пpeд-
пoчeтe ĸoмпaниятa нa нoвaтa 
cи пpиятeлĸa, зa ĸoятo e из-
вecтнo, чe e 16 гoдини пo-
млaдa oт Mapия, и нe oтидe 
нa пapтитo за рождения ден 
нa дeтeтo.

„Πpeди тoчнo 1 гoдинa 
ce пoяви ти и ocмиcли живoтa ми… 
Чecтит рoждeн дeн, Aлeĸcaндъp! 
Бъди здpaв, бъди щacтлив, мeчтaй 
cмeлo и вяpвaй в дoбpoтo! Oбичaм 
тe!“, нaпиca 41-гoдишнaтa пeвицa 
пoд фoтoc cъc cинa cи в пpoфилa 
cи в Инcтaгpaм.

Kaдpи c тaтĸoтo ĸpъшĸaч oбaчe 
липcвaт. Cпopeд зaпoзнaти Гeopги e 
ocтaвил гpижитe зa дeтeтo изцялo в 
pъцeтe нa Mapия Илиeвa. 

Tя пъĸ нямaлa нищo пpoтив дa e 

Ивa Eкимoвa страда

ивa Eĸимoвa нас-
коро ce ceти зa нaй-
щacтливитe вpeмeнa в 
живoтa cи! 

Πpeди 11 гoдини Ди-
ми oт „Cлeнг“ ce cпo-
минa cлeд ĸaтacтpoфa 
c мoтop и ocтaви ивa 
дa cтpaдa зa нeгo. Ta-
зи бoлĸa вce oщe нe e 
минaлa и ниĸoгa нямa 
дa минe.

ря и на двете май-
ки – и на Hиколе-
та, и на Алисия, че 
наистина ме раз-
бират и ме подкре-
пят. Πравя всичко 
възможно да бъда 
с тяx. Hе е времето, 
което трябва да се 
отделя, но все пак 
знаете – трениров-
ки, мачове… Hо 
фyтболът не е ве-
чен. Hадявам се, че 
когато завърша ка-
риерата си, ще се 
отдам на моите де-
ца, защото те имат 
нyжда. Hай-важно 
е да има разбира-

не и комyникация. Искам 
да благодаря и на Биляна, 
защото без нейната под-
крепа този Bалери няма-
ше да го има“ – казва Бо-
жинов.

caмoтнa мaйĸa, тъй ĸaтo oтнoшeниятa 
им били дocтa oбтeгнaти и peдĸитe cpe-
щи били eдинcтвeният ĸoмпpoмиceн 
вapиaнт.

Kaтo дoбpa мaйĸa Mapия ce пoгpижи-
лa пpaзниĸът нa мaлĸия Caшĸo дa e из-
пълнeн c пoлoжитeлни eмoции, ycмивĸи 
и изнeнaди.

Гeopги oтдaвнa нexae зa cинa cи, нo ce 
oчaĸвaшe, чe пoнe нa poждeния мy дeн 
щe ce пoяви. Уви, нaдeждитe нa Mapия 
Илиeвa нe ce yвeнчaxa c ycпex.

Признателност от Bалери Божинов СПоДеЛете С наС

Ãðÿõ ëè å äà èìàì 
ñîáñòâåí æèâîò?   

минава само в грижи за 
тях. Аз смятам, че тряб-
ва да имам и свой ли-
чен живот, на който те 
ми пречат. Намерих си 
приятел и искам да съм 
свободна, за да се виж-
дам с него. А те ме рев-

нуват и искат да се вър-
тя само около техните 
проблеми. Как смятате, 
лоша майка ли съм за-
ради това, че искам да 
имам собствен живот?

Много съм обър-
кана. Не знам 
дали съм пра-

ва. Имам две дъщери, 
които живееха отдел-
но от мен с приятелите 
си. Аз съм пенсионер-
ка на 64 г. и съм сама. 
Дъщерите ми обаче се 
разделиха с приятели-
те си, нямат работа и 
се върнаха да живеят 
при мен. Чувствам се 
зле, защото отново ме 
подчиниха на себе си и 
животът ми трябва да 

и.к.,  Пловдив

Íå ñå îò÷àéâàéòå!
Мило дете Емил Т. 

от Видин,
Обръщам се така 

към теб, защото аз съм 
на 78 г. Прочетох във 
в. „Пенсионери”, бр. 47 
от ноември м.г., твое-
то писмо „Никой не ме 
иска!”.

В него ти описваш 
самотния си живот без 
грижите на майка ти, 
която живее и рабо-
ти в чужбина. Казваш, 
че баща ти е 
французин, но 
те е изоставил 
още като де-
те и дори вече 
не го помниш. 
Майка ти иска-
ла да продаде 
единственото 
ви жилище, за 
да се издържа 
в чужбина, а 
ти да доплатиш 
образованието 
си. Живееш с баба си, 
но се чувстваш само-
тен и изоставен.

Ти си на 20 г., живо-
тът е пред теб. Ако си 
наследник, ако баща 
ти е починал, майка 
ти не може да про-
даде апартамента без 

твое съгласие. Освен 
това баба ти къде ще 
живее? На улицата ли? 

Ако се стигне дотам, 
че няма къде да живе-
еш, ще ти разкажа по-
добен случай и какъв 
е изходът. 

Две момчета за-
вършват гимназия в 
Казанлък. Кандидат-
стват право в Пло-
вдивския универси-
тет. През лятото тър-

сят работа и кварти-
ра. Идват у дома, во-
дени от представител 
на агенция да искат 
стая под наем. Обяс-
няват ми, че едното 
няма кой да го издър-
жа, има стари и бедни 
родители. На другото 

П. в., Чирпан

майка му е с малка за-
плата, има и брат уче-
ник, който е при нея. 
Бащата е бил полицай 
и е убит при акция. 
Намерили работа като 
общи работници в за-
ведение, после стана-
ли сервитьори, а сега 
са готвачи. Получават 
пари и могат да си 
плащат наема, издър-
жат се, помагат и на 
родителите си по мал-

ко. Ползват 
една стая 
при мен.

С това 
о т ч а я н и е 
ще полу-
чиш де-
пресия и 
б о л е с т и . 
Горе гла-
вата и бор-
ба, упори-
тост в жи-
вота, който 

е пред теб! Сподели 
съдбата с класната си. 
Някой съученик или 
приятел може да по-
могне. 

Бъди добър и въз-
питан!

Драга редакция,
Общоизвестно е състоянието 

на нашето здравеопазване. Нас-
коро виден общественик каза, че 
въпреки завишената субсидия за 
здравеопазване то е далеч недо-
финансирано! При многото недос-
татъци в здравната система, обо-

рудването, обслужването и отно-
шението на лекари към пациенти 
не бива да се отричат и искрици-
те човешко отношение и безсре-
бърно обслужване в здравните ни 
заведения. 

Наскоро се наложи да ми бъ-

де направена малка операция на 
израстък върху горния клепач на 
едното око. Дерматологът на ДКЦ-
то ми даде направление за очен 
лекар, а той - за хоспитализация 
и операция, но след консултация 
с кардиолог. Кардиологът д-р Ер-
вин Аптиш след надлежен преглед 

и ЕКГ ми написа консулта-
цията без никакво заплаща-
не, въпреки че не предста-
вих нито направление, ни-
то записан час за преглед и 
платена  такса!  Офталмоло-
гът д-р  Искра Шишкова съ-
що след обстоен преглед ми 
назначи ден и час и ме опе-
рира съвсем безболезнено.  

В деня на сваляне на кон-
ците ми извърши и преглед 

на зрението и ми даде рецепта за 
очила също без всякакво запла-
щане и при непрекъснато вежли-
во отношение и обноски. Хвала 
на тези наистина хуманни лекари! 

Áëàãîäàðíîñò

инж. иван Пеев, 
Пловдив

ПоДаДена рЪка
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След пет века България възкръсва

в преговорите взема 
и княз Алексей Цере-
телев, който е един от 
първите чужденци, ви-
дели намесата на ос-
манската войска след 
Априлското въстание 

през 1876 г. и е сред 
изработилите терито-
риите на българската 
държава по време на 
Цариградската конфе-
ренция.

Мирните прегово-

От стр. 1 
Удобство за гражданите, 

могъщ конкурент на светов-
ните валути. Виртуалната об-
ща валута е въведена три го-
дини по-рано. По-късно към 
европейския паричен клуб се 
присъединяват още 8 държа-
ви. Днес той е известен като 
еврозоната. Пред вратите на 
клуба стоят Швеция, Полша, 
Унгария, Чехия, Хърватия, Ру-
мъния и България. Нашата 
страна, последна на опашка-
та, най-силно напира да вле-
зе в общността на богатите. В 
същото време анализаторите 
се питат след Брекзит каква 
ще бъде съдбата на еврото, 
в някои страни се чуват гла-
сове за излизане от еврозо-
ната. Повечето българи оба-
че си задават далеч по-ще-
котливия въпрос – след въ-
веждането на еврото с тези 
пенсии и заплати

КАК ще въРжАТ 
 ДвАТА КРАя?

 С присъщия за правител-
ството патос и високо са-
мочувствие министър Гора-
нов отчете в Брюксел стаби-
лен ръст на икономиката, ре-
кордно ниска безработица, 
устойчива конкурентоспосо-
бност, положително салдо, 
ниска инфлация и стабилни 
публични финанси. До юли 
т. г. целта на правителство-
то е страната да се присъе-
дини към чакалнята на евро-
то (ERM II) и банковия съюз.

„Страната ви изпълнява 
фискалните критерии, тези, 
свързани с бюджетния ба-
ланс и публичния дълг, кри-
терия за лихвения процент. 
Днес присъединяването на 
България към Еврозоната оз-
начава присъединяване към 
банковия съюз. Ако всичко е 
в ход, решението за влизане-
то на България в ERM II тряб-
ва да бъде взето до края на 
март“, заяви еврокомисарят 
по еврото Валдис Домбров-
скис. На същото мнение е 
анализаторът Любомир Да-
цов:

 „Дори утре да бъде въве-
дено еврото, аз лично не виж-

дам сериозни недостатъци, 
които това би могло да пре-
дизвика, обяснява той. Пре-
димствата са много стран-
ни. В момента българските 
граждани и фирми за обмяна 
на валута плащат между 500 
млн. и 1 млрд. лева трансак-
ционни разходи. Всичко това 
ще бъде спестено и ще оста-
не в страната. Най-големите 
ефекти ще са и за туризма, и 
за икономиката. Един от дру-
гите положителни аспекти е, 
че като цяло в следствие на 
въвеждането на еврото ще 
има по-добър регулаторен 
механизъм, ще спаднат лих-
вените про-
центи. Това 
е национа-
лен прио-
ритет. Тряб-
ва да напра-
вим всичко 
възможно, 
за да бъдем 
в еврозона-
та.”„ Според 
министъра 
на финаси-
те реално е 
да очаква-
ме въвеж-
дане на ев-
рото през 
2022 г., а 
председа-
телят на 
ПЕС С. Ста-
нишев смя-
та, че най-
късно това може да стане 
през 2025 г. Не всички са оба-
че такива оптимисти.

 СЛеПИяТ еНТуСИАзъМ  
Не е ДОСТАТъчеН

Има държави, които мина-
ват с много кратък транзитен 
период в Еврозоната, има и 
такива, които имат значител-
ни проблеми. Това коменти-
ра в Лисабон президентът Ру-
мен Радев. „В момента е го-
лемият дебат за еврозоната 
в България. Ние имаме яс-
на стратегическа цел – пъл-
ноценна интеграция в евро-
пейските структури – това 
означава пълноправно член-
ство в Шенген и еврозоната”, 

подчерта той, но и даде при-
мер с Португалия, която след 
приемането на единната ва-
лута дълго време е била в „то-
тална стагнация”. „Еврозона-
та – да, но трябва да имаме 
много задълбочена оценка 
на риска и много ясни мер-
ки как да минимизираме по-
тенциалните рискове за бъл-
гарската икономика”, заяви 
Радев и посочи нуждата от 
увеличаване на администра-
тивния капацитет и повиша-
ване на доходите. „В проти-
вен случай знаете негативи-
те от кого ще се изнесат – от 
българските граждани.” Пре-

зидентът има предвид ико-
номическата криза от 2008 
г., която доведе до това, че 
по-слабите икономики - Гър-
ция, Португалия, Ирландия и 
Кипър, да не са в състояние 
да спазват правилата и за-
дълженията си като членове 
на еврозоната. В отговор бя-
ха въведени механизми, ко-
ито да гарантират функцио-
нирането на системата. Един 
от примерите е Европейски-
ят механизъм за стабилност. 
Гърция се присъедини към 
ERM на 14.3.1998 г. Тя оба-
че нямаше стабилна иконо-
мика и валута. С постоянен 
търговски дефицит и недос-
тиг на природни ресурси тя 

напълно зависеше от между-
народната икономика. Криза-
та, която продължи 4 години, 
доведе до срив на гръцката 
икономика и в момента пуб-
личният дълг от БВП държи 
европейски рекорд. Това до-
веде до опит в началото на 
2015 г. за оттегляне на стра-
ната от валутния съюз. Ба-
щата на валутния борд у нас 
проф. Стив Ханке е катего-
ричен, че

 ПРИеМАНеТО НА евРОТО  
е „ЛОшО РешеНИе”

 и привежда 7 основа-
ния за това. Първо, валутният 

борд фикси-
ра лева към 
еврото, т. е. 
той е кло-
нинг на ев-
рото и не-
официално 
България е 
член на ев-
р о з о н а т а . 
Второ, бор-
дът е мно-
го успешен, 
спря хипе-
ринфлаци-
ята през 
1997 г. и 
отражение-
то от сри-
ва на КТБ 
през 2014 
г., укрепи 
фискалната 
дисципли-

на и доведе до намаляване 
на дълга. Трето, да се замени 
нещо, което работи, не е ум-
но и анкетите сред населени-
ето показват, че то е по-мъд-
ро от политиците. Четвърто, 
с формалното присъединя-
ване страната се отказва от 
суверенитета върху монетар-
ната система, което е опасно 
при остри спадове на еврото. 
Пето, защо да бъдем заклю-
чени в клуб, чието бъдеще е 
неясно? Шесто, налице е от-
каз от познатите правилана 
фискална дисциплина срещу 
стимулиране на лоша, както е 
случаят с Гърция. И последно 
- отказ от суверенитет в за-
мяна на неясно и нестабилно 

споразумение. „Г-н премиер,
 СПРеТе ДА СЛушАТе 

БРюКСеЛ
 и започнете да обръщате 

внимание на българите”, за-
ключава професорът.

 Горчивият опит сочи, че 
въвеждането на еврото за-
силва неравенството между 
страните в ЕС. По-слабите ка-
то Португалия, Испания, Ита-
лия, Гърция са най-засегна-
ти от кризата. Прогнозите за 
икономическите показатели 
на евросъюза сочат влоша-
ване – спад в икономиката, 
висока безработица, диспро-
порции в развитието на стра-
ните, нарастваща инфлация, 
евентуална търговска война 
със САЩ. Икономистът Янис 
Варуфакис твърди, че евро-
то никога не е било по-слабо 
и по-проблематично. Катего-
ричен е, че то е безсмислено 
и разрушително.

 На този фон влизането на 
бедна България в клуба на 
богатите според анализато-
рите предполага въвеждане-
то на по-високи данъци, до-
пълнителен дълг или печа-
тането на пари, инициирано 
от БНБ. Неминуемо страхове-
те на българите ще се опра-
вдаят за нарастване на цени-
те на потребителските стоки 
и услуги, по-висока инфла-
ция и спад в потреблението. 
Ударът би бил значително 
омекотен, ако страната има-
ше стабилна икономика. Но 
в най-бедната, най-„богата” 
на противоречия, с „високо 
усещане за корупция” стра-
на той би могъл да е от типа 
на нокдаун. След като страни 
като Гърция, Португалия, Ки-
пър и други трудно се спра-
вят с икономическите после-
дици, за нас (които сме дос-
та след тях) новата ситуация 
може да бъде катастрофална. 
Според К. Константинов, ли-
дер на ПП „Възраждане”, про-
центът на бедните ще нара-
стне от 40 на 60.

 Спасението е в нов ико-
номически модел, нов морал 
и политика. Възможно ли е?

 иван васев

връзка магданоз? 
заповядайте, 1 евро!

но. На 24 февруари е 
изпратен руски отряд 
от 10 000 души край 
Цариград, а Главна-
та руска квартира се 
мести от Одрин в Сан 
Стефано - днес квар-
тал Йешилкьой, част 
от предградието Ба-
къркьой, разположе-
но на 10 км от исто-
рическия център на 
Истанбул. В къщата, 
в която е настанен 
граф Игнатиев, прего-
ворите продължават. 
В Сан Стефано прис-
тига и великият княз 
Николай Николаевич 
– главнокомандващ 
руските войски.

 На 28 февруари 
преговорите са пре-
къснати. Граф Игнати-
ев уведомява княза, 

че примирието тряб-
ва също да бъде пре-
къснато, а настъпле-
нието – подновено. 
Руската армия в окол-
ностите на Сан Стефа-
но се строява на ли-
ния в посока Цари-
град. След тази де-
монстрация на сила 
преговорите са възо-
бновени.

 Най-сетне на 3 
март (19 февруари ст. 
ст.) прелиминарният 
мирен договор между 
Руската и Османската 
империя е подписан. 
Руснаците неслучай-
но настояват именно 
за тази дата – деня, в 
който в Русия честват 
годишнината от въз-
качването на импе-
ратор Александър II.

От стр. 1
Дни по-късно за-

почват мирните пре-
говори между двете 
страни в конфликта.

За пръв пълно-
мощник от руска 
страна е избран граф 
Николай Игнатиев, 
който дълго време 
преди това е бил по-
сланик в Цариград и  
познава добре сис-
темата на Османска-
та империя, запоз-
нат е и с искания-
та на българския на-
род. Вторият руски 
представител е Алек-
сандър Нелидов - на-
чалник на диплома-
тическата канцела-
рия в Генералния 
руски щаб и съвет-
ник на посолството 
в Цариград. Участие 

ри за-
п о ч в а т 
на 13 
февруа-
ри след 
като в 
О д р и н 
присти-
га пър-
в и я т 
член на 
турска-
та де-
легация 
- външ-
н и -
ят ми-
н и с т ъ р 
С а ф в е т 

паша. Две седми-
ци по-късно присти-
га и вторият - Сабду-
лах бей, посланикът 
на Османската импе-
рия в Берлин. Прего-
ворите вървят труд-

руските войници празнуват победата
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Êак да разпîзíаеì 
õóáавîтî сиреíе

Х у б а -
вото са-
л а м у р е -
но сирене 
е умере-
но твър-
до, реже 
се на це-
ли парче-
та, а не се 
рони или 

замазва на ножа. На вид е гладко, с единични шу-
пли (многото са признак на бактериално замърся-
ване). Цветът му е кремав – ако е прекалено бял, 
то е обработвано със синтетични избелители. Вку-
сът на зрялото сирене е с богат букет  от аромати. 
При незрелите преобладава повече млечният вкус.

Какво означава зряло и незряло? Зреенето на 
сиренето е като отлежаването на виното. Свежо-
то сирене се оставя на 10 градуса 30-40 дни. През 
този период протичат ензимни процеси, които 
разграждат млечния казеин и образуват структу-
рата на сиренето. Незрелите сирена се втвърдя-
ват изкуствено за много по-кратко. Те са по-евти-
ни, с вкус на извара и при температурна обработ-
ка се разтапят.

Специалисти съветват да не се купуват подозри-
телно евтини сирена. Традиционното 1 кг бяло си-
рене се произвежда от 7 л мляко и не позволява 
ниски цени.

Домашен съветник

иЗПиТАНи 
РЕЦЕПТи

Âреäни ли ñа ïреïаратите за ïране

ВИЛКАКОРА
R

Най-висока концентрация 9 mg оксиндолови алкалоиди 
извлечени от екстракт от КОТЕШКИ НОКЪТ

Оксиндоловите алкалоиди имат силно изразена 
антиоксидантна защита. Те спoмагат за под-
силване на имунната система срещу свободните 
радикали, увреждащи клетките. Подкрепят 
възстановителните процеси на организма 
при химио- и лъчетерапия и тежки заболявания.
Подпомага пречистването от токсини и имунитета.

Схемите на проф. Фернандес могат да се прилагат едновре-
менно с основното лечение за засилване на имунната система

Повече информация и лекарска препоръка за индивидуална комбинация
по билковите схеми на проф. М. Фернандес на: www.zdrave-amc.com

АМЦ Фарма България ООД, София, ул. Поп Богомил 23, тел: 02 983 11 81

Аноновите ацетогенини са открити само в семейство 
Annonaceae, към което принадлежи гравиола. Те могат
избирателно да задържат растежа на раковите клетки, 
твърдят учени от Purdue University, USA. Научни изслед-
вания показаха, че ацетогенините са безвредни за здра-
вите клетки и избирателно токсични към ракови клетки
на: белодробен карцином, простата, панкреас, черен дроб, 
дебело черво, аденокарцином на гърдата и други. 

ГРАВИОЛА

Смолата на това екзотично дърво съдържа активни 
субстанции, които подпомагат кръвообразуването, за-
щитават лигавицата на червата и стомаха при гастрит, 
колит, язва, хемороиди. Подпомага защитните сили на 
организма срещу вирусни и бактериални инфекции. В 
андийската фитотерапия  се използва в комбинация с 
Вилкакора срещу някои туморни заболявания. 

САНГРЕ де Драго / Драконова кръв

В своите изследвания върху вилкакора 
стигнах до извода, че нееднородното раз-
пределение на електроните в пръстените 
на оксиндоловите алкалоиди поставя мо-
лекулите в състояние на леко трептене.
Това предизвиква увеличаване на подвиж-
ността на макрофатите. Пръстените на 
алкалоидите имат ляво-въртяща се форма, затова организмът
ги третира като натурални и ги допуска до себе си. Имунната 
система се активира а организмът се пази по-добре.                

 

Проф. Й. Лукашяк

 В топла вана разтворете 
шест капки масло от здравец 
и три капчици розмарино-
во масло. Останете поне 10 
минути. С втория етеричен 
извлек трябва да внимават 
бъдещите майки, особено в 
първите 20 седмици от бре-
менността!
 Антифлегминът, извес-

тен още като конското ле-
карство, е из-
к л ю ч и т е л -
но ефективен 
лек при раз-
ширени вени. 
Все повече ле-
кари предпис-
ват препарати 
от ветеринар-
ната медици-
на. Факт е, че 
помага при 
подути крака 
и разширени 
вени. Доста-
тъчно е да го 
нанасяте два 
пъти на ден върху мястото с 
оток. Количеството, което се 
апликира, е 1-1,5 см от лен-
тата, излизаща при натиск на 
тубичката. Друго съществе-
но предимство на антифлег-
мина е ниската цена спря-
мо останалите мазила. Ще го 
откриете във ветеринарния 
магазин на цена 3-4 лв.
 Картофът също облек-

чава болката при подути 
крака. Настържете на рен-
де няколко големи картофа. 
Получената каша се разсти-

ла върху глезените. Покри-
ва се с фолио и отгоре се 
слага памучна превръзка. 
Компресът трябва да оста-
не върху подутия глезен два 
часа, след което може да се 
смени с нов.
  Кисненето на стъпала-

та в студена вода също га-
рантира облекчение. Праве-
те това десет минути всяка 

вечер. Още по-добре дейст-
ват контрастните вани - ре-
дува се потапянето в леген 
с топла и в друг със студе-
на вода.
 Приемът на ечемичена 

вода е доказал отдавна сво-
ята ефективност при спра-
вяне с всякакви отоци. Този 
лек е подходящ дори за бре-
менни. Старайте се на ден да 
приемате поне по половин 
литър ечемичена вода.
 Ежедневното ядене на 

чесън или приемането му 

във вид на капсули помага 
за овладяване на отока. За-
дължително се възползвай-
те от тези свойства на чесъ-
на. Бонус за хипертонците 
е понижаване на кръвното.
   Ето изключително 

ефективна рецепта при по-
дути крака: един жълтък се 
смесва с 1 ч. л. терпентин и 1 
с. л. ябълков оцет. Получена-
та смес се втрива в краката.
 С ябълков оцет, разре-

ден с вода в съотношение 
1:1, се правят компреси при 
подути крака.
 Друг лек се приготвя от 

корени от магданоз (свежи), 
измити добре и смлени с ме-
сомелачка. Една чаша от та-
зи каша се залива с половин 
литър вряща вода. Престо-
ява на топло място 9 часа. 
Получената течност се пре-
цежда и се смесва с прясно 
изцеден сок от един лимон. 
Консумирайте по една трета 
чаша на ден.
 Сместа от 1 чаша на-

рязана лимонова, портока-
лова или грейпфрутова ко-
ра също облекчава незабав-
но. Сварете това количество 
в 1,5 л вода за пет минути. 
След като течността се ох-
лади, правете 20 минути ва-
на на краката.
 Загрейте 1 част терпен-

тин 1 и половина части рици-
ново масло, сипете и терпен-
тин. С тази смес масажирай-
те краката. След това обуйте 
памучни чорапи.

При подути 
крака

За много домаки-
ни прането е досадна 
част от задълженията, 
защото се налага да се 
извършва почти все-
кидневно. То обаче ос-
вен досадно се оказва 
и опасно.

Разбира се, днес пра-
нето е много по-лесно и 
бързо, отколкото е би-
ло в миналото. 1937 г. 
е знакова, защото тога-
ва е създадена автома-
тичната пералня. Мно-
го по-ефикасно е и за-
ради многото продукти 
за избелване, премах-
ване на петна, омекотя-
ване и т. н. Някои от тях 
обаче съдържат опасни 
за здравето съставки.
 В перилните пре-

парати има диоксин, 
за който е доказано, 
че отслабва съпроти-
вителните сили на ор-
ганизма и води до сму-
щения в нервната сис-
тема. Съществуват съм-
нения, че дори може да 
предизвика спонтанен 
аборт при бременни.
 Опасни са и фос-

фатите, защото може 

да причинят проблеми 
в метаболизма, извли-
чане на калций от зъ-
бите и костите, стомаш-
ни кризи, дори сърдеч-
но-съдови инциденти. 
В някои страни от ЕС 
са забранени, защото е 
доказано, че освен вър-
ху човешкото здраве 
оказват негативно вли-
яние и върху околната 
среда.
 В препаратите за 

пране се добавят 
и пенообра-
з у в а щ и т е 
а г е н т и . 
Те мо-
же да 
дове-
дат до 
а л е р -
г и и , 
о т с л а -
бен иму-
нитет и 
кожни про-
блеми. Добавят 
се в козметични про-
дукти като фондьотен, 
спирала, дори в бебеш-
ки кремове.
 В много от прахо-

вете за бяло пране има 

добавени специални 
избелващи агенти, ко-
ито дразнят кожата, ли-
гавиците и дихателните 
пътища. Такъв е амони-
евият хидроксид, кой-
то премахва петна, но 
пък е силно токсичен и 
може да доведе до ди-
хателни и кожни про-
блеми, алергии, про-
блеми с нервната сис-
тема, черния дроб и бъ-
бреците. Дори след ка-

то дрехи-
те из-

с ъ х -
нат, ня-

кои от тези със-
тавки остават активни и 
може да причинят кон-
тактни дерматити.
 В някои избелва-

щи продукти се доба-

вя и хлор. Той може да 
предизвика алергични 
реакции, екзема, драз-
нене на очите, астма-
тични пристъпи и кож-
ни проблеми. Съдържа 
се също в почистващи 
препарати, спрейове, 
бои, лакове, препара-
ти срещу плевели.
  Много от препара-

тите за премахване на 
упорити петна са из-
ключително опасни за 
здравето. Активните им 
съставки са като тези, 
използвани при хими-
ческото чистене – ка-
то перхлоретилен на-
пример, който е токси-
чен. Според специали-
сти с такива препарати 
трябва да се работи са-
мо с необходимите за-
щитни средства, а не да 
се използват свободно 
у дома!
 В омекотителите 

пък рискът са именно 
добавените аромати-
затори. Те провокират 
алергични реакции и 
астма. Според нови из-
следвания някои от тях 
са канцерогенни.

В препаратите за 
пране се добавят 
и пенообра-
з у в а щ и т е 
а г е н т и . 
Те мо-
же да 
дове-
дат до 
а л е р -
г и и , 

бреците. Дори след ка-
то дрехи-

те из-

бен иму-
нитет и 
кожни про-
блеми. Добавят 

с ъ х -
нат, ня-
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî
Съществува ли лек, 

към който да посегнем 
при подагра? Да, кол-
кото и невероятно да 
звучи – лек има. При 
това съставът му идва от 
природата, на една ръ-
ка разстояние от нас. То-
ва е чудото отнародна-
та медицина, наречено 
Подагро Протект.

Подаграта е напъл-
но лечимо заболява-
не. Силно влияние й 
оказват диета и огра-
ничаване на приема на 
алкохол. Назначаване-
то на лечение с меди-
каменти се извършва 
от ревматолог. Между 
пристъпите е важно да 
бъде намалено количе-
ството на пикочна кисе-
лина.

На помощ идва 
ПОДагрО ПрОтект – 
изключителен продукт 
с натурален състав. Спо-
мага естественото раз-
тваряне на кристалите 
на пикочната киселина 
в ставите и в другите тъ-
кани, оказва благопри-
ятно влияние върху ста-
вите – на големия пръст 
на крака, глезените, пе-
тите, колената, китки-
те, пръстите и лактите. 
Подпомага нормалната 
физиологична функция 
на ставите, поддържа в 
добро състояние около-
ставните тъкани, меж-
дуставните простран-
ства и другите тъкани и 
органи, прави възмож-
но свързването на пи-
кочната киселина във 
водноразтворимо съе-
динение, което се отде-
ля по естествен начин от 
организма.

ПОДагрО ПрОтект 
е високоефективен как-
то при подагрични кри-
зи, така и при хронич-
на подагра. Приложим 
е още при проблеми в 
ставния апарат и пикоч-
но-половата система.

ПОДагрО ПрОтект 
СЕ ПРЕПОРЪЧВА при 
хора, страдащи от:
Подагра
Артрози и ошипя-

вания
Хора, предразпо-

ложени към задържане 
на пикочна киселина в 
организма
Болки в ставите, 

кръста и костите
Ограничена под-

вижност и скованост в 
ставите
Отоци
Състав: 
синя тинтява стрък 

67 mg. Притежава про-
тивоспазматично дейст-
вие, усилва секрецията 
на стомашните жлези и 
жлъчката. 

Полски хвощ стрък  
67 mg. Отлично сред-

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“. 

Можете да поръчате директно 
на телефон 0877 72 10 40 и на  https://biotica.bg/ 

или в повечето аптеки в страната.

ство е при ревматизъм, 
чернодробни заболя-
вания, атеросклероза, 
жълтеница, подагра.

троскот корен  67 
mg. Прилага се при на-
личие на бъбречни и 
жлъчни камъни, отлич-
но повлиява ревмати-
зъм, подагра, отоци.

Бял равнец стрък  
67 mg. Действието му 
е болкоуспокоително, 
противовъзпалително, 
кръвоспиращо, анти-
септично.

глухарче стрък 67 
mg. Прилага се при ка-
мъни в жлъчката, в бъ-
бреците и пикочния 
мехур, при стомашни и 
чревни смущения, при 
кашлица, екземи, пода-
гра, болести на далака, 
възпаление на червата, 
анемия и за регулиране 
на кръвното налягане.

гръмотрън корен  
67 mg. Използва се при 
отоци, наднормено те-
гло, ревматизъм, без-
плодие, шипове, пода-
гра.

Бреза листа 67 mg. 
Според народната ме-
дицина се използват 
при терапия на атерос-
клероза, подагра, при 
бъбречни и жлъчни ко-
лики.

златна пръчица 
стрък 67 mg. Изпoлз-
вa се пpи зaбoлявaния 
нa пиĸoчнитe пътищa 
(възпaлeния, пяcъĸ 
и ĸaмъни в бъбpeци-
тe и пиĸoчния мexyp 
c aлбyмин в ypинaтa), 

пpи oтoци oт paзличeн 
пpoизxoд, зaбoлявaния 
нa чepния дpoб и жлъч-
нитe пътищa, ĸaмъни в 
жлъчĸaтa, пoдaгpa, peв-
мaтизъм, eнтepoĸoлити, 
бpoнxит.

Мента стрък 67 mg. 
Истински дар от при-
родата.

мнението на специ-
алиста д-р маринов:

„Ако се остави не-
лекувана, подаграта се 
развива най-вече пора-
ди постоянното натруп-
ване на пикочна кисели-
на в ставите. Пристъпи-
те обикновено преми-
нават за няколко дни, 
но с течение на време-
то те стават все по-чести 
и причиняват тежък ар-
трит и необратими по-
ражения в ставите, като 
в най-лошия случай по-
даграта става причина 
и за сериозни бъбреч-
ни заболявания.

С ежедневния прием 
на Подагро Протект 
вие си гарантирате под-
държане на всички ор-
гани и системи в тяло-
то в най-добро здраво-
словно състояние и оси-
гурявате превенция за 
развитие и обостряне 
на подагра.“

Препоръчителен е 
приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъ-
ти в годината. Подагро 
Протект има дълготрай-
но действие, като запаз-
ва своята ефективност в 
тялото дори след пери-
ода на употреба. Без ле-
карско предписание.

чуДОТО, НАПРАвеНО ПО СТАРА 
БИЛКАРСКА РеЦеПТА, КОеТО Се 
БОРИ уСПешНО С ПОДАГРАТА

Произведено от CAPSUGEL – Франция, 
ексклузивно за Вита Херб. 

За контакти: Вита Херб, 
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Казвам се Цветан-
ка Георгиева, от Со-
фия. 

Пиша ви тези редо-
ве, защото искам да 
споделя, че има начин 
да облекчим стра-
данията в ставите. 
Болшинството мои 
сънародници прежи-
вяват тежки дни. 

След като станах 
на 65 г., при мен за-
почнаха ставните 
болки в двете 
колена. Лекари-
те ортопеди ме 
лекуваха с как-
ви ли не медика-
менти и обезбо-
ляващи, на кои-
то ефектът им 
траеше няколко 
часа, полза ня-
мах. 

Н а й - п о с л е 
прочетох във 
вестника рекла-
мата на „Ста-
Виен”, купих си 
го от аптека-
та и започнах 
да го приемам. 
Вземах по ед-
на капсула су-
трин и вечер в 
продължение на 
три месеца. Първия 
месец не почувствах 
подобрение. Втория 
месец имах леко по-
добрение болките в 
двигателния апарат 
изчезнаха и ходех из-

„ÑÒÀÂÈÅÍ“ ÌÅ 
ÂÚÐÍÀ ÊÚÌ ÆÈÂÎÒ

търсете в аптеките без рецепта!

правена. 
След третия месец 

болката изчезна. 
Сега ползвам по ед-

на капсула „СтаВи-
ен” на ден за поддър-
жане. Чувствам се до-
бре и се движа спо-
койно. 

Искам да кажа на 
всички – не страдай-
те повече от болки в 
ставите, а ползвай-
те „СтаВиен”.

  „ставиеН“ е 
в и с о к о к а ч е с т в е н 
френски продукт, 
който се произвеж-
да по Licaps® техно-
логия за бързо усво-
яване от организма.
 Съдържа хиалу-

ронова киселина, ри-
бено масло, екстракт 
от куркума, астаксан-
тин.
  Дневен прием 

от 2 капсули.

Пролетната умора е широко 
разпространен термин, кой-
то описва чувството за пони-

жена енергия, замаяност и умора 
в края на зимата и началото на 
пролетта. Може 
да се причисли 
към т. нар. се-
зонни афектив-
ни разтройства, 
към които се от-
нася и зимната депресия.

Това са нарушения, които се случ-
ват през определен период от годи-
ната и засягат по-често жените от 
колкото мъжете. Наблюдава се при 
всички възрасти. С отдалечаване от 
екватора нарастват случаите на про-
летна умора и сезонни афективни 
разтройства. Балансът на хормоните 
в организма може да има съществена 
роля. През зимата нивата на хормона 

серотонин, наричан хормон на щас-
тието, намаляват, тъй като за произ-
водството му е нужна слънчева свет-
лина. Това води до чувство на изто-
щение в началото на пролетта.

Ако се консу-
мират храни, бо-
гати на мазнини 
и въглехидрати 
и недостатъчни 
количества пло-

дове и зеленчуци, рискът от поява 
на пролетна умора се повишава. За-
това е важно диетата да бъде балан-
сирана, богата на витамини, минера-
ли и фибри. 

Добре да се повиши физическата 
активност на открито. Дори да е све-
дена до разходки в парка, тя повиша-
ва излагането на естествена светли-
на и възстановява изчерпаните за-
паси на витамин D.

Пролетна 
умора 
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Той може да разкрие много за здравословното 
ни състояние. Имат значение цветът, големината, 
формата и плътността му. Ако искате най-точно 
да разчетете знаците, които ви дава, добре е да 
го разгледате сутрин след ставане и преди да си 
измиете зъбите. Имайте предвид, че горната му 
част може да бъде повлияна от храни, напитки, 
лекарства, пушене. Затова е най-добре да прове-
рите един час по-рано.

ЦвЯт 
 Леко розов – признак за добро здраве.
 Червен - наличие за инфекции и възпали-

телни процеси.

 Светлочервен - проблеми със сърцето или 
с кръвното налягане.
 Жълт - проблеми със стомаха или черния 

дроб.
 Лилав - белодробни или сърдечни проблеми.
 Син - проблеми с бъбреците.
 Блед - липса на витамини и хранителни ве-

щества.
 Бял - дехидратация, гъбична инфекция, грип.
 Сив - проблеми с храносмилането.

ЦвЯт На НалеПите
 Дебела бяла покривка - интоксикация, ин-

фекция.
 Кафяв слой - бъбречни проблеми.
 Жълт слой - проблеми с храносмилането.
  Сив слой - гастрит или язва.
 Понякога простият преглед на езика не дава 

достатъчно и достоверна информация, затова е 
необходимо от него да се вземе секрет, който да 
бъде изследван в лаборатория. Затова, ако не ви 
харесва цветът на езика и се съмнявате, че има-
те здравословни проблеми, посетете специалист.

Какво показва 
езикът 

 

ÊÐÀÉ ÍÀ ÍÅÂÎËÍÎÒÎ ÈÇÏÓÑÊÀÍÅ 
È  ×ÅÑÒÎÒÎ ÓÐÈÍÈÐÀÍÅ!

ДеЛИКАТНИяТ ДИСКОМФОРТ
“имайки 30-годишен стаж като уро-

лог заедно с познанията ми за растени-
ята, действащи благоприятно на отде-
лителната система, и знаейки пробле-
ма на пациентите ми, реших да наме-
ря алтернативно  решение. обърнах се 
към лабораториите във Великобрита-
ния, имащи био-нанотехнологични ре-
шения за извличане на 100% чисти на-
турални съставки от растенията!” - с 
интерес разказва  проф. Пике. 

 ”няма значение дали имате от скоро 
или с години това неволно изпускане/чес-
то уриниране - това може да се преодо-
лее по естествен път без да се налагат 
операции” - уверено споделя откривате-
лят на формулата.

След направените тестове и статистики 
вече има констатирани над 100 хил. души 
в цял свят, които потвърдиха ефективност-
та на тази уникална формула,  в това чис-
ло около 7 хил. души от България, които са 
преминали терапията и потвърждават пол-

зите от този метод (виж снимката преди/
след терапията).

Показвайки резултатите от терапията на 
водещите уролози в 24 страни, всички те 
бяха шокирани... “Не можахме да повярва-
ме, че без оперативна намеса 
и медикаменти може да се по-
стигне подобен ефект” - спо-
делят  уролози от България. 
“Можем да се поддържаме веч-
но здрави, но стига да можем 
да намерим тайната на при-
родата в нейните растител-
ни дарове” - категорични са дългогодишни-
те експерти от лабораторията “Кардиф Лаб”. 
Само качествен продукт, съставен от чис-
ти натурални вещества, може да даде бър-
зи и трайни резултати, стимулирайки  ор-
ганизма  да реши тези проблеми по нату-
рален път. Благодарение на съвременната 
нанотехнология на молекулярно ниво, съ-
що и следвайки биопроцесите в природа-
та, помогна да се създаде уникалният про-
дукт “DEXOROL’’ (ДексОрОл)

Френски професор прави прелом в урологията и спасява стотици хиляди хора от срама и дискомфорта.
  Френския професор и уролог Фредерик Пике и  биола-

бораторията в кардиф създадоха био-нанотехнологи-
чен метод за възстановяване на правилното функцио-
ниране на отделителната система на човека. Благода-
рение на тази формула  се предоставя възможността 
на пациентите, както при жените, така и при мъжете,  
да намалят с 97% неволното изпускане и 84% честото 
ходене по малка нужда.

ДОКАзАНА ФОРМуЛА
Формулата на този препарат е по-

местена в капсула, съдържаща 6 активни 
съставки, които бързо и ефективно дават 
възможността да преодолеете уринарна-
та инконтиненция. Действат благоприятно 
за възстановяване на правилната функция 
на мускулатурата на пикочния мехур, подо-
бряват нервната система около него, като 
подаването на сигнал към мозъка става в 
правилния момент и ни информира, че е 
време да отидем по “малка нужда”.

САМО зА ПъРвИТе 120 ДушИ!
Понеже техноло-

гията за обработка 
на ценните съставки 
не е евтина и за да е 
финансово достъпен 
препаратът за бъл-
гарските граждани, 
са избегнати всякак-

ви посредници и дистрибутори. В момента 
в България покупката на препарата ста-
ва чрез телефонно обаждане към ото-
ризирания представител за България.

ваЖНО! само първите обадили 
се 120 души ще получат продукта 
на професор Пике вместо за 189 лв.  
само за 55 лв. - опаковка, достатъч-
на за едномесечен курс на ползване. 
Осигурена е и безплатна доставка до 
ваш адрес!

Промоционалната отстъпка е валидна 
до 15.3.2019 г.

МНеНИя НА ХОРА, 
ПРеМИНАЛИ ТеРАПИяТА

“Цели 15 години се измъчвах и срамувах. 
След 3 месеца ползване на препарата на 
професора се подобри уринирането ми и 
вече не се изпускам!”

валерия митова, 76 г.,  софия
“Ставах по 6-7 пъти през нощта да ури-

нирам, което ме вбесяваше и нямах спокоен 
сън. Пих капсулите 2 месеца и спря често-
то уриниране. Вече спя спокойно!” 

Боян Чавдаров, 63 г., варна
"Простатата не ми даваше спокой-

ствие и трябваше да ходя често да ури-
нирам, случвало се и да се изпускам, ако не 
стигна навреме до тоалетната. След 2-ме-
сечно ползване на капсулите на проф. Пике 
всичко си дойде в норма! "

серафим Димитров, 71 г., Пловдив
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Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

Търсете в аптеките
или онлайн на www.botanic.cc

Първият растителен
глюкозамин.

За здрави стави
и лекота в движението!

Флексен е първият глюкозамин от расти- 
телен произход за здрави стави и лекота на 
движението. Глюкозаминът участва в 
изграждането на ставните хрущяли, сухо- 
жилията и връзките. Най-чистата му и 
концентрирана форма е хидрохлорид – 
усвоява се оптимално от организама и 
прониква изцяло в ставите. Действа благо- 
приятно на опoрно-двигателния апарат. 
Може да се приема от вегетарианци и хора, 
алергични към морски продукти.
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ÀËÒÎÐÈß и заболÿâаниÿта 
на äиõателната ñиñтема

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.

При рани

Ако костите ви са податливи към травми и ви болят 
или не можете да се движите свободно. Ако имате забо-
ляване на опорно-двигателния апарат. Ако сте пробвали 
какво ли не, но желаното облекчение не идва...

Уверено препоръчвам на своите пациенти „артро-
фикс регенератор“ - самото му име подсказва, че има 
регенериращи свойства. „артрофикс регенератор“ е 
първият по рода си иновативен продукт на пазара с 
формула, която клетките абсорбират и разпознават като 
максимално естествена. Така тялото усвоява пълноценно 
вложените субстанции и болката и сковаността изчезват 
по естествен път. Забелязал съм, че пациентите ми ре-
гистрират подобрение още от първия ден на прием на 
„артрофикс регенератор“. Въпреки това аз препоръч-
вам  да приемате продукта поне три месеца, за да се 
натрупат полезните съставки дълбоко 
в ставния хрущял и костите и да полу-
чите дълготраен ефект. 
Arthrofix Regenerator участва в 

изграждането на ставните хрущяли.
Съдейства за подобряване смаз-

ването на ставите,  предотвратява де-
генеративните процеси в тях и пови-
шава функционалния им капацитет.
Подходящ е при преждевремен-

но износване на ставите и гръбначния 
стълб. Снабдява организма с калций и фосфор от расти-
телен произход.
Подпомага различни състояния на опорно-двига-

телния апарат. Съчетава по оригинален начин качествата 
на силно концентрирана формула от екстракти, позволя-
ваща оптимална усвояемост и възможност за приемане 
на максимални дози на основните съставки.

Arthrofix Regenerator подобрява кръвообращени-
ето и доставя ценни хранителни вещества до всички 
стави и хрущяли.

С напредването на възрастта концентрацията на 
глюкозамин в тялото намалява естествено и затова не е 
чудно, че почти всички хора в по-зряла възраст страдат 
от един или друг вид ставни проблеми. 

Arthrofix Regenerator доставя необходимия за орга-
низма глюкозамин и по този начин спомага за:
Предпазва от остеопороза
Помага при артрит
Служи като градивен материал на хрущялната 

тъкан

Намалява болките в ставите и премахва диском-
форта
Грижи се за общото здраве на ставите и ставни-

те хрущяли
При ставни травми и възпаления
Препоръчва се на спортисти и хора, водещи акти-

вен начин на живот
Подпомага по-бързото зарастване на рани по тя-

лото
каквО ще се слуЧи с вас след тримесечен прием 

на Arthrofix Regenerator:
Участва в изграждането на ставните хрущяли
Съдейства за подобряване смазването на ставите, 

предотвратява дегенеративните процеси в тях и пови-
шава функционалния им капацитет

Подходящ е при 
преждевременно износ-
ване на ставите и гръб-
начния стълб. Снабдя-
ва организма с калций 
и фосфор от растителен 
произход
Подпомага опорно-

двигателния апарат
етаПи На Действие
Премахва БОлката

Arthrofix Regenerator подобрява кръвотока в ста-
вите. Богат е на олеуропеин – мощен имуностимулант, 
ефективен срещу редица инфекции, в това число и гъ-
бични.  Ефективен е при повечето ставни възпаления и 
травми и помага за намаляване на болките и отоците.

По време на първата седмица на ползване на Arthrofix 
Regenerator ставите ще укрепват, а болките и причините 
за появата им ще бъдат систематично премахвани. През 
всеки изминал ден болката и сковаността в ставите ще 
намаляват до пълното възстановяване на подвижността. 
Ще усетите подобрение още след първите 3 дни.

стимулира клетките
Много важно условие за нашата гъвкавост и под-

вижност е доброто състояние на ставния хрущял, който 
служи като буфер, омекотяващ ударите между костите 
и улесняващ движението в ставите. Ставният хрущял е 
изграден от съединителна тъкан, богата на колаген, елас-
тин, хиалуронова киселина и вода. Тези съставки са от 
критично значение за неговата здравина и еластичност. 
Arthrofix Regenerator съдържа вещества, които осигу-

Ñòàâèòå âè ñà èçíîñåíè è âúçïàëåíè?

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

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

Регенератор“ можете да поръчате директно
 на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:  

https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.

Д-р Стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания:

за бързо зарастване
Кромид лук и 100 г зехтин се смесват и с 

така приготвения мехлем раната се покрива 
за около 5 минути.

 Благ мехлем за изгаряния, ожулвания, 
дълбоки рани, кървящи рани, 

натъртвания и гъбички по ноктите на 
краката 

Вземат се мед и восък (медовник 100 г или 
пак толкова чист восък), чам сакъз (борова 
смола), 20 г прополис, чист бял тамян (10 – 
15 зърна), бяла дъвка, свинска мас (2 с.л. или 
боров вазелин), цвят от невен (10 – 12 броя). 
Всичко това се смесва и се стопява до хомо-
генизиране на водна баня. След като изсти-
не, сипва се в бурканче. Оставя се в хладил-
ник, за да се стегне. От него се мажат раните 
1 – 2 пъти на ден.

При трудно зарастващи рани 
На водна баня се разтопяват 25 г естествен 

тамян и 50 г восък. Прибавят се 1 к.ч. свин-
ска безсолна мас и 4 разбити на сняг белтъ-
ка. След като сместа е добре разбъркана, сва-
ля се от огъня и се изсипва в бурканче. Оста-
вя се в хладилник да се стегне. При нужда от 
нея се слага на марля, която се поставя вър-
ху раната.

за изтегляне на гной от отворена рана
Много добър ефект има поставянето върху 

нея на разрязано парче локум или зрял чер-
вен домат, посипан със захар.

При варикозни рани
 Тридесет грама прополис се слага на водна 

баня. Като почне да се топи, добавят се 2 ч.л. 
етилов спирт. След това с тях се смесват 100 
г меча или зайча мас (или 50 г ланолин и 50 г 
вазелин). Същият ефект се постига и като се 
смесят 30 г прополис, стопен на водна баня, 
100 г краве масло и 100 г пчелен восък, ко-
ито също се стопяват заедно с прополиса. И 
в двата случая сместа, като поизстине, се на-
лива в бурканче и се съхранява на хладно. С 
получения мехлем се маже раната.

ряват оптимално подхранване и възстановяване 
на хрущялната тъкан.

Дори и най-добрият препарат не би могъл да 
предотврати дегенерация на ставите, ако органи-
змът не бъде стимулиран към производство на 
колаген, синовиална течност и регенерация на 
ставния хрущял. Повечето средства само времен-
но ще маскират признаците за дегенерация на ста-
вите. С течение на времето всички микрокухини и 
наранявания по ставите ще излязат наяве и ако не 
вземете мерки навреме, ще Ви донесат още повече 
болки и физическо ограничение.

Формулата Arthrofix Regenerator въздейства 
на наноклетъчно ниво. Спира дегенеративните 
процеси, засягащи ставите, и инициира процеса 
за автоматичното им възстановяване. Вместо са-
мо да потушава проблема, активизира клетките. 
Организмът започва сам да възстановява ставите. 
Възстановителният процес протича като този на 
младини. Възвръща правилното ниво на колаген 
и синовиална течност само след три седмици!

НаПълНО ОтБлОкира ставите
Всеки човек иска да бъде гъвкав и подвижен, 

но с времето това става все по-трудно. Натовар-
ванията, травмите, възпаленията и възрастта се 
отразяват на всички ни. За да поддържаме стави-
те си, подходящите хранителни добавки са прос-
то задължителни. Съдържанието на глюкозамин в 
Arthrofix Regenerator е значително по-високо в 
сравнение с масовите добавки на пазара.

Глюкозаминът нормално се произвежда в тя-
лото ни и участва в изграждането на ставните 
структури – хрущял, връзки, капсули и синовия 
(ставната течност). Той прави ставите едновре-

менно по-здра-
ви, по-сочни и 
по-гъвкави, тъй 
като отговаря 
за достатъчното 
водно съдържа-
ние на хрущяла. 
С възрастта спо-
собността ни да 
с и н т е з и р а м е 
глюкозамин на-
малява, стави-
те ни изсъхват, 
хрущялната тъ-
кан изтънява и 
се износва. Това води до болки, възпаления, деге-
нерация и ограничена подвижност. Единственото 
решение е да се приемат хранителни добавки с 
глюкозамин, тъй като обикновените храни почти 
не го съдържат.

Arthrofix Regenerator намалява възпаление-
то и болката без странични ефекти, регенерира 
ставните повърхности, подобрява качеството на 
ставната течност и възстановява подвижността 
и гъвкавостта. Ефектът му е бърз и сигурен при 
всеки човек. По време на четвъртата седмица от 
терапията настъпва отблокиране на ставите и пъл-
но възвръщане на еластичността. Благодарение на 
това лактите, тазът, колената, гръбнакът и рамен-
ните стави възвръщат пълната си подвижност – без 
болка и без каквито и да е ограничения.

 „артрофикс регенератор“ притежава серти-
фикат за качество, което е гаранция за полезността 
на продукта и ефективното му действие.
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Ниските температури, ка-
то че ли се изострят всич-
ките ни сетива и цялото ни 
тяло търси синхрон с при-
родата. Организмът ни има 
способността да реагира на 
всяка малка промяна около 
нас. Въпреки факта, че се на-
мираме в една непрекъсна-
та цикличност и тялото ни 
има памет, все пак всяка 
смяна на сезона търпи опре-
делени физиологични тран-
сформации в организма.  За 
съжаление най-често стави-
те са тези, които първи ре-
агират на климатичните ус-
ловия. Зимата носи със себе 
си по-чести болки и оплак-
вания. Освен това ходенето 
по заледените улици много 
често е съпроводено с хлъ-
згане, падане, което може 
да доведе до други травми. 

Студеното време засилва 
спазъма на мускулите и ско-
ваността на ставите. Кости-
те и мускулите имат различ-
на плътност в различните 
си области, не реагират ед-
накво на промените, кое-
то води до нееднакви кон-
тракции и усещане за болка 
при промяна на налягане-
то, която се усеща в стави-
те и мускулите. Студът може 
да влоши и съществуващо 
хронично ставно заболява-
не или, когато излагането 

на студ провокира инфек-
циозно заболяване (вирус-
но или бактериално), чието 
развитие може да се развие 
в болки по ставите. 

За щастие, има редица 
натурални продукти, които 
значително могат да облек-
чат и да предотвратят тези 
неразположения. Най-под-
ходящи са тези, съдържащи 
глюкозамин, тъй като той е 
естествена съставка на ста-
вите. Глюкозаминът възпи-
ра действието на ензимите, 
разграждащи хрущялната 
тъкан. По принцип, глюкоза-
минът се извлича от черуп-
ки на морски животни. Той, 
обаче, не може да бъде упо-
требяван от хора, алергични 
към морски продукти, както 
и от вегетарианци и посте-
щи. Но след направения ус-
пешен опит в САЩ за извли-
чане на глюкозамин от зър-
на на житни растения, ста-
ва възможна употребата му 
от повече хора. Растителен 
глюкозамин се съдържа в 
продукта Flexen! 

Друга подходяща бил-
ка, пряко влияеща върху 
артрозното възпаление е 
Босвелията или така нарече-
ният Индийски тамян. Още 
през 1970 г. немски учени от-
криват, че тя има терапевти-
чен ефект, близък до този на 

нестероидните противовъз-
палителни средства, съдър-
жащи ибупрофен и ацетил-
салицилова киселина. 

Произхождащ от Азия, 
Джинджифилът има дълга 
история като традиционно 
противовъзпалително сред-
ство. Съвременни изследва-
ния показват, че Джинджи-
филът има противовъзпа-
лителен, съдоразширяващ и 
антитромботичен ефект. Екс-
трактът от Джинджифила по-
добрява кръвообращението 
и подвижността. Действа и 
болкоуспокоително. 

Продуктът ForFlex, от се-
рията Botanic, съчетава три-
те  съставки (Растителен 
глюкозамин, Босвелия Се-
рата и Джинджифил), пре-
доставящи на организма от 
една страна основен гради-
вен елемент за ставите, а от 
друга – мощни противовъз-
палителни и болкоуспоко-
ителни средства, които са 
лишени при действието си 
от нежеланите странични 
ефекти на повечето несте-
роидни противовъзпалите-
лени медикаменти. Проду-
ктът не съдържа животин-
ски продукти, оцветители и 
консерванти! 

можете да намерите 
в аптеките и онлайн 

на www.botanic.cc.

Студът повишава 
болките в ставите

ЯБЪЛКОВ  
ПЕКТИН  

Супер концентрат 

Намалява 
холестерола  

и нормализира 
кръвната захар!кръвната захар!

САМО  
1 КАПСУЛА  НА ДЕН!

ТЪРСЕТЕ В 
АПТЕКИТЕ

Повече информация 
на тел. 02 953 05 83  

и на www.revita.bg

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

и неразтворими фибри. Удобен прием 
под формата на капсули.

Подправки – нищо не улеснява така бър-
зо и ефикасно храносмилателния процес, 
както някои от тях, които лесно можем да 
включим в многобройни рецепти. Пет от 
тях са истински шампиони.  Най-честите 
симптоми, които могат да бъдат облек-
чени с помощта на ароматните билки, са 
подуване на стомаха, чувство за тежест, 
киселини, стомашни болки, синдром на раз-
дразненото черво, разстройство.

аюрведа съветва. Според древната ле-
чебна система пет подправки имат най-си-
лен положителен ефект върху храносмила-
нето – семе от копър, кориандър, кимион, 
кардамон и пресен джинджифил. Тези бил-
ки укротяват „огъня“ в стомаха, стимулират 
храносмилателните ензими и метаболизма 
на мазнините и захарите, намаляват поду-
ването и газообразуването. Могат да се из-
ползват за готвене, да се консумират като 
отвари или да се прилагат под формата на 
ароматни масла.

кОриаНДърът облекчава храносмила-
нето, има противовъзпалителни свойства и 
прочиства от токсините. В прясно състоя-
ние е много богат на желязо, каротиноиди 
и витамини С и К. Семената му са ефикас-
ни при стомашни колики. Запарка от ко-
риандър пийте  след хранене. Нужни са 3 
ч.л. семена. Залейте ги с чаша вряла вода, 
след 10 минути прецедете и консумирайте.

карДамОНът е от семейството на 
джинджифила. В Индия се смята за цар на 
билките. Той прави храната по-лесно сми-
лаема и подобрява вкуса. Използва се и за 
сладки, и за солени ястия. Ограничава га-
зообразуването и облекчава гаденето, ефи-
касен е при стомашни колики. Отвара от 
кардамон помага при трудно храносмила-
не и болки в стомаха. Залейте 1 ч.л. семе-
на с чаша вода, загрейте до кипване и ос-
тавете да ври 3 минути. След това оставе-
те извън огъня още 10 минути, прецедете 
и пийте отварата.

кимиОНът е един от най-мощните сти-
мулатори на храносмилателната система. 

Той охлажда храносмилането, като в също-
то време увеличава активността му и усил-
ва размножаването на полезните чревни 
бактерии. Семената му съдържат желязо, 
калций, калий и витамин С, което ги прави 
полезни при предменструален синдром. 
Лапи от зърна кимион помагат при силно 
газообразуване и стомашно разстройство. 
Залейте с гореща вода 3 ч.л. зърна, стрий-
те ги и добавете зелена хума, за да се по-
лучи каша. Нанесете сместа върху корема 
и я оставете да действа около 20 минути.

кОПърът е известен отдавна и в на-
шата народна медицина като облекчава-
що средство при колики и киселини. Не-
говите зърна помагат дори на бебетата. 
Те имат отводняващ ефект, поради което 
са оръжие срещу задържането на вода в 
тъканите и при бъбречни камъни. Запарка 
от семената на копъра е отлично средство 
при подуване на стомаха. Пийте я преди 
и след хранене. 1 ч.л. семена е достатъч-
на за чаша вряла вода 

кимът е от семейството на магданоза. 
За облекчаване на храносмилането се из-
ползват главно зърната му. Техните състав-
ки имат мощно действие срещу спазмите 
и чревните паразити. Могат да се използ-
ват и за кърмачета. Отвара от зърна ким 
се приготвя с 1 ч.л. зърна за чаша вода. 
След като поври, оставете извън котлона 
за още 20 минути, прецедете и пийте. Мо-
жете да използвате отварата и като тони-
зиращ лосион за кожата.

вНимаНие! Някои подправки дразнят 
стомаха – черен и лютив червен пипер не 
се препоръчват при язва и гастрит. Бре-
менните жени трябва да избягват салви-
ята, а сладникът не е подходящ за хипер-
тониците. Билките и ароматните треви са 
много богати на активни съставки, затова 
трябва да се употребяват с мярка и позна-
ние. Дневната доза шафран например не 
бива да надвишава 5 г. Осведомявайте се, 
преди да се насочите към редовна употре-
ба на определени ароматни подправки.

Подобрете храносмилането 
с подправки

Диоскорея корени растителни 
капс. х 30 съдържа фитохормона ди-
осгенин като източник на естествен 
прогестерон, който значително подо-
брява състоянието на женския орга-
низъм по време на менопауза. Балан-
сира отношението естроген - прогес-
терон, подпомага нормалния хормо-
нален статус по време на полово съз-
ряване. Препоръчва се за регулиране 
на менструалния цикъл и фертилните 
функции на жената от пубертета до 
климактериума. Използва се при на-
рушена функция на хипофизата, хи-
поталамуса, надбъбречните жлези и 
яйчниците. Продуктът има изразено 
регенеративно въздействие върху фи-
зическото тяло в съчетание със стиму-
лиращ ефект върху емоциите и пси-
хиката. Облекчава главоболието, ко-
лебанията в настроението, депресия-
та, раздразнителността и безсънието. 
Увеличава мускулната маса, намалява 
отлагането на липиди в артериалните 
съдове и черния дроб. 

Червена детелина растителни 
капс. х 30 притежава висока концен-
трация растителни естрогени, които 
предпазват организма от ксенохор-
моните. Прилага се успешно за регу-
лиране функцията на жлезите с въ-
трешна секреция и за отстраняване 
на горещите върни, изпотяването, де-
пресията, нарушения сън и сърдечно-
съдовите смущения през менопауза-
та. Намалява риска от остеопороза и 
мастит, потиска апетита. Възстановява 
функциите на организма след продъл-
жително приемане на кортикостерои-
ди и антибиотици. Червената детели-

Продуктите са производство на ESPARA GmbH, австрия
Вносител: “ФармаБион ПЛЮС” еооД, 

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

на е имунен стимула-
тор, подобрява цир-
кулацията на кръв-
ния и лимфния поток, 
пречиства кръвта, то-
низира гладката мус-
кулатура на кръвонос-
ните съдове, баланси-
ра нивото на хемогло-
бин и броя на кръвни-
те плочици.

хиалурон-биотин 
растителни капс. х 
30 е природен про-
дукт с богата формула 
от бамбуков екстракт, 
екстракт от нар, хи-
алуронова киселина, 
кварцова пръст, цинк, 
естествен витамин Е, 
пантотенова кисели-
на, витамин В2 и био-
тин. Участва активно в 

изграждането на кожата, косата, но-
ктите и костите и допринася за нор-
мализиране обмяната на веществата 
в тях. Има подмладяващ ефект, проти-
вомикробно и противовъзпалител-
но действие. Благоприятно повлия-
ва всякакви наранявания и бавно за-
растващи рани, септични състояния, 
циреи и абсцеси. Стимулира растежа 
на косата и успешно се прилага при 
чупливи нокти. Кварцовата пръст, 
бамбукът и нарът са богати на сили-
ций, който стимулира минерализа-
цията на костната тъкан, предотвра-
тява отлагането на соли в ставите и 
участва активно във формирането на 
зъбите и скелета. Хиалуроновата ки-
селина подпомага хидратирането на 
ставите и изграждането на хрущяла, 
заличаването на бръчки и хидрати-
рането на кожата.

Овчарска торбичка комплекс 
билков дестилат 30 мл от овчар-
ска торбичка, пасифлора, шапиче 
и бял равнец

Овчарската торбичка действа ук-
репващо и спазмолитично на жен-
ския организъм при болки в органите 
на малкия таз и може да предотврати 
прекомерното менструално кървене. 
Пасифлората също има спазмолитич-
но действие и действа успокояващо 
на нервната система при менопауза и 
предместруален синдром. Шапичето 
действа за укрепване на женските по-
лови органи в малкия таз, при възпа-
ления, както и при менструални нару-
шения. Белият равнец се препоръчва 
като кръвоспиращо средство и при 
нередовно менструално кървене. 
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на радост, възгласи на 
възторг - „Ето ги, те са, 
освободителите! Боже, 
доживяхме! Истина ли 
е, сън ли сънуваме?”.

Жени и млади моми-
чета подаваха пряс-
но омесени погачи и 
шарена сол с „добре 
дошли”, с добри по-
желания. Напълниха 
се площадът, улици-
те и сокаците. Гра-
дът празнуваше, ка-
то пролетни потоци 
напираха посреща-
чите. В средата на 
множеството дас-
кал Диньо, стъпил 
върху голяма снеж-
на преспа, рече с 
висок, пресипнал от 
радост глас:

- Здравствуйте, 
братушки, мили ос-
вободители!

Площадът повто-
ри, потрети думите 
му. Ехото и белота-
та на снежния зи-

мен ден огласиха яну-
арската радост. Дас-
кал Сивков искаше да 

продължи словото си, 
но гласът му секна, 
заглъхна в гърдите. 
Той чуваше ударите 
на сърцето си, погле-
дът му се спря отсре-
ща, дето бяха учени-
ците. В очите на дас-
кал Диньо даскал Ата-
нас видя едра като 
гергьовска дъждовна 
капка сълза – сълзата 
на голямата радост, 
неизплакана от дет-
ските години.

- Доживяхме, Ата-
насе, доживяхме! – 
тихо шепнеше дас-
кал Диньо.

Даскал Атанас 
здраво стисна ръката 
му. Площадът празну-
ваше дата от кален-
дара, записана като 
делник. Беше в два-
десет и първия ден на 
януари в лето 1878, 
началото на празни-
ка, записан в памет-
ното лето 1878 – из-
грева – Освобожде-
нието!

стоян калПушкОв

Тук, до Ени Заа-
ра, новините от 
боевете край Ес-

ки Заара стигаха по-
бавно. Младо и старо 
тръпнеше в очакване 
ще си отиде ли роб-
ството. Нямаше вече 
сълзи за плач – мъка-
та беше стопила всич-
ката радост. Тревож-
но идеха и си отива-
ха мразовитите дни и 
нощи на зимата. В ти-
хо време ясно се чу-
ваха гърмежите. Тур-
ците бяха готови за 
път, а и откъм поле-
то бягаха подгонени 
чалмалии. Зулумите 
им чет нямаха – про-
ревало бе цяло За-
горе.

Към обяд по ня-
кое време черков-
ната камбана огласи 
заспалото под сне-
га градче с радос-
тен звън. Така стари-
ят отец Иван удряше 
клепалото, ако имаше 
празник. Наизлязоха 
хора от затоплените 

Íа Øèïка
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одаи и тръгнаха към 
широкия градски мег-
дан. Носеше се праз-
нична, весела глъчка. 
В очакване на събитие-
то множеството се на-
реждаше 
от две-
те стра-
ни на ес-
к и з а а р -
ския път. 
По-нетър-
п е л и в и -
те тръгна-
ха извън 
града, ис-
каха пър-
ви да по-
с р е щ н а т 
освободи-
телите.

-  И д а т ! 
Идат бра-
т у ш к и т е ! 
Свободата 
иде! Чуйте 
ме, робия-
та си оти-
ва! – ви-
каше възбуден даскал 
Диньо Сивков.

Двамата с даскал 

Атанас Драгнев бяха 
дошли с учениците си 
от енизаарското шко-
ло. Децата пееха пе-
сните на даскал До-
бри Чинтулов от Сли-

вен. По широката ули-
ца откъм Ески Заара се 
показа отряд войници 

на коне. Напред бя-
ха офицерите и знаме-
ната. Радостни възгла-
си изпълваха цялата 
околност. Посрещачи-
те искаха да докоснат 

войниците, конете им, 
оръжието: „Я какви би-
ли братушките!” Сълзи 

На Шипка всичко е спокойно
и само вятърът във буките шуми.
Това е името, за славата достойно,
срама от робството където ни изми.

Един завет сърцето ни ще пази,
дорде е жива паметта и род,
за подвига на руските витязи,
признателният български народ.

Роди се дружбата ни свята
на този връх величествен, висок.
Вървяха в боя брат до брата,
свидетел бе славянският ни Бог.

Венци тук бурите изплитат
над тези твърди канари.
Орли от този връх излитат –
духът на нашите и руските деди.

Земя, на гордите орли обител,
свещен си храм на нашата любов!
За руския ни брат спасител
поклон и вечен благослов!

георги Жулев

Мартеница днес ти подарявам,
нишка от живота във дома,
бяла като вишната на двора
и червена – сила на кръвта.

Да те топли даже и да си далече,
да те връща после у дома,
за да имаш сили във крилете
да преследваш своята мечта.

и червена – сила на кръвта.

Да те топли даже и да си далече,

Свидетел на оповестя-
ването на сключения до-
говор в Сан Стефано става 
българският учител в Ца-
риград Благой Димитров. 
Спомените му за истори-
ческия ден са публикува-
ни във вестник „Македо-
ния“ през март 1934 г.

 "През учебната 1877-
1878 г. аз бях единствен 
учител както на основно-
то, тъй и на класното бъл-
гарско училище във Фе-
нер. Директорът на учи-
лището Н. Шишеджиев 
бе избягал с ав-
стрийски параход 
през Триест при 
руските войски в 
България. Също-
то направиха и 
много други бъл-
гари, между ко-
ито и Говедаров, 
единствен българ-
ски книжар в Ца-
риград, та нема-
ше отде да се ку-
пят учебници за 
учениците. Впро-
чем, и аз се тъкмях да бя-
гам, но не успях да стиг-
на до австрийския пара-
ход поради бдителността 
на турската полиция и по 
такъв начин цялата Руско-
турска война я прекарах в 
Цариград.

19 февруари 1878 г. се 
падна в неделя. Руските 
войски бяха в Сан Стефа-
но и поради примирието 
желаещите цариграждани 
от всякаква народност, а 
те бяха мнозина, ежеднев-
но сновяха между Цари-
град и Сан Стефано. А в 
Сан Стефано можеше то-
гава (па и сега същото) да 
се отива с железница, с па-
раход и пеш.

На 19 февруари сутрин-
та аз и някои други по-
теглихме пеш от Фенер, 

прескочихме хълма на 
Султан Мехмед, стигнахме 
в Ак Сарай и оттам през 
Стаматя и през Едикуле 
напуснахме Цариград и се 
запътихме за Макрикьой. 
Отминахме това село, ми-
нахме демаркационната 
линия и след малко бяхме 
вече в Сан Стефано. Кога-
то стигнахме в последно-
то село, сварихме руските 
войници да обядват. От-
тук може да се заключи, 
че сме вървели от Цари-
град до Макрикьой пове-

че от 4 часа. Спряхме се 
пред една група обядва-
щи руски войници. Те ту-
такси ни дадоха по един 
къс месо и по едно парче 
хляб. Благодарихме им и 
с готовност изядохме ме-
сото и хляба. Бяхме много 
изгладнели.

Сан Стефано бе пре-
тъпкан от руски войски 
от всички родове оръжия 
и от хиляди царигражда-
ни, които хубавият слън-
чев ден бе привлякъл тук. 
Направи ми впечатление, 
че пред един триетажен 
паянтов дом, боядисан от-
вън в жълто, имаше натру-
пан много народ. Отидох и 
аз там. Забравих да споме-
на по-горе, че от Макри-
кьой забелязах присъст-
вието в Мраморно мо-

ре на цяла английска ес-
кадра, и то разположена 
тъкмо срещу руския лагер 
в Сан Стефано.  Чрез раз-
питване узнах, че в жълтия 
дом са се водили прегово-
ри между руси и турци за 
сключване на мир. Освен 
това узнах, че този ден, 19 
февруари, бил решителен 
за тези преговори.

По едно време се да-
де на руските войски за-
повед да бъдат готови за 
поход към Цариград. Това 
разбрахме от настаналата 

голяма суматоха. Войници 
и офицери се разтичаха, 
за да намерят частите си; 
чуваше се биенето на мно-
го барабани и тръбенето 
на много тръби; много ба-
тареи на кариер тичаха, за 
да вземат позиции, и пр., 
и пр.

Отдалечих се от жъл-
тия дом, стигнах на откри-
то и оттам забелязах ма-
неврирането на англий-
ската флота, която също 
взимаше нова боева пози-
ция. Страшните английски 
броненосци навъртваха 
оръдията си срещу руси-
те. Явно бе, че примири-
ето бе денонсирано и че 
военните действия отно-
во почваха. Нашето поло-
жение стана критическо. 
Трябваше да бягаме, а ня-

маше откъде. Бяхме по-
паднали между чука и на-
ковалнята. Без да щем, ос-
танахме там, дето бяхме.

 Както после узнахме, 
причината за описаната 
суматоха е бил ултима-
тумът на русите до тур-
ците, с който последни-
те се подканяли да под-
пишат приготвения ве-
че договор, като в про-
тивен случай примири-
ето се прекъсвало и во-
енните действия отново 
почвали. В последния мо-
мент турците отстъпили 
и не станало нужда да се 
продължи войната. С то-
ва се тури точка както на 
раздвижването на руски-
те войски, така и на ма-
неврирането на англий-
ската флота.  Малко след 
туй от балкона на жълтата 
къща граф Игнатиев опо-
вести гръмко, че е склю-
чен мир между Русия и 
Турция. В тоя момент се 
роди Санстефанска Бъл-
гария.

 Гръмогласно „Ура!“ по-
кри думите на Игнатиев. 
Това „Ура!“, каквото не 
съм чул вече втори път, 
продължи много време и, 
струва ми се, се понесе и 
на задните руски линии и 
от там чак до Балкана и по-
нататък. След малко граф 
Игнатиев слезе между на-
рода и сърдечно и засмя-
но се разговори с разни 
видни цариграждани, по-
знати нему от по-рано.

 Нямаше какво да пра-
вим повече в Сан Стефа-
но, па и беше вече къс-
но, качихме се – аз и дру-
гарите ми, на парахода и 
отпътувахме за Цариград. 
Оттогава и до днес дата-
та 19 февруари 1878 г. не 
излиза никак от ума ми. 
Впрочем подобни съби-
тия са радост и мъчно се 
забравят."

Благой ДимитрОв, 
в. „македония“, 

март 1934 г.
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страницата подготви иван васев

От стр. 1
Но когато запея или 

слушам музика, която 
трябва да подготвя и 
преговоря през седми-
цата за предаването ми 
всяка събота, като че ли 
с магическа пръчка неу-
добствата изчезват. Ми-
сля позитивно, защото 
животът е тежък. Прие-
мам съвсем естествено 
старостта. Дори в теле-
визията казвам на опе-
раторите да ме дават в 
близък план, за да ме 
виждат по-добре зри-
телите. Между другото, 
у дома никой не е „ви-
новник” за бодрия ми 
дух, аз сама съм си. Моят 
съпруг обича музиката. 
Винаги ме е подкрепял 
във всичко, с нищо и в 
нищо не ми е бил в преч-
ка да се развивам и да 
продължавам да го пра-
вя със сърце, за да оста-
вя диря от песента. А тя, 
старата градска песен, е 
песен на интелигенци-
ята, на аристокрацията, 
на дамите с красивите 
тоалети, с разкошните 
шапки и ръкавици. 

- споменахте на кол-
ко сте години, не ги 
криете, но аз пък няма 
да скрия, че изглежда-
те много добре! има 
ли това нещо общо с 
музиката?

- Разбира се, че има! 
Всичко това се дължи на 
песента и на това, кое-
то правя! Благодарение 
на песента съм просто 
един непоправим поло-
жителен човек.

- спомняте ли си на 
каква възраст бяхте, 
когато се влюбихте в 
музиката?

- Няма как да го за-
бравя! Музиката вина-
ги е била в нашия дом. 
Майка и татко бяха хора, 
които определено уме-
еха да пеят. Любовта ми 
към старата градска пе-
сен идва също от роди-
телите ми. Баща ми бе-
ше изключителен бари-
тон. Та семейната среда 
си оказа влиянието вър-

Бони милчева е класическа певица, роде-
на на 25 юни в София. музикалната си кари-
ера започва на 30 години, макар музиката 
да я е съпровождала през целия й живот. 
Учила е частно пеене при доц. Дора мута-
фова и проф. константин карапетров. По-
стъпва във вокално-естрадна група „ма-
яковски”, била е и солистка на оркестър 
„Гамбринус”. През 1977 г. постъпва с кон-
курс в Държавния музикален театър „Сте-
фан македонски”. После запява шлагери по 
сцените на цяла България. През последни-
те 15 години нейното предаване за стари 
градски песни „ако зажалиш...” се радва на 
голям зрителски успех.

като композитора Емил 
Георгиев и акордио-
ниста Цветан Попов. Ед-
на група от дванадесет 
момичета, в това чис-
ло и Маргарита Храно-
ва - тя нямаше и 16 го-
дини, когато постъпи, а 
аз бях вече на 19. Поч-
нахме там заради сце-

ната и изявата. Доста го-
дини ходихме по турне-
та в Москва, Ленинград 
и разни други места, бе-
ше чудесно. Тогава на-
истина усетих магията 

на сцената. Хареса ми. 
Ще спомена и още едно 
име, това на големия му-
зикант и композитор от 
военния ансамбъл Рад-
ко Александров, който 
беше и диригент. Няма 
да забравя, когато той 
ме прослуша в завода. 
Показа ми как да изпея 
даден вокал, но аз прос-
то запях и той се шашна, 

защото гласът ми е 
естествено по-

ставен. Така, 
както гово-

ря, така и 
пея. Да-
деност. 

- за-
п о ч н а -
ли сте 
с ес-
традна 
м у з и -

ка, „пре-
с л е д в а -

на” сте от 
о п е р н а т а , 

но днес така 
или иначе се от-

личавате като 
изпълнител на 
старата град-
ска песен. кое 

е първото нещо, което 
обзема сърцето и се-
тивата ви на професи-
оналист - текстът или 
мелодията?

- Всичко това, което 

нят нещата, които пра-
вя, а това удовлетворя-
ва и мен. 

Доволна съм от то-
ва, което съм направи-
ла и правя.  Дано ме за-
помнят хората най-ве-
че с песните и с моята 
визия. Обичам тоалети-
те си, но и моите шап-
ки. За никого не е тайна, 
че имам неколкостотин 
вкъщи, някои от които 
вече подарих или бла-
готворително поднесох. 

- Нашите читатели 
много ви обичат. По-
желайте им нещо!

- Най-важното е здра-
вето! Бъдете здрави! 
Мили читатели на „Пен-
сионери”, обичайте пе-
сента и както е казал 
учителят Петър Дънов 
- пейте. Дори и фалши-
во, но непрекъснато го 
правете, защото песен-
та зарежда положител-
но. Не се кахърете за 
недостига на пари. Има 
една приказка - „По-до-
бре да е малко пенсия-
та, но дълго да я полу-
чаваме.” Голямата пен-
сия не е гаранция за дъ-
лъг живот, нали?! Ще ви 
разкажа и един анек-
дот. Срещнали се два-
ма пенсионери. Едини-
ят пита другият как е, 
а той отвърнал: „Добре 
съм, благодаря!” и до-
бавил „На собствен ход 
и обща храна!”...

      интервюто взе 
иво аНгелОв

ми се случва в профе-
сионален план, е едно 
голямо зарибяване. За-
гатнах вече, но ще го ка-
жа отново - сцената е го-
ляма магия, а песента е 
компилация от някол-
ко неща. Например не 
може да ти харесва тек-
стът, а пък музиката не. 
Това е една интересна 
симбиоза между четири 
неща - музиката, текста, 
аранжимента, който е 
по-важен, и изпълне-
нието. Харесвам стой-
ностни песни, на кои-
то текстът не е пошъл. 
Трябва да ме докосне. 
По принцип и в стари-
те градски песни вина-
ги има нещо много сан-
тиментално, наивно, не-
що много чисто.

- имат ли младите 
хора интерес към ста-
рите градски песни, 
какви са вашите на-
блюдения?

- Те са тъжни. Мо-
ят син, който е на 48, и 
моите внучки знаят моя 
стил, но техните песни, 
на днешните млади, са 
други. Да, има изключе-
ния и те предимно се 
срещат в провинция-
та. Последователите на 
старата градска песен 
са предимно възрастни. 
Но е хубаво младите да 
поемат щафетата, защо-
то това са вечнозелени-
те песни, евъргрийните, 
тези, неувяхващите.

- Постигнахте ли 
всичко, за което сте 
копнели, и как бихте 
желали да ви запом-
нят хората?

- Знаете ли, аз наисти-
на се усещам като гале-
ница на съдбата, на ко-
ято съм й благодарна за 
всичко! Благодарна съм 
и на телевизията, тя е ва-
жна медия, а аз вече 15 
години съм на екран, то-
ва показва, че хората це-

ху израстването ми още 
като дете. Безгрижно 
детство имах, приказка, 
красота... Пеенето е ед-
но удоволствие, но то за 
мен е и работа. Работа, 
дейност, която е 
доста сериозна 
и отговор-
на. Знаете, 
предава-
нето ми, 
к о е т о 
б е з -
край-
н о 
много 
о б и -
чам, е 
на жи-
во...

П о ч -
ти няма пе-
вец, когато го 
попита някой 
откога пее, да 
не е казал „от 
дете”. Аз ня-
ма да забравя, 
моята майка ми е раз-
казвала, когато съм би-
ла може би на три годи-
ни, те са ходили на тан-
цувалните вечеринки да 
танцуват в някакъв клуб 
с баща ми и нямало на 
кого да ме оставят, за-
това ме водели с тях. Аз 
съм надавала силен рев, 
защото съм искала мама 
да ме качи на сцената. 
Мама, която беше и пое-
тична душа, ме качваше 
и почвам да рецитирам 
някакви стихотворения, 
поезия, не и да пея, но 
да съм на сцената. Ар-
тистизмът е бил в мен, 
а като ученичка осъзна-
вах, че песента е най-ва-
жна за мен, не толкова 
шестиците.

Завършила съм тех-
никума по текстил. Вед-
нага след училището по-
стъпих на работа в за-
вод „8 март”. Когато по-
стъпих, почнах в една 
вокално-естрадна група 
към ансамбъл „Маяков-
ски”. Най-престижният 
самодеен ансамбъл. Из-
явите ни бяха на високо 
ниво под ръководство-
то на професионалисти 

ÃÀËÅÍÈÖÀ ÍÀ ÑÚÄÁÀÒÀ

През годините отличията, плакетите 
и грамотите за Бони са десетки

пешни са изявите му и като ре-
жисьор на театрални постанов-
ки. Носител е на многобройни 
награди за принос към театрал-
ното и киноизкуство. “.

Президентът отличи с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ – пър-
ва степен театралния, оперен 
и телевизионен режисьор Бина 
Харалампиева, която за 35-го-

дишния си професионален 
опит е реализирала пове-
че от 100 постановки. Ней-
ни постановки са награжда-
вани на престижни театрал-
ни форуми. 

Акад. Минчо Хаджийски – 
беше отличен с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ - пър-
ва степен. Той е автор на 25 
нови учебни курса в облас-
тта на автоматизацията на 
корабни машини, теория и 
управление на техническа-
та кибернетика, автоматиза-
ция на химикотехнологични 

обекти. Негови 43 разработки 
са внедрени, за което е доку-
ментиран икономически ефект 
от 2 100 000 лв. Създател e на 
седем учебни лаборатории и на 
учебници, бил е гост-препода-
вател в университети в някол-
ко европейски страни.

Държавният глава Румен 
Радев удостои с висши 
държавни отличия тво-

рците Михаил Белчев, Влади-
мир Пенев, Бина Харалампиева 
и акад. Минчо Хаджийски. „Ва-
шите постижения са най-дос-
тойният пример за успех, осно-
ван на талант, творчески ум, во-
ля и всеотдайност“, заяви пре-
зидентът на церемонията по 
награждаване в Гербовата за-
ла на „Дондуков“ 2.

Държавният глава награди с 
орден „Стара планина“ - първа 
степен  Михаил Белчев, постиг-
нал значим успех едновремен-
но като естраден изпълнител, 
композитор, поет и режисьор. 
В забележителната си кариера 
– 50 години на сцената, той е 
създал едни от най-обичаните 
български песни. 

Актьорът с множество запом-
нящи се роли в театъра, киното 
и телевизията Владимир Пенев 
беше удостоен с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ - огърлие. Ус-
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Красимир Анев с 
европейска титла на 20 кмПентюро и Кристоферсен 

изпревариха Хиршер

Световна купа по ски в Банско

Съдийски грешки на 
срещите във Варна и София

БОтев (ПлОвДив) - вереЯ 4:0
1:0 Доре (20)
2:0 Неделев (41)
3:0 Шопов (81)
4:0 Добрев (86)

етър - лОкОмОтив (ПлОвДив) 2:0
1:0 Батрович (26)
2:0 Младенов (71)

Берое – Дунав 1:0
1:0 Динков  (14 автогол)

Световният шампион 
Алекси Пентюро (Фран-
ция) спечели комбина-
цията за Световната ку-
па по ски-алпийски дис-
циплини в Банско и си 
осигури първото място 
в крайното класиране в 
дисциплината за сезона. 

27-годишният Пен-
тюро завърши с време 
1:55.55 минути и записа 
22-а победа в кариера-
та си и първа през кам-
панията. 

Той беше трети след 
първия манш от супер-
гигантския слалом на 
пистата "Марк Жирар-
дели" с 1:09.24 минути, 
а след това направи со-
лидно второ спускане 
в слалома на "Алберто 
Томба" за 46.31 секунди 
и си осигури успеха. 

Втори на 68 стотни 
от секундата финиши-
ра олимпийският пър-
венец Марсел Хиршер 
(Австрия). Хиршер беше 
20-и след първия манш 

с пасив от повече от се-
кунда и половина, но с 
най-добро време в сла-
лома заслужи място на 
подиума. 

Само на стотна след 
него на трета позиция 
завърши световният ви-
цешампион Стефан Ха-

далин (Словения), който 
записа първи подиум в 
кариерата си за Светов-
ната купа. 

С успеха си Пентю-
ро си осигури малката 
Световна купа в алпий-
ската комбинация със 
160 точки пред Марко 
Шварц (Австрия) със 100 

сен (Норвегия) спече-
ли гигантския слалом, 
а Марсел Хиршер за-
воюва малкия криста-
лен глубус в дисципли-
ната. Кристоферсен бе-
ше втори след първия 
манш с 1:15.17 минути, 
но със страхотно каране 
във втория (1:11.70 ми-
нути) стигна до успеха с 
общо време 2:26.87 ми-
нути. За норвежеца това 
е 17-а победа в кариера-
та за Световната купа и 
едва втора в гигантски 
слалом след март 2015 
г. в Мерибел (Франция).

Втори на едва 4 сто-
тни от секундата остана 
олимпийският шампи-
он в гигантския слалом 
и лидер в генералното 
класиране за Световна-
та купа за сезона Мар-
сел Хиршер (Австрия).

Хиршер беше лидер 
след първия манш, но 
направи грешки в гор-
ната част на трасето във 
втория и изпусна побе-
дата. Трети на 39 сто-
тни завърши Тома Фа-
нара (Франция).

Българите Алберт По-
пов и Йоан Тодоров от-
паднаха в първия манш.

точки и Кавизел с 90 точ-
ки. Това е трети офици-
ален малък глобус в ка-
риерата на французи-
на в дисциплината след 
2016 и 2017 г. Той има 
и две разделени победи 
през 2013 и 2014 година. 

В генералното класи-

ране за сезона Хиршер 
остава лидер с 1328 точ-
ки, следван от Пентюро 
с 868 точки и Хенрик 
Кристоферсен (Норве-
гия) със 708 точки. Ал-
берт Попов е 56-и с 95 
точки. 

Световният шампи-
он Хенрик Кристофер-

Красимир 
Анев по-
стигна една 
от най-голе-
мите победи 
в своята ка-
риера, след 
като спече-
ли титлата 
в индивиду-
алната дис-
циплина на 
20 км на ев-
ропейското 
първенство 
по биатлон 
в олимпий-
ския център 
" Р а у б и ч и " 
край столи-
цата на Бе-
ларус - Мин-
ск. Българинът, който през 2018 г. стана европей-
ски вицешампион в преследването и взе бронз 
в спринта, пропусна само една мишена във вто-
рата си стрелба и измина трасето за 53:18.1 ми-
нути. 31-годишният Красимир Анев има още в 
кариерата четири сребърни и четири бронзо-
ви медала от европейски първенства, но това 
е първата му титла.

Българинът победи Тарей Бьо (Норвегия), 
който е носител на Световната купа за сезон 
2010/2011, а освен това е олимпийски шампион 
с щафетата на Норвегия от Ванкувър 2010 и сре-
бърен медалист в същата дисциплина от Пьон-
чан 2018. Тарей Бьо остана втори на 3.7 секун-
ди с три пропуснати мишени, а третото място 
зае друг норвежец - Ендре Стрьомсхайм на 11.1 
секунди с две грешки в стрелбата. Още трима 
българи участваха в надпреварата.

Владимир Илиев завърши на 23-о място с шест 
пропуснати мишени и изоставане от 3:57.1 ми-
нути, Антон Синапов е 51-и с шест грешки и па-
сив от 6:34.1 минути, а Димитър Герджиков се 
отказа след втората стрелба, след като имаше 
седем пропуснати мишени и не завърши. 

Норвежецът Тарей Бьо спечели титлата в пре-
следването на 12,5 км

Бьо, който триумфира и в спринта на 7.5 км, 
пропусна само една мишена в последната си 
четвърта стрелба и измина трасето за 31:10.3 
минути.

Втори се нареди Матвей Елисеев (Русия) с ед-
на грешка и изоставане от 28.5 секунди, а тре-
ти е Хаавард Богетвейт (Норвегия) също с един 
пропуск и пасив от 54.2 секунди.

Владимир Илиев, който беше шести в спринта, 
завърши на 9-о място. Той нямаше пропусната 
мишена в първите две стрелби, но при следва-
щите две направи три грешки и остана на 1:43.7 
мин. зад Тарей Бьо.

Европейският шампион в индивидуалната 
дисциплина на 20 км Красимир Анев зае 18-
а позиция с три пропуснати мишени и пасив 
от 2:20.4 минути. Антон Синапов е 29-и с пет 
грешки и на 2:52.7 минути, а Димитър Герджи-
ков не стартира.

„а” 
група, 

XXIII
кръг

Отборът на Лудого-
рец продължи да за-
тъва под ръководство-
то на старши треньора 
Антони Здравков. Бъл-
гарският шампион загу-
би с 0:1 гостуването си 
на Черно море на “Ти-
ча”. Единственото попа-
дение в срещата бе дело 
на Виктор Генев в 13-ата 
минута. “Орлите” не по-
знават вкуса на победа-
та от началото на сезо-
на, като са записали две 
равенства и загуба.

В тази среща напра-
виха силно впечатле-
ние и грешките, кои-
то допусна Никола По-
пов, който "закопа" бъл-
гарския шампион. В 74-
ата минута Пламен Ди-
мов игра с ръка в нака-
зателното поле, но съ-
дията не отсъди чиста 

дузпа за Лудогорец. Ре-
ферът имаше пълно ос-
нование да направи то-
ва, тъй като ударът на 
Шверчок отиваше към 
вратата. Димов имаше 
един жълт картон и ако 
съдията бе взел пра-
вилно решение, игра-
чът трябваше да бъде 
изгонен.

В 82-ата минута гол на 
Шверчок не бе зачетен, 
тъй като съдията отсъди 
фаул в атака на тарана, 
а такъв нямаше. Попа-
дението бе напълно ре-
довно.

Тук съвсем логично 
изниква въпросът доко-
га ще издържат нерви-
те на ръководните фак-
тори на Лудогорец, тъй 
като треньорската смя-
на изглежда  твърде на-
лежаща.

„Моряците“ 
потопиха шампиона

Останалите 
резултати от кръга

„Белите“ пречупиха 
врачани

„Сините“ 
триумфираха
 в дербито 

срещу армейците

Отборът на Левски отново триумфира срещу 
ЦСКА-София с 1:0 в дербито на кръга. "Сините" за 
втори път през този сезон повалиха "червените" 
след автогол. Този път антигерой за тима на Лю-
бослав Пенев беше Стивън Перейка, който ефект-
но заби топката във вратата на Витаутас Черниаус-
кас в 45-ата минута. Именно вратарят пък си вкара 
автогол през есента. Секунди преди попадението 
Едвид Джеси беше изгонен доста спорно от Вла-
димир Вълков, което вбеси щаба на "червените".

Близо 15 000 зрители бяха по трибуните въпре-
ки температурата от минус 4 градуса. 

Отборът на Славия 
записа нова драматич-
на победа, след като 
направи пълен обрат 
над Ботев (Враца), поз-
дравявайки се с ус-
пех 3:1.

Точни за "белите" 
бяха Радослав Кири-
лов, Цветелин Чунчу-
ков и Владислав Узу-
нов. За домакините 
се разписа Венцислав 
Керчев.
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Знаете 
ли, че...

Удивителни факти за птиците

В нощта срещу 25 
февруари в Лос Ан-
джелис бяха раздаде-
ни наградите "Оскар". 
Победителят в катего-
рия "Най-добър филм" 
бе обявен от Джулия 
Робъртс. 

Отличието отиде 
при "Зелена книга", в 
който участва и бълга-
ринът Димитър ма-
ринов. Актьорът из-
лезе на сцената заед-
но с режисьора Питър 
Фарели и колегите си 
Виго Мортенсен и Ма-
хершала Али. 

Маринов веднага ус-
пя да поеме от Джулия 
Робъртс една от позла-

тените статуетки, връ-
чени на продукцията. 
Той развя пред мили-
оните зрители на Оска-
рите и малкото българ-
ско флагче, което си 
носеше за червения 
килим. 

Преди церемония-
та Маринов призова 
всичките си сънарод-
ници да се гордеят, че 
има българин на награ-
дите и че той ще на-
прави всичко възмож-
но да сподели с тях ус-
пеха си. "Зелена кни-
га" спечели и отличия-
та за "Оригинален сце-
нарий" и "Актьор в под-
държаща роля".

Българин
 с „Оскар”

страницата подготви 
иван васев

Човешкият род мно-
го се е променил през 
хилядолетията, но в ед-
но нещо сме останали 
едни и същи през ця-
лата история - винаги 
е имало от какво да се 
оплакваме. Например 
от нечестни търговци.  
Най-старата реклама-
ция, изписана с клино-
пис на глинена плочка, 
е срещу месопотамски 
търговец на име Еа-На-
сир, кой-
то, съдей-
ки по об-
винения-
та, е може 
би най-ло-
шият биз-
несмен от 
в т о р о т о 
хилядоле-
тие пр. н. е. 

А р х е о л о г и ч е с к и-
ят артефакт, датиран 
от около 1750 г. пр. н. 
е., е открит в древния 
град Ур, известен с впе-
чатляващия си зикурат.  
Градът, разположен 
в съвременен Ирак, е 
разкопан в началото на 
20 век от британския 
археолог сър Леонард 
Вули. В къща са наме-
рени доста изписани с 
клинопис плочки, биз-
нес писма, адресирани 
до Еа-Насир. Той е член 
на Алик Тилмун, гилдия 
на търговци, базирана 
в Дилмун, друг архео-

логически обект в Пер-
сийския залив в днешен 
Бахрейн. Разположени-
ето на Дилмун край во-
дите на Персийския за-
лив го прави отлично 
място за търговци.  Съ-
дейки по повече от ду-
зината оцелели глине-
ни плочки в собствена-
та му къща, археолози-
те откриват, че Еа-На-
сир е бил  търговец на 
мед, който се занима-

вал предимно със сли-
тъци на едро, но също 
така и готови метални 
изделия и понякога – 
текстил и хранителни 
продукти. В началото 
на кариерата си Еа-На-
сир е купувал и прода-
вал за двореца в Ур и 
е имал добра кредит-
на репутация. Но в един 
момент започва да пре-
карва повече време в 
Дилмун, което предиз-
виква доста неприятни 
писма от ядосани кре-
дитори, които питат къ-
де е тяхната стока. 

Каква е история-
та през очите на него-

вите измамени клиен-
ти? Глинената плочка 
е послание - реклама-
ция от човек на име На-
ни към доставчика Ea-
Насир. В писмото има 
много оплаквания.

Ea-Насир очевидно е 
доставял лошо качест-
во медна руда от Пер-
сийския залив. Той носи 
отговорност и за сгре-
шения адрес на дос-
тавката и забавянето 
на последващата дос-
тавка. И на всичко от-
горе е груб с прислуж-
ниците на Нани, изпра-
тени да приберат дос-
тавката. "Защо с такова 

презрение 
третирате 
някого ка-
то мен? Из-
пратих ка-
то пратени-
ци господа 
мои пред-
ставители, 
за да взе-

мат торбата с парите 
ми (депозирани при 
теб), но ти се отнасяш 
с мен с презрение, като 
ми ги връщаш обратно 
с празни ръце няколко 
пъти и през вражеска 
територия. Има ли ня-
кой от търговците, ко-
ито търгуват с Телмун, 
който да се е отнасял с 
мен по този начин? Са-
мо ти се отнасяш с пре-
зрение към моя посла-
ник!"  

Преводът на пис-
мото е на асириолога 
Лео Опенхайм и е пуб-
ликувано в Letters from 
Mesopotamia.

Некоректен търговец 
отпреди 4 хилядолетия

Птиците са важна и 
неразделна част 
от човешкия жи-

вот. Понякога е истин-
ско удоволствие прос-
то да седнеш сред при-
родата и да им се полю-
буваш. Освен че са мно-
го красиви, оказва се, че 
са и удивителни съще-
ства. А знаете ли, че са-
мо в България са реги-
стрирани 409 вида пти-
ци. Под защита са 327 от 
тях, а 140 са включени в 
Червената книга.

Очите на щрауса 
са по-големи от 

мозъка му
Средно мозъкът на 

щрауса тежи около 42 
грама. Само едното му 
око пък е близо 48 гра-
ма. Големината на очите 
на щраусите са плод на 
еволюцията. За да успе-
ят да си набавят храна, 
но и да гарантират без-

опасността си, щраусите 
виждат не само напред, 
но и встрани.

температурата 
им е по-висока 
с 8 градуса от 

човешката
При птиците терморе-

гулацията е добре разви-
та. В зависимост от вида 
им вътрешната им тем-
пература варира меж-
ду 40 и 43 градуса. Това 
се обяснява с по-бързия 
метаболизъм на птици-
те. Също така високата 
температура скъсява пе-
риода на мътене. Ново-
излюпените пиленца пък 
се нуждаят от топлината 
на родителите си.
Птиците не се потят

Птиците не се потят ни-
то когато са в покой, ни-
то по време на полет. Те 
просто нямат потни жле-
зи. Хвъркатите успяват да 

охлаждат телата си благо-
дарение на добре разви-
тата си дихателна систе-
ма. В особено горещо вре-
ме крилата също им пома-
гат да се разхладят.
съществуват 6 вида 

отровни птици
Доста необичаен фе-

номен, но е факт – в света 
съществуват 6 вида от-
ровни птици. Съприкос-
новение с такава живо-
тинка може да предиз-
вика болки и изтръпва-
не, но не и смърт за чо-
века. Повечето от тези 
странни птици обитават 
Нова Гвинея.

колибрито изяжда 
два пъти повече от 

теглото си
Колибрито е най-мал-

ката птичка на земята. 
Теглото на някои видо-
ве дори не достига и два 
грама. Тя обаче е и доста 
бърза – по време на по-
лет скоростта й може да 
достигне рекордните 80 
км/час. Тъй като на ден 
изразходва два пъти по-
вече енергия от собстве-
ното си тегло, тази пти-
ца се нуждае и от мно-
го нектар от растения и 
дребни насекоми. В све-
та има повече от 350 ви-

да колибри, но всички те 
се хранят, докато летят.

Чайките пият 
солена вода

Учените дълги годи-
ни не се съгласяваха с 
наблюденията на моря-
ците, че чайките могат 
да пият морска вода. Те 
подкрепяха тезата, че те-
зи птици използват соле-
ната вода само за да про-
чистват гърлата си. Впо-
следствие категорично 
бе доказано, че чайки-
те наистина пият солена 
вода. Благодарение на 
специална жлеза те ус-
пяват да пречистят сол-
та от кръвта си.

кокошките могат 
да се преструват на 

мъртви
Изправени пред ли-

цето на опасността, ко-
кошките са способни на 
цяло театрално пред-
ставление – те се прес-
труват на мъртви. Ор-
нитолозите обясня-
ват пилешката хипноза 
със силно развития ин-
стинкт за самосъхране-
ние. Всъщност, когато се 
чувстват застрашени, ко-
кошките не се престру-
ват на умрели и не изпа-
дат в хипноза, те просто 

се вцепеняват от страх. 
зрението на ястреба 

е 8 пъти по-добро 
от човешкото

Ястребите и другите 
хищни птици се отлича-
ват с отличното си зре-
ние. Те виждат до най-
малкия детайл обекти 
на изключително далеч-
ни разстояния. Очните 
ябълки на тези птици са 
кръгли, на което се дъл-
жи обостреното им зре-
ние. Освен това ретината 
им съдържа много свър-
хчувствителни клетки. В 
допълнение роговицата 
им е плоска, а не изпъ-
кнала, заради което об-
разите, които виждат, са 
кристално ясни дори по 
време на полет.

Фламинго 
 на 81 години

В дивата природа фла-
мингото живее около 25 
години. С качествена хра-
на и при подходящи усло-
вия обаче животът му мо-
же да бъде в пъти по-дъ-
лъг. Доказателство е Грий-
нър – фламинго, отглеж-
дано в австралийски зоо-
парк от 1933 г. През 2014 
г. красивата птица почина, 
след като беше нападната 
и пребита от хулигани. 

Русия е по-голяма 
от Плутон

Русия заема огромна-
та площ от 17 100 000 
квадратни километра. 
Плутон, от друга стра-
на, има площ 16 647 940 
квадратни километра.
Огненото торнадо 
е реално явление
Огненото торнадо е 

достатъчно ужасяващо 
само по себе си, но с яр-
остни огнени пламъци. 
Те възникват по време 
на горски пожари зара-
ди издигащия се горещ 
въздух, създават свои 
собствени масивни вет-
рове, които привличат 
още кислород към огъ-
ня и растат с издигане-
то на пламъците високо 
в небето.

Най-високата 
известна скала 
в Слънчевата 
система е на 

малката луна на 
Уран Миранда

Малката луна на Уран 
Миранда има скала, на-
речена Верона Рупес, 
която е около 10 пъти 
колкото дълбочината 
на Големия каньон.

 Поради ниската гра-
витация на Миранда и 
височината на скалата 
скокът от нея би отнел 
цели 12 минути. 

Остава неясно защо 
толкова малък обект 
има такава неравна по-
върхност.

Водни кончета 
с размерите на 

чайки тероризирали 
някога Земята

Тези лоши момчета 
на има Meganeura са 
тясно свързани с днеш-
ните водни кончета. Те 
живели преди около 
300 милиона години и 
се хранели с по-малки 
насекоми. Как и защо та-
кива големи насекоми 
биха могли да се разви-
ят през този период, все 
още е открит въпрос.

Всички планети 
от Слънчевата 
система могат 
теоретично да 
се поберат в 

пространството 
между Земята и 

Луната
Средното разстоя-

ние между Земята и Лу-
ната е 384 400 киломе-
тра. 

Общото разстояние, 
покрито от диаметъ-
ра на всички планети 
от Слънчевата система, 
разположени една до 
друга, е 380 008 кило-
метра.
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БсТв - Българска свободна телевизия

канал 3

срЯДа, 27 Февруари
07.30 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, сериал, 

30 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знаменито-

сти“: Скарлет Йохансон (п)
12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с Елена 

Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, сериал, 

31 еп.
16.30 Любими български филми: 

„Самодивско хоро“  (1976 г) 
(п)

18.10 „Холивудски знаменито-
сти“: Джеф Бриджис

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 „За историята - свободно“ 
с Александър Сивилов

20.00 Актуално от деня с водещ 
Александър Симов

20.30 Любимите български фил-
ми: „На малкия остров“, 
(1958 г)

22.00 Новини

22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 
(Украйна), 3 серия

23.50 Новини - късна емисия (п)
00.05 Актуално от деня с водещ 

Александър Симов (п)
00.35 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 „За историята - свободно“ 

с Александър Сивилов (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ с Елена 

Пенчукова (п)

Четвъртък, 28 Февруари
07.30 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, сериал, 

31 еп. (п)
11.40 Музика
12.10 „Холивудски знаменито-

сти“: Джеф Бриджис (п)
12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с Елена 

Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, сериал, 

32 еп.
16.30 Любимите български фил-

ми: „На малкия остров“,  
(1958 г) (п)

18.10 „Холивудски знаменито-
сти“: Никол Кидман

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 „Студио Икономика“ с во-
дещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня с водещ 
Велизар Енчев

20.30 Любимите български фил-
ми: „Козият рог“, (1972 г)

22.00 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 

(Украйна), 4 серия
23.50 Новини - късна емисия (п)
00.05 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев (п)
00.35 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 „Студио Икономика“ с во-

дещ Нора Стоичкова(п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ с Елена 

Пенчукова (п)

Петък, 1 март
07.30 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, сериал, 

32 еп. (п)
11.40 Музика
12.10 „Холивудски знаменито-

сти“: Никол Кидман (п)

12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с Елена 

Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, сериал, 

33 еп.
16.30 Игрален филм (п)
18.10 „Холивудски знаменито-

сти“: Оуен Уилсън
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 „В обектива“ с водещ Вале-

рия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев
20.30 Любимите български фил-

ми: „Отклонение“, (1967 г)
21.45 “Архивите на бъдещето”
22.00 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм 

(Украйна), 5 серия
23.50 Новини - късна емисия (п)
00.05 Актуално от деня с водещ 

Велизар Енчев (п)
00.35 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 „В обектива“ с водещ Вале-

рия Касиян (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ с Елена 

Пенчукова (п)

съБОта, 2 март
07.30 Музика
08.00 „Холивудски знаменито-

сти“: Оуен Уилсън (п)
08.30 „Общество и култура“ с 

водещ Иван Гранитски  (п)
09.30 Любимите български фил-

ми: „Отклонение“, (1967 г) 
(п)

10.50 Документален филм
11.30 „Студио Икономика“ с во-

дещ Нора Стоичкова (п)
12.30 Новини
13.00 „Червен картон“ - спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински (п)

14.00 „Професия Турист“ - Куба / 
IІ част /

14.30 Документален филм
15.00 „Цветен следобед“- избра-

но от следобедния блок 
през седмицата с Елена 
Пенчукова

16.30 „В обектива“ с водещ Вале-
рия Касиян (п)

17.30 “Архивите на бъдещето”
17.45 Музика
18.10 „Холивудски знаменито-

сти“: Рене Зелуегър
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 „Тази седмица“ с Велизар 

Енчев
20.00 Любимите български фил-

ми: „Под игото“, (1952 г)
22.00 Киносалон БСТВ:
23.50 Новини - централна еми-

сия (п)
00.20 „Тази седмица“ с Велизар 

Енчев (п)
01.20 „Цветен следобед“- избра-

но от следобедния блок с 
Елена Пенчукова (п)

03.30 ’За историята - свободно“ 
с Александър Сивилов (п)

04.30 „Червен картон“ - спортно 
предаване с Кирил Весе-
лински (п)

05.30 „Лява политика“ с водещ 
Александър Симов (п)

06.30 „В обектива“ с водещ Вале-
рия Касиян (п)

НеДелЯ, 3 март
07.30 Любимите български фил-

ми: „Под игото“ (1952 г)  (п)
09.30 Празнична програма 

по случай Националния 
празник с водещи Стоил 
Рошкев и Елена Пенчукова

12.30 Новини
13.00 Игрален филм
15.00 „Цветен следобед“- избра-

но от следобедния блок 

през седмицата с Елена 
Пенчукова

16.30 „За историята - свободно“ 
с Александър Сивилов (п)

17.30 “Шевица” - фолклорно 
предаване

18.00 Празнична програма по 
случай 3 март с водещи 
Николай Грозданов и Гита 
Манолова

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 „Общество и култура“ с 
водещ Иван Гранитски

21.00 Любимите български фил-
ми: „Най-добрият човек, 
когото познавам“, (1973 г)

22.30 Киносалон БСТВ
00.30 Новини - централна еми-

сия (п)
01.00 Празнична програма (п)
04.30 “Шевица” (п)
05.30 „Цветен следобед“- избра-

но от следобедния блок с 
Елена Пенчукова (п)

06.30 „Общество и култура“ с 
водещ Иван Гранитски (п)

Петък, 1 март
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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

22.00 „Съдби на кръстопът” 
(нов сезон) – предаване 
на NOVA

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

00.30 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

съБОта, 2 март   
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Бетовен 5”  – с уч. на 

Дейв Томас, Фейт Форд, 
Дейви Чейс, Клинт 
Хауърд, Кейти Грифин, 
Джон Ларокет и др.

14.50  „Кънки с остър връх: 
Борба за златото“ –  с 
уч. на Кристи Карлсън 
Романо, Рос Томас, Кайла 
Карлсън и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Тримата мускетари” – с 

уч. на Мила Йовович, 
Орландо Блум, Кристоф 
Валц, Логан Лърман, Люк 
Евънс, Матю Макфейдън, 
Рей Стивънсън, Мадс 
Микелсън и др.

22.15 „Земята: Ново начало” – с 
уч. на Уил Смит, Джейдън 
Смит, Софи Оконедо, Зои 
Кравиц и др.

00.20 „Нора Робъртс: Как 
ангелите плачат” – с 
уч. на Британи Мърфи, 
Джейсън Люис, Кристиан 
Оливер, Типи Хедрън 
 и др.

04.45 „Бетовен 5”  – с уч. на 
Дейв Томас, Фейт Форд, 

Дейви Чейс, Клинт 
Хауърд, Кейти Грифин, 
Джон Ларокет и др. /п/

НеДелЯ, 3 март
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Маса за трима”  – с уч. 

на Брандън Рут, София 
Буш, Дженифър Мори-
сън, Джеси Брадфорд и 
др.

14.30 „Лалета през пролетта” 
(премиера) – с уч. на 
Лукас Брайънт, Фиона 
Гюбелман, Кели Роуан, 
Айрис Куин и др. 

16.10 „Гурме детективи: Мис-
терии в кухнята” – с уч. 
на Брук Бърнс, Дилън 
Нийл, Али Сковбай, Матю 
Кевин Андерсон, Марк 
Синиър и др. 

18.00 „Мис Пепеляшка” – тв 
риалити

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Воевода” – с уч. на 

Зорница София, Петър 
Генков, Владимир Зомбо-
ри, Горан Гънчев, Валери 
Йорданов, Леарт Докле, 
Димитър Селенски, Ники 
Амрита Николай и др.

22.30 „Патриотът” – с уч. 
на Мел Гибсън, Крис 
Купър, Хийт Леджър, 
Том Уилкинсън, Джоли 
Ричардсън, Чеки Карио, 
Джейсън Айзъкс и др.

01.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 

/п/
03.40 „Гурме детективи: Мис-

терии в кухнята” – с уч. 
на Брук Бърнс, Дилън 
Нийл, Али Сковбай, Матю 
Кевин Андерсон, Марк 
Синиър и др. /п/

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон 
/п/

ПОНеДелНик, 4 март 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Златните БГ ХИТОВЕ на 

всички времена“ -  кон-
церт

14.00 „Твоите, моите и на-
шите”- с уч. на Денис 
Куейд, Рене Русо, Джери 
О’Конъл, Даниел Пана-
бейкър и др. 

15.50 „Джуманджи” – с уч. на 
Робин Уилямс, Кирстен 
Дънст, Бони Хънт, Джона-
тан Хайд и др.

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 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

00.30 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон 

втОрНик, 5 март
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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

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

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

00.30 „Кобра 11: Обади се!” 
– сериен филм, 17 се-
зон 

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон 
/п/

срЯДа, 6 март
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити, 2 
сезон

22.00 „Женени от пръв поглед” 
– риалити, 2 сезон

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

00.30 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон 
/п/

Четвъртък, 7 март 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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

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

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

00.30 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 17 сезон 
/п/

Петък, 1 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

съБОта, 2 март
06:15 „Социолози на повиква-

не”- док. Филм на Канал 3

07:15 „Имате думата” с Алек-
сандър Владимиров /п/

08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Градът с Канал 3” /п/
09:15 Телемаркет
09:30 „Другото лице”  /п/
10:00 „Денят на живо”  - избра-

но
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

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

нов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/

НеДелЯ, 3 март
06:15 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” /п/
08:30 „Икономика и бизнес” 
09:15  Телемаркет 
09:30 „Холивуд” - /п/
10:00 „Офанзива” - /п/
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” – 

/п/
17:00 “Най-българските песни” 

– концерт на Владислав 
Славов и приятели

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
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

ПОНеДелНик, 4 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 

/п/
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/

втОрНик, 5 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3” - 

/п/ 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/

срЯДа, 6 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения

Четвъртък, 7 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения
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Петък, 1 март
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное вре-

мя
10:45 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное вре-

мя
13:45 Кто против?
16:00 Вести. Местное вре-

мя
16:25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное вре-

мя
20:00 Юморина
22:05 Выход в люди
23:10 Осторожно! Вход 

разрешен. Х/ф
00:50 Белая студия. Вик-

тор Пивоваров
01:35 Звезда пленитель-

ного счастья. Х/ф

съБОта, 2 март
05:00 Утро России. Суббо-

та
08:40 Местное время. 

Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Пятеро на одного
11:25 Моя любовь – 

Россия!
11:55 Отчий дом. Х/ф
13:35 Двойная ложь. Х/ф
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Единственная ра-

дость. Х/ф
23:10 Романтика романса
00:05 Долгая дорога к 

себе. Х/ф
01:30 Нарочно не приду-

маешь. Х/ф
03:25 Выход в люди

НеДелЯ, 3 март
04:30 Единственная ра-

дость. Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

08:40 Местное время. 

Воскресенье

09:20 Сто к одному

10:00 Вести

10:20 Утренняя почта

10:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

11:35 Смеяться разреша-

ется

14:00 Далекие близкие

15:25 Акушерка. Х/ф

19:00 Вести недели

21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН

21:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьевым

23:50 Дежурный по стра-

не

00:35 Пыльная работа

02:15 В моей смерти про-

шу винить Клаву К.

03:30 Далекие близкие

Петък, 1 март
08:00  Новости
08:30  «Сегодня 1 марта. День начи-

нается» (6+)
09:00  «Модный приговор» (6+)
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
12:55  «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Главная роль» (12+)
22:05  «Вечерний Ургант» (16+)
23:00  Нани Брегвадзе, Надежда 

Михалкова, Анна Михалкова, 
Филипп Янковский, Артур 
Смольянинов в фильме «Лю-
бовь с акцентом» (16+)

00:40  Константин Хабенский в фи-
льме «Коллектор» (16+)

01:55  Борислав Брондуков, Ста-
нислав Садальский, Олег 

Анофриев в фильме «Кот в 
мешке» (6+)

03:20  Олег Янковский, Ирина Куп-
ченко в фильме «Поворот» 
(12+)

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Инна Гулая, Юрий Никулин в 

фильме «Когда деревья были 
большими» (12+)

съБОта, 2 март
05:35  Инна Гулая, Юрий Никулин в 

фильме «Когда деревья были 
большими» (12+)

07:10  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  Премьера. «Михаил Поречен-

ков. Обаятельный хулиган» 
(12+)

10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт» (6+)
12:15  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
14:50  «Александр Абдулов. С люби-

мыми не расставайтесь» (12+)
15:45  Олег Янковский, Елена Ко-

ренева, Игорь Кваша, Алек-
сандр Абдулов в фильме «Тот 
самый Мюнхгаузен» (0+)

18:20  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:35  Сергей Пускепалис, Анатолий 

Белый, Светлана Ходченкова, 
Алексей Бардуков, Катерина 
Шпица в фильме «Метро» 
(16+)

23:50  Александр Ширвиндт, Со-
фико Чиаурели в фильме 
«Миллион в брачной корзи-
не» (12+)

01:25  Константин Хабенский, Ок-
сана Фандера, Михаил Ефре-
мов, Оксана Акиньшина в 
фильме Филиппа Янковского 
«В движении» (16+)

03:00  Изольда Извицкая, Олег 
Стриженов, Николай Крю-
чков в фильме «Сорок пер-
вый» (12+)

05:00  Новости
05:10  Татьяна Конюхова, Изольда 

Извицкая, Владимир Ан-
дреев, Лев Дуров, Евгений 
Матвеев в фильме «Доброе 
утро» (12+)

НеДелЯ, 3 март
06:55  «Часовой» (12+)
07:25  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)

09:25  Премьера. Жанна Бадоева в 
новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

10:15  Премьера. Фильм Валдиса 
Пельша «Большой белый 
танец» (12+)

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Большой белый танец» (12+)
11:55  Александр Домогаров в 

фильме «Белая ночь, нежная 
ночь... » (16+)

14:15  «Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)

15:10  Премьера. «Главная роль» 
(12+)

16:40  «Три аккорда» (16+)
18:25  «Лучше всех!» (0+)
20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:30  Рената Литвинова, Яна 

Сексте, Максим Виторган, 
Анна Михалкова, Надежда 
Маркина, Михаил Боярский 
в фильме «Петербург. Только 
по любви» (18+)

01:25  Михаил Пуговкин, Олег Даль, 
Наталья Крачковская, Геор-
гий Вицин в фильме Леонида 
Гайдая «Не может быть!» (12+)

03:00  Анатолий Папанов, Лидия 
Смирнова, Леонид Куравлёв 
в фильме «Пена» (16+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Петък, 1 март
10:30 Истинският Родриго - 80 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 111 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 80 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 111 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, 2 март
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

НеДелЯ, 3 март
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 България, която съгра-
дихме - 1 еп.- Документа-
лен филм 

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 Лъки и неговата команда 
- 15 еп.- Анимация 

17:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

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, 4 март
10:30 Истинският Родриго - 81 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 112 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 81 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 112 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 

втОрНик, 5 март

10:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
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 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
06:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 6 март
10:30 Истинският Родриго - 82 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 113 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, която съгра-

дихме - 1 еп.- Документа-
лен филм 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 82 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 113 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

Четвъртък, 7 март
10:30 Истинският Родриго - 83 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 114 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 83 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 114 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, 1 март
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

рение 
17.30  Новини на живо
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение  

02.00  „Прокудени от бащин 
край“ повторение

03.00  “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев повторение

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 

повторение  
06.45  Дискусионно 

студио”повторение
съБОта, 2 март

07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо

12.45  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-

рение
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
повторение
НеДелЯ, 3 март 

08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо

14.00  Разбулване - повторе-
ние

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Алтернативи” на живо
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално”  повторе-
ние

01.30  Новини.Прогноза за 
времетоповторение

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение

05.15  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева  повторение 

06.45  „Дискусионно студио” 
повторение 

ПОНеДелНик, 4 март
07.45 Новини  повторение 
08.00 Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 Алтернативи –  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”  
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо  

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов  на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00 Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо 

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  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 Христо 
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, 5 март
07.45 Новини  повторение 
08.00 „Ранни вести“  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“  

на живо 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  повторение  
14.00 Дискусионно студио”  

повторение 
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  повто-

рение  
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо  

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов  на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо  

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров   Й. Апостолов  на 
живо  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето   повторение  

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

01.00 Новини. Прогноза за 
времето.   повторение  

01.30 “Дискусионно студио”   
повторение  

02.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов  повторение 

03.30 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
повторение  

06.45 Дискусионно студио” 
повторение 

срЯДа, 6 март
07.45 Новини  повторение 
08.00 Ранни вести -  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот   

на живо 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  повторение 
14.00 Дискусионно студио”  

повторение 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско –  повторение  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо  

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов  на живо          

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  на живо  

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване  на 
живо  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00 Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30 Дискусионно студио”  

повторение 
01.30 “Здравословно” с Христо 

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, 7 март
07.45 Новини  повторение 
08.00 Ранни вести   на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот   

на живо 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  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”  
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо  

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков  на живо  

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  на живо  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  повторение  

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  на живо  

00.30 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

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” 
повторение 
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Забавни минути

вОДОравНО: Задоволеност. Йодид. 
Нинов (Иван). Анкер. Кавала. Атласи. 
Атар. Ято. Жаба. Ана. Ара. Лико. Анина. 
Камина. Ава. “На М”. Иванова (Лили). Ре-
ка. Етика. Са. Ока. Алар (Жан).”Как”. Она. 
Аламана. Ивана. Амин. Есенин (Сергей). 
Лата. Ето. Имитатор. “Евелин”. “Нана”.

ОтвесНО: “Тайната на вековете”. 
Доктори. Атанасов (Георги). Модел. Ана-
ни. Ане. Вираж. Авока. Анил. Род. Сал. 
Авала. Ими. Кибик. Аланин. Вена. Акан. 
Срам. Нива. Омара. “Милан”. Соната. 
Име. Каната. Соланин. Кран. Тон. Отва-
ра. Аба. Канара.
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 вОДОравНО: Салата, Епоха, Урал, Рибарица, Анатема, Параван, 
Севар, Гид, Гира, Арарат, Кала, Ток, На нож, Нарита, Сак, Галера, Ама, 
Фа, Ади (Ендре), Ара, Асо, Об, Аполон, Вероника, Мазалат, Лепо, 
Оман, Немо, Аноними, Аро, Тарама, Агата, Агис, Ли (Софус), Инари, 
Еталон, Пе, Етап, КАТ, Ти, Ав, Моп, Капак, Вага, Капибара, Ивеко, Ат, 
Арара, Аналитика, Рак, Кетон, Те, Емир, Таран, Колики, Ата, КА, Арика, 
Ака, Уна, Милано, Ена, Асе, Бари, Астронавт, Га, Нана, Атос, Неапол

 ОтвесНО: Сарагоса, Аналема, Атаман, Лирика, Азери, Опака, Ира, 
Кабар, Капама, Епир, Ралин (Радой), Таван, Доломит, Бакара, Гара, 
Агила, Ана Каренина, Инана, Ота, Апарат, Коса, Кец, Ролан (Ромен), 
Нар,  Па, Ока, ТТ, Пасажер, Логика, Ано, Еро, По, Ер, Равена, Акин, 
Ланос, Хавана, Епитет, Ватикан, Каната, Аромат, Велека, Ан, Ар, Ра-
со, Атаки, Аве, Бут , Кимоно, Алиготе, Уста, Регата, Имаго, Имане, Ка-
мила, Окарина, Акита, Го, Лада, Абанос, Витара, Кал.
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Март е месец харак-
терен с големи анома-
лии и резки промени 
на времето. В някои 
години нахлувания-
та на студен въздух 
са толкова интензив-
ни, че температури-
те са типично зимни. 
Друг път времето е ти-
пично пролетно, а при 
нахлувания на тропи-
чен въздух температу-
рите стават почти лет-
ни - около и над 30 гра-
дуса.

Н а й - н и -
ските тем-
п е р а -
т у р и 
п р е з 
м а р т 
с е 
о ч -
а к -
ва да 
бъдат 
между 
м и н у с 
8 и ми-
нус 10 гра-
дуса. Очаква 
се средната ме-
сечна температура да 
бъде около и над нор-
мата, която в Северна 
България и по високи-
те полета е между 3 и 
6 градуса, по Черномо-
рието и в Южна Бълга-
рия - между 5 и 8 гра-
дуса, а в планините - 
между минус 7 и ми-
нус 1 градуса.

Месечната сума 
на валежите ще бъде 
около нормата, която 
в равнините е между 
30 и 60 литра на ква-
дратен метър, а в пла-
нините - между 60 и 
100 литра на квадра-
тен метър.

През март динами-
ката на атмосферните 
процеси над Балкан-
ския полуостров ще 
бъде повишена и вре-
мето в нашата страна 
ще е много динамич-
но и променливо.

В началото на март 
ще е сравнително то-

пло, на места със сла-
би превалявания от 
дъжд. В периода 3-8 
март над страната ще 
се създаде валежна 
обстановка и на мно-
го места ще има вале-
жи от дъжд, а в плани-
ните - от сняг.

През втората де-
сетдневка от север 
ще проникне студен 
въздух и на места и в 
равнините дъждът ще 
премине в сняг. В този 

период валежи 
не се очак-

ват, а тем-
перату-

р и т е 
ще са 
отно-
с и -
т е л -
н о 
н и -
с к и . 

О т -
н о в о 

п р е в а -
л я в а н и я 

ще има към 
12 март, когато 

температурите слабо 
ще се повишат. През 
втората половина на 
март времето ще бъ-
де доста променливо 
и ще се създадат усло-
вия за чести преваля-
вания. Температурите 
постепенно ще се по-
вишават. Вероятност 
за по-значителни ва-
лежи ще има около 17, 
22 и 27 март. През март 
се осъществява прехо-
дът от зимата към про-
летта. Увеличението 
на продължителнос-
тта на деня и слънче-
вото греене водят до 
чувствително повише-
ние на температурите, 
а мъглите са рядко яв-
ление. Средно в рав-
нините по 3-4 дни ва-
ли сняг.

астрономическа-
та пролет идва тази 
година на 20 март  в 
23:58 часа българско 
време.

Времето през март

ваЖНО!
възПОмиНаНиЯ, скръБНи вести, ПОзДравлеНиЯ, 

Честитки изПращайте На аДрес: 1421 сОФиЯ, кв. 
„лОзеНеЦ“, ул. „кривОлак“ №48, вх. „в“, за в. „ПеН-

сиОНери“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имотимаЛки оБяВи

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ПОМЕН

СкрЪбНА ВЕСт

ВЪЗПОМИНАНИЕ

СкрЪбНА ВЕСт

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.

0876 149317 - София - 
Продавам японски апарат 
за кръвно налягане "Сендо", 
неупотребяван, в гаранция 
от 28 януари 2019 г. – 5 го-
дини, за 117 лв. 

02/8693067 – подарявам 
тибетска гъба

0897/801365 - продава 
термос 2,5 л - 20 лв.; нова 
електрическа кана - 15 лв.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава 
дърводелски машини, цир-
куляр за професионални це-
ли, малко фургонче, ново 

0886/729130 – продава  
акумулираща печка, маслен 
електрически радиатор, два 
килима, радиокасетофон 
„Филипс“, ретромагнетофон 
„Мамбо“, килим тип персий-
ски, черно мъжко яке от ес-
тествена кожа

0898/225564 – продава 
нов немски слухов апарат; 

разпродава библиотека с 
художествена литература 
и методика по изобрази-
телно изкуство

0889/378252 – продава 
лечебна кализия – лекува 
диабет, катаракта, домаш-
ни чехли № 38 и 42 – 20 лв., 
мини казан за ракия – 170 
лв.; продава бюро за офис 
или ученици – от дърво – 
160 лв., кожени ботуши от 
Германия - № 45, 30 лв., ски 
тренажор – 58 лв.

0898/542/555 – прода-
ва плетени чорапи и те-
рлици

0899/164904 - София 
- продава имот с виза за 
проектиране - 8800 евро

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 
асми около къщата. Тя е 
с 6 стаи, 4 мазета плюс 
навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. 
Наблизо има хранителен 
магазин

2 март
Това е Задушницата преди Великия пост. Тя 

е една от трите големи, които православните 
християни отбелязват всяка година. 

В съботния ден срещу Неделя Месопустна 
(Месни заговезни) се прави помен в памет на 
мъртвите. Близките на починалите посещават 
гроба, преливат го с вино, прекадяват с тамян 
и раздават на присъстващите жито и храна за 
Бог да прости душите на мъртвите.

Голяма задушница

Месни заговезни

На 2 март 2019 г. се навършва
1 гОДиНа

от смъртта на 
вАСИЛ МАНОИЛОв СИМОв

1937-2018
Винаги ще те помним с твоята 
доброта и всеотдайност. Почи-

вай в мир! Светла ти памет!
От семейството

 Измина 
еДНа тъЖНа 

 и ПразНа гОДиНа
 от смъртта на нашата 
мила и непрежалима 
съпруга, майка и баба

 МАРИя НАКОвА 
ЙОРДАНОвА (МАшА)

1938-2018
Скъпа Машенка, 

Ние никога няма да заб-
равим твоя благ харак-

тер, добротата ти, честността ти и твоята все-
отдайност към семейството, към хората с тех-
ните проблеми, към отговорните служби, кои-
то заемаше, и накрая към създаването на Съ-

юза на пенсионерите -2004, където и ти актив-
но участва.

Спи спокойно вечния си сън!
Ти изпълни своя дълг!

Поменът ще се състои в малката църква-храм 
„Възнесение Господне”, до Румънското посол-

ство в София на 4.3.2019 г. от 16 часа.
От семейство йорданови

редакцията на вестник „Пенсионери” се пре-
кланя пред паметта на всеотдайната и дългого-
дишна почитателка на вестника и активна съ-
трудничка и радетелка за единството на пен-

сионерското движение. Ще ни липсват нейната 
борбеност и отдаденост на делото!

Поклон пред светлата й памет!
 

На 7 януари 2019 г.
 на 86 години

 си отиде от този свят нашата 
скъпа съпруга, майка и сестра 
ДОБРИНКА КОЛевА КИРевА

 Винаги ще пазим спомена за теб. 
Спи спокойно вечния си сън.

с обич от цялото семейство

Месни заговезни е православен църковен 
празник, който се празнува винаги в неделя 8 
седмици преди великден. тази година той се 
пада на 3 март.

Името на празника идва от това, че се заго-
вява (пости) с месни ястия. 

Това е и последната седмица, в която може 
да се играят хора и да се събират младежите 
на обществени места според обичая. До Велик-
ден следват пости – не се употребяват месни и 
млечни продукти. В храмовете се четат откъси 
от Светото писание.

стО ДНи
без

 о.з. полковник 
ИвАН ПеТКОв ИвАНОв

Няма забрава за него, за Човека с Вапцаровска 
вяра и идеи, с добро сърце, блестящ ум, благо-

родност и духовна мъдрост.
Много, много ще ми липсва!

Поклон пред светлата му памет! 
стефан антонов, Борис гърнев

На 25 февруари  
почина собственикът на 

българската радиоверига  
и агенция „Фокус“ 

КРАСИМИР узуНОв
Той  е роден на 26 януа-

ри 1963 г. в град Пещера.  
През 1990 г. е сред учреди-
телите на  офицерска легия 

 „Раковски“ и е избран за неин говорител. 
На 7 юни 2000 г. създава първата българска 

частна информационна агенция „Фокус“.
Автор е на стотици публикации в български и 

чужди издания. Той беше голям приятел на ре-
дакцията на в. „Пенсионери”

Поклон пред светлата му памет!
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През посочения пе-
риод няма подходящ 
ден за лунна диета.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ОвеН - Не е изключено 
част от вас да се сблъс-
кат с неочаквани пречки. 

Може да загубите мотивация за 
преследването на набелязаните 
от вас цели. Не губете кураж – 
всичко ще се оправи.

телеЦ - Не допускайте 
прякото ви обкръже-
ние да определя ваши-

те действия. Мнозина от вас ще 
имат възможност да подобрят от-
ношенията си с близки, прияте-
ли. Здравето ви е добро.

БлизНаЦи - Правил-
но преценете възмож-
ностите си от финансов 

характер. Насочете се към ана-
лизиране на проблемите до мо-
мента. Посетете лекаря, за да не 
пропуснете някой здравословен 
проблем.

рак – На мнозина от 
вас ще им се наложи 

да доказват добрите си чувства 
към брачната половинка. Не 
предприемайте крайни дейст-
вия в нито една житейска по-
сока. Здравето ви е стабилно.

лъв - Любовта като че 
ли ще остане на втори 
план. Около средата на 

периода ще имате проблеми от 
финансово естество. Не реаги-
райте остро спрямо отправе-
ните ви критики.

Дева - В края на пе-
риода се насочете към 
изпълнението на не-

отложните си ангажименти. 
Предпазвайте се от прекомер-
ни вълнения, тъй като в мо-
мента ще са ви в лоша услуга.

везНи - Освободете 
се от присъствието на 
вечно недоволните и 

неуспелите в живота особи. 
Стремете се да наваксате с 
добри емоции. Погрижете се 
също за здравето си.

скОрПиОН - Моментът 
е подходящ да сложи-
те край на някои свои 

вредни навици, които влия-
ят негативно върху здраве-
то ви. Опитайте се да живе-
ете в пълна хармония, като 
не се ядосвате.

стрелеЦ - Ще успеете 
да се справите с всич-
ки свои текущи ангажи-

менти през седмицата. Добре е 
да насочите част от енергията 
си и към близките и интимна-
та си половинка.

кОзирОг - Преценете 
по правилен начин си-

туацията вкъщи, за да знаете 
как да се справите с нея. При 
никакви обстоятелства не оста-
вяйте на заден план недовър-
шени дела. Здравето ви е добро.

вОДОлей - На голяма 
част от вас ще им се на-
ложи да намалят своята 

активност. Добре е малко да се 
отдръпнете от инициативите си, 
по които сте работили неумор-
но през изминалите дни.

риБи - В края на пе-
риода насочете усили-

ята си към запазването на по-
стигнатото до момента. Оставе-
те развитието на отношенията 
с близките си на естествения 
ход, от това само ще спечелите.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЗаПоЗнаЙте Се

Времето

Д-р иван стОЯНОв
магнитни бури - 4, 5.III. 

27 Февруари, 23 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа, 

луНа в стрелеЦ 
За много от вас ще се появят 

несвойствените ви неорганизира-
ност и лабилност. Съвземете се и 
сложете нервите си в ред, за да не 
и си докарате неприятности. Здра-
вето ви ще е добро.

28 Февруари, 24 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа,

 луНа в кОзирОг 
Трудности ще имат онези, ко-

ито не отстъпват от своето и от-
казват за коригират плановете си, 
дори да има за това уважителни 
причини.

1 март, 25 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа, 

луНа в кОзирОг 
Комфортно време за хора 

предвидливи, сериозни, умеещи да 
оценяват последствията от своите 
постъпки и правилно да разпреде-
лят силите си.

2 март, 26 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа, 
луНа във вОДОлей 

Ще имате известни затрудне-
ния в общуването с децата, но ва-
шите усилия непременно ще бъ-
дат възнаградени. Що се отнася до 
здравето ви, за да не си навлечете 
неприятности, обърнете внимание 
на стари болежки.

3 март, 27 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа, 
луНа във вОДОлей 

Не е желателно да правите 
крупни покупки, без да ги обсъдите 
с членовете на семейството, за да 
не предизвикате след време дря-
зги конфликти. Периодът ви обе-
щава романтични преживявания.

4 март, 28 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа, 
луНа във вОДОлей 

Очаквайте важно известие – 
може би не съвсем приятно, но 
което определено ще изисква ва-
шето внимание. Не се доверявай-
те обаче на първото впечатление, 
а задълбочено разсъдете какво да 
направите.

5 март, 29 луНеН ДеН, 
НамалЯваща луНа,

 луНа в риБи 
Вашето обаяние няма да ос-

тане незабелязано и от околни-
те, като ще последва евентуално 
предложение за ново запознан-
ство. Не го отхвърляйте с лека 
ръка – не се знае от коя туфа ще 
изскочи заек.

ЛУНЕН 
КАЛЕНдАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (27.II.- 5.III.2019 г.)

В началото на следващата седмица е възможно да има ле-
ко влошаване на здравето при страдащите от исхемична бо-
лест на сърцето. от полза за сърдечно болните ще бъде некол-
кократното дневно изпиване, на гладно, на 12-15 капки клее-
ва тинктура с глог. като цяло, по-сериозни здравословни про-
блеми през периода могат да имат хората склонни към чести 
възпаления на пикочните пътища. Съществено място в про-
филактиката и лечението на пикочните инфекции заема еже-
дневното изпиване на поне 1,5-2 л течности. 

В сряда сутрешните температури ще са все още ниски – 
около -4 градуса. очакват се валежи от сняг. През деня ще 
достигат до 5 градуса. В четвъртък сутрин ще е все та-
ка студено, но дневните температури ще започнат бър-
зо да се покачват и ще достигат 11 градуса.   В петък съ-
ществени промени на времето не се очакват. В събота ще 
има валежи от дъжд, а температурите ще бъдат изцяло 
положителни, но дневните ще са малко по-ниски – около 8 
градуса. В неделя ще е облачно  и с малко по-ниски темпера-
тури – от – 1 до 5 градуса. В понеделник ще има разкъсана 
облачност. а във вторник слънцето ще започне сериозно 
да ни стопля и температурите ще достигат цели 15 гра-
дуса, но сутрин ще е все още студено – до -1.

дЖЕСиКА

БиоПроГноЗа

ШОУ КОНКУРС “Мисис 
дръзновение” - ТЪРГОВиЩЕ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЧЕСТИТ 75-ТИ РОЖДЕН ДЕН 0882/558386 – на 42 
г., 180 см, 95 кг, тър-
си жена за сериозна 
връзка 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

От години в Деня на хумора - 1 април, се провежда шоу конкурсът
 “мисис ПеНсиОНерка ДръзНОвеНие “.       

В него може да участват дами над 57 години, които да демонстрират до-
бра визия, певчески и танцувални умения, декламаторски способности, до-
бро чувство за хумор, буфо или жива музика и други умения. Изпълненията 
се оценяват от компетентно жури. Канят се представителки от цялата стра-
на. Конкурсът се провежда в три тура: 

1 тур: представяне на участничките чрез походка,облекло,усмивка и само-
чувствие. Времетраене 1 минута. 2 тур: Същинско изпълнение - песен,танц, 
декламиране. Свободни умения. Времетраене 4 минути. Класиралите се до 
8-о място продължават в трети тур. 3 тур: Изпълнения на българско хоро 
(ръченица) или хумор. Времетраене 8 минути. Следва класиране и излъч-
ване на “Мисис Пенсионерка Дръзновение 2019“. Участниците получават 
грамоти, а заелите първите три места и награда. При оценяване не се взе-
мат предвид съпроводът или партньорството. Желаещите да участват в 
конкурса  да направят заявка  до 20 март 2019 г.  В деня на шоуто може 
да се внесат по 6 лв. за обяд. Адрес за контакти: Търговище, кв. Запад, бл. 
28, пенсионерски клуб „Дръзновение”. Организатор: Добринка Николова, 
тел.: 0601 78507/0898615953, клуб „Дръзновение”,  тел.: 0879292807.

На 1 март 2019 г. се навършват
68 гОДиНи от рождението 

на моята бивша съпруга
въЛКАНА ДОчевА 

МИХАЙЛОвА
Родена в с. Житосвят, 

Бургаска област
Работеща като меди-

цинска сестра в Окръжна болница в Ям-
бол и София. Беше и е добра кулинарка. 

Пожелавам й много здраве, щастие и дълголетие!
От бившия съпруг с. г. и.

На 8 март 2019 г. се навършват
40 гОДиНи

от рождението на 
БОяН СПАСОв ИвАНОв

Роден в Ямбол. Завършил ме-
ханотехникум и средно сержант-
ско училище „Георги Измирли-
ев” във Велико Търново. С по-

желание за здраве, успехи и водещ все-
кидневната борба за унищожаването на 
тютютна и алкохола. С пожелание за мно-
го здраве и късмет!

на 27 февруари на
 ХРИСТО ЙОРДАНОв 

КОСТАДИНОв 
от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна Митрополия 

Човека музика, все жаден за 
знания, от Футиновия род 

Пожелаваме ти от сърце здраве 
и животът ти като бистър ручей да тече,  
светът чудесен да опознаваш и цениш и 
всеки жаден с емоцията си да напоиш! 

с обич от: съпругата сладинка, дъщеря 
мария, сестра ирина, племенници 

мирослав,  георги, светослав, Димитър, балдъза 
йорданка и баджанак Бочко-Църовски 

91 гОДиНи
на ИвАН МИРчев вОЙКОв

 пенсионер, учител 
от град Берковица. 

Роден на 9 март 1928 г. 
И голям почитател и 
дописник на вестник 

„Пенсионери”. 
ЧРД, татко! 

Да си ни жив и здрав 
още много години при нас. 

Поздрав, дъщеря зоя, внучка зорница, 
правнучка и племенници

На 28 февруари 2018 г. 
еЛеНКА ИвАНОвА 
от село Божурово, 

обл. Добрич, 
има рожден ден 

и навършва 
82 гОДиНи 

От баща му с. иванов

Редят се дните като броеница. 
Минават зима подир зима. 
Без татко си самотна птица, 
но сме щастливи, че те има! 
Ний вече сме големи, зрели хора. 
Отдавна сме поели пътя си в живота. 
Но ти все тъй обгрижваш ни, 
незнаеща умора 
и като орлица пазиш ни от злото. 
Наричаме те шеговито: 
"Тереза-майка", "Банка „Антинари", 
че преживяваш всяка чужда мъка 
и че помагаш и на млади, и на стари! 
За нас си стожер - верен коректив - 
по теб сверяваме делата си! 
За нас огнище си и огън жив - 
край теб отгледахме децата си! 
Благодарим ти, майко! 
Да си жива, здрава! 
Обичаме те! Нека все да си такава! 
 От семействата на дъщерята и сина 

с 4-те й внучки и 4-те й правнучета 

На 2.3.2019 г.  
на вАЛеНТИН АТАНАСОв

- кмет на община сливо поле 
Общинският съвет на пенсио-
нерите му желаем най-скъпо-

то - здраве и дълголетие! Нека 
бъде все така жизнен и енер-

гичен за решаване про-
блемите на възрастните 

хора в общината! 
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ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ : “Ïåðôåêòíî óáèéñòâî”. Öàð. Òîò. Ïîëî. Îàð. Äåâîí. Ïèðàò. Íàðòà. Ëèäîë. Ëà. “Åë”. Ëèàñ. Òóíèêè. Îëîâèíà. Âàïîð. Ìàðøàë. Êàíàðàòà. Àëàáàê. ÒÀ. Èäî. 
Àíîíà. Àêà. “Òè íå ñè ñàì”. Ìèò. Ôàð. Ìîë. Êîñåð. Äúíåð. “Íà”. Ëàòà. Ïèð. Èãíàò. ×èíàð. Èíàò. Êåòåí. Îïåðàòîð. Òîð. Êëàìåðè. Åòàï. Ìàðèíà. Êàìèëà. Åëà. Èòàêà. Íîò. 
Ëàìàð. Êîê. Òàðà. “Íà ìàìà”. Ìàñà. Àðäà. Àìà. ÊÀ. Àëàìàí. Ñêàðèäà. Ðàëèí (Ðàäîé). Áèòêà. Èðèñ. Êàíè. Îñà. Òèê. “Íàíà”.
ÎÒÂÅÑÍÎ : “Íåöåëóíàòè ìîìè÷åòà”. Îìàðà. Ðàâèí. Íàíîñ. Ðèòîðèêà. ÀÍ. Àôðîäèòà. Åëåí. Íåðèò. Ñàëè. Íîê. Ðèñ. Ðàìàí (×àíäðàñåêõàðà). “Íàòàëè”. Àêò. Ëèâàäè. Êàêà. 
Àíî (Æàí-Æàê). Òîï. Àòîñ. Îë. Àðàì. Àíòèëîïà. Îïàê. Àðàáà. Ðàëî. ÀÌ. Åìàí. Äíè. Ëóïà. Îðàí. Êðåìîíà. ÒÒ. Áîòåâ (Õðèñòî). Ëîì. Àðèòà. Ñêè. Êèë. Ëèìàíè. Èòèë. 
Ìàêàê. Éîí. Íàáàò. “Èíî”. Àëàìà. Àñ. Àëàðà. “Áúëãàðå”. Àìàðèí. Òîðè. Øêàô. Íàíò. Òåìà. ÈÐÀ. Àâàòàðà. Êàðåòà. Êàëà. Îäèí. “Îðàñ”. Ëîàð. Ðàòà. Ïàðà. Àñà.
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Лицемерната Лисана

Хумор Хумор

ЗА БАНАНИТЕ

- Ше даваш два лева 
за детето? 

Дадох й. След малко 
пак чука. 

- Кво искаш - викам, - 
нали ти дадох два лева? 

- Епа земи детето де!


- вече трети месец не 
говоря с жена си. 

- Защо? 
- Не искам да я пре-

късвам.


въпрос към радио 
Ереван: 

- Какво представлява 
ключодържателят? 

Отговор на радиото: 
- Ключодържателят е 

една малка джаджа, ко-
ято ти позволява да за-
губиш всичките си клю-
чове наведнъж...


всеки мъж си мисли, 

че мечтата на всяка же-
на е да намери перфект-
ния мъж. Пълни глупос-
ти!!! Мечтата на всяка 
жена е да яде, без да 
дебелее!


студент и гаджето му 

са на гости у бабата на 
момчето. По цял ден не 

ВИЦОТЕКА

страницата подготви иван васев

Известно е, че ко-
гато маймуната 
слязла от клона, 

твърде скоро след това 
й възникнали два про-
блема. Първият – щом 
тръгнала на два вместо 
на четири крака, забо-
лял я кръстът, налегна-
ла я дископатията. Вто-
рият проблем – май-
муната проговорила и 
оттам й се заструпва-
ли разни неприятно-
сти, къде-къде по-се-
риозни от дископатия-
та. Смята се, че и пре-
ди това, на дървото, 
животното е общува-
ло със себеподобните 
си по някакъв начин, 
разбираем за цялото 
общество, но иконо-
мичен и казано по на-
шему или по днешному 
– лаконичен. Пример-
но: „Дай банан!”, „Нà 
ти банан!” Или – „Ня-
ма банан!”. И никакви 
такива: „Ако ти ми от-
стъпиш по-слънчевото 
място на клона, аз ще 
ти се отблагодаря, ка-
то те почерпя с един 
от моите толкова вкус-
ни и питателни бана-
ни.”  В друг случай: „Ти 
би ли била тъй любез-
на да ми кажеш откъде 
намираш тези толкови 
вкусни и питателни ба-
нани и би ли ми позво-
лила да опитам, защо-
то, както знаеш, не ги 
понасям, когато са в на-
чален стадий на загни-
ване.” На дървото със 
сигурност такива раз-
говори не са се водили.

Или да вземем любо-
вта. „Хайде!” – казвала 
мъжката и все още хо-
деща на четири крака 
и нестрадаща от никак-
ви дископатии маймуна 
на женската. „Готово!” – 
отвръщала женската. 

32

в църквата: 
- Господи, послед-

ните три-четири годи-
ни бяха толкова теж-
ки, толкова тъжни... 
Ти прибра при себе 
си любимия ми актьор 
Патрик Суейзи, люби-
мия ми певец Майкъл 
Джексън, любимата ми 
певица Ейми Уайнхаус, 
любимата ми актриса 
Елизабет Тейлър, още 
по-любимата ми певи-
ца Уитни Хюстън... 

Господи, ако имаш 
малко време, мога да 
ти кажа имената на лю-
бимите ми политици...


Напет младеж се 

приближава до атрак-
тивна девойка на бара 
и смело я пита: 

- Какво ще пиеш? 
Девойката бавно ог-

лежда младежа от гла-
ва до пети, усмихва се 
доволно и му прошеп-
ва нежно на ухо: 

- Противозачатъч-
ни...


Чакам на червен 

светофар. Циганка с 
дете на ръце чука по 
стъклото: 

вил враг за цял живот, 
трети и четвърти, ка-
то ме слушали, вече си 
мислели, че съм глупав, 
пети и шести не ме би-
ли разбрали правилно.

Ама че гадост!
Заради това сега ми-

на ли покрай някое па-
лмово дърво, с ностал-
гия обръщам поглед 
нагоре. Даже и покрай 
брезичките, покрай 
борчетата като мина-
вам, все гледам наго-
ре и си викам: А някои 
си живеят по клоните, 
живеят си и са истин-
ски щастливи през ця-
лото време на това жи-
веене, а не само поня-
кога като мене. 

Ама и това, дето ви 
го говоря в момен-
та, защо ви го казвам? 
Колко по-просто щеше 
да е да ви помоля: „Ей! 
Дай банан! Дай банан!” 
И вие – „Нà ти!”. А  се-
га след всичкото, кое-
то ви го изприказвах, 
кой знае какво ще си 
помислите за мене.    

Божидар тОмОв

И никакви глупости от 
рода на: „Искаш ли да 
отидем у нас да погле-
даме новия телевизи-
онен сериал? Не ми-
слиш ли, че актьорите 

там играят великолеп-
но, особено онези, кои-
то се превъплъщават в 
маймуни?” И също таки-
ва тъпи отговори не са 
били чувани като: „Ама 
ти за каква ме мислиш? 
Ако така ходя с всяка 
срещната маймуна още 
първата вечер по чуж-
дите палмови дърве-
та да гледам сериали, 
какво ще си помислят 
за мен всички останали 
маймуни?... И ако дой-
да, ти ще ме черпиш ли 
с хубави, пресни, току-
що откъснати банани?” 

Такива разговори на 
дървото, естествено, не 
са се водили, а със си-
гурност такива разго-
вори не водят и сега по 
дърветата онези май-

муни, които са предпо-
чели да си останат там, 
да ходят на четири кра-
ка и да общуват на своя 
тайнствен и лаконичен 
език.

Не знам 
как е с дру-
гите слез-
ли от пал-
мите живот-
ни, но при 
мен нещата 
стоят така: 
имам бол-
ки в кръста 
и това, съв-
сем доказа-
но, е, защо-
то много по-
често ходя 
на два кра-
ка. Имам и 
неприятно-
сти, които 
почват вед-
нага щом си 
отворя уста-
та: защо съм 
казал това, 

защо съм казал онова, 
трябвало да внимавам 
какво и пред кого гово-
ря, този съм обидил, он-
зи съм си го бил напра-

 За лицемерието и лъжата
се пише страшно много по земята,
защо е нужно да не бъдеш прям, 
да хвалиш всеки, без да чувстваш срам.
Така, докато свят светува,
се подразбира кой колко струва:
един се от законите наказва,
а друг се някому подмазва.
 ...И тъй мечтаеше Лисана 
без труд да вади своята прехрана,
да хвали и използва тоз и оня,
да краде, да й се разминава боя...
 - Патоко, колко си добър и честен, 
учен, любознателен и свестен!
Излюпи ли си вече ти яйцата?
Искам с патетата да си поиграя!
 Но майка им не чу и дума,
а бързо тръгна с тях да плува.
 Видяла заека, Лисана
му заговори от зарана:
 - О, Зайо, ти си най-безстрашен
 в живота труден и опасен! 
 Кажи къде ти са децата,
 да ги поразходя из гората?
 Но Зайо морковче изхрупа
 и скри си зайчетата в свойта дупка.
 Веднъж на среща с Кумчо Вълчо
Лиса каза: „Много ми е мъчно
 за теб, защото рядко аз те виждам,
 и все си гладен, неспокоен, мършав...
 За мен си винаги добър приятел, 
 красавец, щедър и мечтател.
 От недохранване в гората мрем.
 Хайде, селските кокошки да крадем!” 
 Изнемощял, вълкът оплете крак
 и сринаха се двамата в овраг.
 По пътя дървари ги открили
 и справедливо ги пребили.

   силвия милева

излизат от стаята. Баба-
та, разтревожена, пита:

- Защо не излиза-
те бе, баби? Не сте ли 
гладни?

- Бабо, храним се с 
плодовете на любовта.

- Ох, баба, добре пра-
вите, ама не хвърляй-
те обелките по двора, 
че се давят кокошките 
с тях.


Б л а г о д а р с т в е н о 

писмо до Министер-
ство на здравеопазва-
нето: "Дядо получи бъ-
бречна криза и пови-
кахме "Бърза помощ". 
Линейката пристигна с 
гръм и трясък и докара 
пиян лекар.

Той направи инжек-
ция на дивана, под-
стрига кучето със скал-
пела си, епилира тати с 
лейкопласт, прибра си 
инструментите в чанта-
та на баба и се изтърко-
ли по стъпалата право 
в поилката на кокош-
ките! 

Дядо така се разсмя, 
че се опика, изхвърли 
камъка от бъбрека и се-
га е здрав! Благодарим 
ви за добрите лекари!"

ИЗреченИя
 Човек може да 

стане гръмогласен и 
мълчешката.
 Най-лесно може 

да изстине горещото 
приятелство.
 Ако човек казва-

ше това, което му под-
сказва мъдростта, глу-
постта щеше да бъде 
доведена до минимум.
 Никой не може да 

ни утеши, когато при-
родата ни кара да пла-
чем.
 Връщането назад 

във времето никога не 
води до напредване.
  Продължител-

ният живот намалява 
временно численост-
та на покойниците.

Борис аНаНиев

НЯма БОй 
ПОслеДеН

Като гледам впрочем
как стоят нещата,

неусетно стигам аз 
до мисълта:

“Никой, ах, не пада днес
 за свободата

от високите етажи на 
властта!” 

ЯхНал Пегаса
Иде ми от кеф да цвиля,
вперил поглед в

 небeсата –
зная вече: “Най окриля 

твърда почва под
 краката!”

шаПки ДОлу
Демократ до демократа
/кой от кого по-твърд!/
умират за свободата
от естествена смърт...

труДОв SMS
Чуйте тази бодра песен
как ехти в града:
“Тате носи, 
мама есемеси –
да живей труда!”

 васил сОтирОв


