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Безплатни протези
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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Пенсионерите ще имат право на безплатни
зъбни протези. Те ще се отпускат от 1 септември първоначално само за хората между 65
и 69-годишна възраст. За вземането на мярката, изработването им и евентуалните корекции възрастните хора няма да заплащат нито
лев. Това съобщи председателят на Българ-

Жена на всички времена
гостува ни
певицата
Петя
бУЮклиева
- госпожо Буюклиева, 8
март е ден, в който всяка
българка се чувства специална. споделете как да
запазят дамите бодростта и своя дух, както го
прави лирическата героиня в песента ви „Жена на
всички времена”?
- В България живеят борбени жени и болшинството
от тях са по-силната част от
човечеството.

ския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков
и уточни, че до тази придобивка за старите
хора у нас се е стигнало след продължителни преговори между съсловната организация
и Националната здравноосигурителна каса,
която ще покрива на 100% новата стоматологична услуга.
на стр. 3

Честит празник, мили дами!

Êопнеж

Жената е желание, копнеж.
Жената е трептене и наслада.
Жената все е цел и е стремеж.
Жената е базкрайна изненада!
Разсипвай неугасващи звезди!
На птицата цели се във летежа!
Постигай съкровените мечти
и битието си с любов подреждай!
Във храма си – от земен благослов,
напук на всички писани закони
жените са единствено – любов,
жените са най-свидните – икони!…
валентин ЙОрдаНОв

на стр. 30

Пенсия за Ìàëåøåâî ïåå è òàíöóâà Çа кîгî бèå каìбанаòа
старост в ЕС

Ако сте работили в няколко страни от ЕС,
може да сте натрупали пенсионни права във
всяка от тях. Трябва да кандидатствате пред
пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно.
Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

на стр. 8

на стр. 2

ПРоМЯНа
Паника В ЗакоНа За
ЕНЕРГЕТИкаТа
ПОЗиЦия

този път май номерът на олигархията може да
не мине. Уплаши се борисов и надрънка врели-некипели. Първо се закле, че е набеден, няма нищо общо
и дори не е знаел за сделката с ЧеЗ. После сподели
за разговор с колегата андрей бабиш и получени
важни документи от него. нахвърли се гневно срещу „гадовете”, дето искат да повторят номера
с оставката му. Обеща да ги разнищи! Закани се
и на наши банки, имащи отношение към случая…
след часове се изясни, че г-н бабиш не е давал никаква конкретна информация на бойко. разбра се,
че гаранции за платежоспособност на купувача са
получавани и от държавната банка за развитие.
което означава, че борисов трябва да е информиран. в крайна сметка новата собственичка бе привикана на килимчето пред бойко и доброволно изяви готовност да даде контролен пакет акции на
държавата. електроразпределението, тази лакома хапка, се изплъзва от лапите на алчни новобогаташи, криещи се зад гърба на пазарджиклийката. скубането на клиентите временно се отлага.
Усеща се обаче, че паниката сред властниците продължава. те мечтаят да управляват вечно. дали
ще им се предостави възможност, зависи от нас.
„П”

Всъщност „Гинка“ не е просто отделно взето
колосално безобразие, нека не се лъжем. Това е начало на качествено нов етап на деградацията на нашата държавност. Първият управленски акт на реално притежаващата държавата ни партия – гинки за егоистично разграбване на България…
Държавата ни е похитена от една безскрупулна прослойка. Тя осъществява практически
пълен контрол върху четирите власти – законодателна, изпълнителна, съдебна и медийна;
на стр. 4

абОнирайте се!

За мен сте необходимост

Здравейте, приятели!
Благодаря ви, че ви има! Срещам се с
вашите приятни четива на страниците на в. ”Пенсионери” повече от
комисията за защита на
20 г. С удоволствие попивам и приконкуренцията (кзк) преполагам полезните съвети, които даръча да се измени или отмени
вате. Домът ми е пълен със стотиглава 10 "топлоснабдяване" от
ци рецепти, препоръки, съвети
закона за енергетиката.
на здравни теми, инфорна стр. 3
мации и
кореспонденции,
о т разени на
В началото на март 1945 г. германците създастрават няколко ударни войскови части и правят прониците на
биви в отделни участъци на българския фронт.
любимия
Немците имат солидно превъзходство в танкове
вестник.
и моторизирани части. Главно с помощта на бълТе
негарската артилерия позициите се удържат. Водят
отменсе кръвопролитни боеве при Дравасоболч и Драно са в
вачехи. Тук българската армия дава най-големите
състава на моя
жертви през цялата Отечествена война – близо 12
личен архив и изключителна необходимост,
хил. убити и ранени. На помощ идват две съветбез която не мога.
ски дивизии и танкова бригада, както и части на
катя маНева, севлиево
югославската армия.
на стр. 5
на стр. 24

Äравскаòа еïоïея

2

2

Законът
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Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Закупуване на осигурителен стаж
Симеон Спасов Игнатов от с. Овчеполци, община Пазарджик, се обръща към
редакцията и ни пише:
„Имам дъщеря Иванка...,
родена през 1960 г., на
която предстои пенсиониране. На колко години минимум може да
се пенсионира при наличие на:
1. 20 години трудов
стаж като библиотекарка.
2. 8 години регистриран земеделски производител. (Като земеделски производител найвероятно не са правени осигуровки, тъй като
пита къде, кога и колко
лева ще трябва да внесе,
за да й се зачете като редовен трудов стаж.)
3. Студент 1977-1980
г. в Киев,
държавен
институт
„Андрей
Корничук,
специалност библиотекарство.
4. Закупуване на
стаж.
Трябва
веднага да
отбележим,
че вестник
„Пенсионери” редовно публикува отговори на тези въпроси. Въпреки това ще отговорим най-напред на въпроса за закупуване на
стаж за времето на обучение за висше или полувисше образование
при навършване на пенсионна възраст.
За осигурителен стаж
на завършилите висше
или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени
вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. ОсигуОт стр. 1
След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на
информация за пенсионните ви вноски във
всички страни, в които
сте работили.
В някои страни пенсионният орган следва
да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна.
Ако не го получите,
проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.
Трябва да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се

рителните
вноски се
изчисляват
с процента, определен за фонд
“Пенсии”
за
родените преди 1.1.1960 г. (който за
2018 г. е 19,8%) върху
минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица,
определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на
внасянето на вноските
(който за 2018 г. е 510,00
лв.). Сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж през 2018 г.
е 100,98 лв. Лицата вна-

платят осигурителни
вноски до
5 години
осигурителен стаж,
недостигащ за придобиване
право на пенсия по
общия ред на чл. 68 от
КСО. Когато лицето е
заявило желанието си
да “закупи” осигурителен стаж по този ред,
от съответното териториално поделение (ТП)
на НОИ се преценява
точно колко време не
достига до окръгляне
на необходимия за пенсиониране осигурителен стаж (който през
2018 г. е 35 години и
6 месеца за жените и

сят сумата на осигурителните вноски за своя
сметка по банков път.
“Закупеният” стаж се установява с удостоверение, което се издава от
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
Право на такова закупуване имат и училите
в чуждестранни висши
училища.
Другата възможност
за „закупуване” на трудов стаж е възможността хората, достигнали общата възраст за
пенсиониране, да за-

38 години и 6 месеца
за мъжете), бива информирано за недостигащия осигурителен
стаж, сумата на дължимите осигурителни
вноски и реда за внасянето им. Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ
въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, живеещи в друга
държава, с която Република България има
сключен международен договор в област

пенсионирате, тъй като
процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да
отнеме време.
Необходими
документи
Документите се различават в различните
страни, но обикновено
трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв
вид документ за самоличност.
За по-точна информация се свържете с
пенсионния орган, който обработва вашата
молба.
Разлика
в пенсионната
възраст
В някои страни от ЕС

та на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП
на НОИ - София-град.
За придобит осигурителен стаж, за който са
заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата
на заявлението. Трябва да отбележим, че
лице, което е ползвало привилегията за закупуване на осигурителен стаж като завършило висше образование, не може да закупи
още примерно 5 години стаж по общия ред
и обратното.
Законът предоставя
възможност и за ранно
пенсиониране. С разпоредбата на чл. 68а от
КСО е създадена възможност за отпускане
на пенсия за осигурителен стаж и възраст в
намален размер на лица, имащи изискуемия
по чл. 68, ал. 2 от КСО
осигурителен стаж, като
те могат да се пенсионират по тяхно желание до
една година по-рано от
възрастта им по чл. 68,
ал. 1 от КСО. Пенсията
се отпуска от датата на
заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Лицата, на които е отпусната пенсия
по този ред, нямат право на пенсия по реда на
чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО
(общия ред).
Що се касае за осигурителния стаж на земеделските производители, подчертавам, че ако
не е развивана дейност
като земеделски производител, ако не са декларирани по надлежния ред доходи и не са
внасяни пенсионни и
здравни осигуровки, а
имаме само „регистрация”, не би могло този
осигурителен стаж да се
зачете или купи.

63-годишна учителка
стана модна икона

63-годишната Лин Слатер живее в Ню Йорк.
Тя работи като университетски преподавател
от години.
Животът на Лин е напълно нормален, но
един ден всичко се променя по най-невероятния и неочакван за нея начин.
Преди няколко години Лин е на улицата в Ню
Йорк, където чакала своя добра приятелка, с
която щели да пият кафе в близко заведение.
Мястото, на което имали среща, било много
близо до "Линкълн център", където традиционно се провеждат модни и културни събития.
На това място се провеждат и някои от
спектаклите от известната седмица на модата в Ню Йорк.
Точно в този миг един напълно непознат за
Лин фотограф решава да я снима.
Модният фотограф взел учителката Слатер
за популярна личност, защото облеклото й било много стилно и интересно.
"В този момент колегите на този фотограф
ме заобиколиха. Започнаха да ме снимат", разказва Лин.
Осанката на Лин направила изключително
впечатление и на японски журналисти, които
започнали да й задават въпроси.
"Туристи и минувачи започнаха да ме снимат също, да правят клипове с телефоните си.
Бях много стресната от този внезапен интерес.
Когато приятелката ми дойде, влезнахме в заведението и започнахме да се смеем на цялата ситуация", споделя 63-годишната учителка.
Приятелката на Лин се пошегувала неволно
с нея тогава, казвайки й: Превърна се в модна икона.
Без да подозират нищо, това се оказва самата истина.

Пенсия за старост в ЕС
ще трябва да почакате
по-дълго, преди да започнете да получавате
пенсия.
Можете да получите
пенсия само в страната,
в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в
тази страна.
Ако сте натрупали
пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната
пенсионна възраст в съответните страни.
Ето защо е важно да
се информирате пред-

варително във всички
държави, в които сте
работили, какво ще бъде вашето положение,
ако промените датата
на пенсионирането си.
Ако вземете една
пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.
Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в
която живеете, и/или в
страните, в които сте работили.
Периоди на
допустимост
В някои страни от ЕС
трябва да сте работили

7.III. - 13.III.2018 г.

за минимален период от
време, за да имате право на пенсия.
В такъв случай пенсионният орган трябва
да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време
сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на
пенсия (принцип на сумиране на осигурителните периоди).
Ако не го направи,
свържете се с нашите
служби за помощ.

Периоди на
осигуряване
под една
година
Ако сте били осигурявани по-малко от
година в една страна,
може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС
не предоставят пенсия за кратки периоди:
месеците, през които
сте били осигурявани
или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да
бъдат изгубени, а ще
бъдат взети предвид
при изчисляването на
пенсията ви в страните, в които сте работили по-дълго.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Ðаçõоäите растат ïо-бърçо от äоõоäите
Общият доход на домакинствата се увеличава с 9,3% за
година и достига 1449 лв. средно на човек, но разходите растат по-бързо - с 13,2% и вече
са 1368 лв. на човек, показват
данни на статистиката за последното тримесечие на 2017
г. Сравнението е спрямо същото тримесечие на 2016 г.
Най-съществена разлика в
структурата на доходите има
при изтеглените спестявания и
взетите заеми. В края на 2017
г. домакинствата са разчитали

много повече на заеми и спестявания. От 101 лв. на домакинство в края на 2016 г. изтеглените спестявания са 141,65 лв.
година по-късно, а взетите заеми са нараснали от 20,60 лв.
на 32,28 лв.
Българите
продължават
да разчитат основно на заплатата - тя формира 53,9%
от доходите на домакинството. Пенсиите са другият клю-

чов източник на пари - те формират 26,2% от дохода. Доста се
увеличава доходът от собственост - от 31,19 лв. на домакинство в края
на 2016 г. на
55,27 лв. в
края на
2017 г.
П р и
разходите сериозни размествания няма. Около 63%
е делът на неизбежните разхо-

ди - храна (31%), жилища, вода, еленергия и горива (14,5%),
здравеопазване (5,4%), данъци
(5,4%), осигуровки (6,8%). За алкохол и тютюн отиват 4,3% от
разходите, като тук има положителна тенденция - преди година делът им е бил 4,6%.
При данъците и осигуровките сумата на човек се увеличава от 145,5 лв. на 166,69 лв. Порязка промяна има при отделеното за влог - сумата нараства
от 137,82 лв. на домакинство
на 170,43 лв.

581 лева месечно Безплатни протези
за нормален живот

За нормален живот
на човек от четиричленно домакинство - двама
възрастни и две деца, са
необходими 581, 31 лв.
месечно.
Това показват изчисленията на Института за
синдикални и социални изследвания (ИССС)
на КНСБ за четвъртото
тримесечие на миналата година. Парите са необходими, за да се удовлетворяват основните нужди от храна, поддържане на жилището,
здравеопазване, образование, транспорт и
почивка спрямо сред-

ните български стандарти. Издръжката на живот
на четиричленното домакинство е 2325 лв.
Ако работната заплата е единственият източник на доходи, нейният
нетен размер не трябва да бъде по-нисък от
1163 лева за всеки от
двамата родители (бруто 1489 лв.).
За декември нетният
размер на средната работна заплата е 876 лв.,
което означава, че изостава с около 25 на сто
от необходимите средни стойности за издръжка, посочиха от КНСБ.

Необходимите средства за издръжка на живота на четиричленно
домакинство в София
са 3023,64 лв., средно
на човек от този тип домакинство са необходими 755,91 лв., което
надхвърля средните за
страната стойности с 30
процента.
За всеки от двамата родители в семейство, живеещо в София,
средната работна заплата не трябва да бъде пониска от 1512 лв., за да се
осигурят необходимите
средства за нормален
живот в столицата.

От стр. 1
Зъболекарският съюз ще преговаря от догодина
възрастовата група на хората, които имат нужда от
цели протези, да се разшири от 2019 г., допълни д-р
Шарков.
В бюджета на НЗОК за дентална помощ за тази година се отпуска още 1 млн. лева, като общата сума, с
която касата ще закупи дентални дейности в полза на
здравноосигурените, е 157 млн. лева. Увеличението на
средствата спрямо 2017 г. е с 10 млн. лв.
С тези средства НЗОК ще стартира програмата за
зъбно протезиране, като заплати на денталните лекари дейностите, необходими за подготовка на пациентите за изработване и поставяне на зъбни протези.
Идеята пенсионерите да получават безплатни протези не е нова. Да им бъдат отпускани от 1 юли 2017

Промяна в Закона за енергетиката
От стр. 1
Това стана ясно от публикувано
решение от 12.2.2018 г. То е трето подобно решение на регулатора от 2010 г. досега, с което се иска промяна в нормативната уредба
на „Топлофикация - София”.
Препоръките на КЗК засягат два
основни проблема – насърчаване
на конкуренцията на пазара на
производство, пренос и доставка
на топлинна енергия и на пазара на
дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на битовите и стопанските
потребители на топлинна енергия.
Конкретно се препоръчва подо-

бряване точността на разпределението на доставената в сградата топлинна енергия и преминаване от
сегашната система за изчисляване
към система с топломери, монтирани в абонатната станция.
Иска се още забраняването на
начисляване на лихва за плащане, изчислено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия. Трябва да бъде отменена и забраната за изключване
на радиатори от сградната инсталация, искат още от КЗК.
Препоръките са отправени до
Народното събрание и Министерството на енергетиката.

г., предвиждаше проектонаредба на служебния здравен министър д-р Илко Семерджиев. Според нея те
трябваше да бъдат предоставяни на хората от 65 до 75
години. Поради липса на пари това не можа да стане
факт, коментираха от касата.
Около 20 % от хората на възраст над 65 години са с
изцяло обеззъбена челюст, сочат данните на Българския зъболекарски съюз. От Министерството на здравеопазването са убедени, че голяма част от тези хора
са социално уязвими и не разполагат със средства да
решат проблема си.
Изчисленията показват, че средният годишен разход на системата за едно лице, нуждаещо се от протеза, би бил около 200 лева.
силвия НикОлОва

Çаïлатите на деïутатите
скачат с áлиçо 300 леâа

П

рез декември 2017
г. средната заплата в обществения
сектор, която служи за
изчисляване на депутатската, е била 1180 лв.,
докато септемврийската,
по която се изчисляват
в момента депутатските
заплати, е била 1081 лв.,
Според правилника на

парламента депутатската
заплата е три пъти средната в обществения сектор през последния месец на предното тримесечие, като досега е била 3243 лв., а сега става
3540 лв.
Председателят на парламента взима с две трети повече от депутатска-

та заплата, без да се брои
добавката за трудов стаж.
Заплатите на президента, премиера и министрите се увеличават с по
няколкостотин лева. Възнаграждението на държавния глава се получава,
като се удвои депутатското. Досега основата му беше 6486 лв., но според новите данни на НСИ трябва
да стане 7080 лв. месечно.
Бойко Борисов получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, върху която му се
начислява по 1% за всяка
прослужена година. Т.е.
без т.нар. клас основната му заплата, която дос-
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проблеми

коро беше 5026 лв., вече е 5487 лв. Министрите получават по 30% над
основната депутатска заплата, т.е. без всякакви
добавки те вече получават по 4602 лв.
Високи заплати получават шефовете на регулаторни органи като
КЕВР, КФН и други. Те се
формират със специални
закони и често са по-високи от тези на министрите. Така например шефът на КЕВР получава 93%
от три средни заплати за
сектора.
Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова

ще получава основно месечно възнаграждение в
размер на 13 146 лв. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще бъде в размер на 12 003 лв. Членът
на КФН ще получава 11
432 лв.
В специализираната
администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции
ще възлезе на 5133 лв. Актюерите, на които ще се
разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4500 лв.,
след като бъдат наети от
комисията.

КРАТКИ
ВЕСТИ
Програма
„Работа”

Национална програма „Работа” стартира в
193 общини. Над 1000
души вече се прехранват от пилотния проект
във Враца.

Ниска
безработица

Рекордно ниска безработица отчете Агенцията по заетостта.
През януари безработицата е 7,2%.

Най-търсената
професия

Детегледачка е найтърсената професия у
нас. Най-голяма нужда по заявени работни места в бюрата по
труда в страната има
от персонал, грижещ
се за деца и за болни
хора.
Регистрация
на кола
От 6 на 35 лв., или
повече от 6 пъти, да
се вдигне таксата за
първоначална регистрация на автомобил,
предвижда нов проект
за промени в Тарифа-4
на МВР.
Лечение
в чужбина
Седем пъти са скочили разходите за лечение
на български граждани
в чужбина само за три
години.

Á È Ñ Å ÐÈ
изключително съм
поласкан, че премиерът следи с такова огромно внимание хората от администрацията ми. Не
само тяхното настояще, но даже проявява и творчество по
отношение на тяхното минало. горд съм,
че имам интелигентни съветници, секретари, началник на кабинета.
румен радев
Страницата подготви
Маргарита лоЗаНоВа
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Политика
кОментираме

Непобедима ли е партията
на премиера орбан
На 25 февруари в преди парламентармного селища на Унга- ния вот.
рия се проведоха часОрбан се надява
тични местни избо- следващия месец да
ри. В тях изненадващо спечели трети пореспечелиха независими ден мандат, като прокандидати, подкрепя- дължава да отправя
ни от опозиционните ожесточени антиимипартии. Това предиз- грантски послания и
вика широк отзвук не следва линия, която
само в унгарския пе- се отклонява в поличат, но и в европей- тическо и икономическия. Най-фрапираща- ско отношение от тата загуба на управля- зи на партньорите му в
ващата партия бе в Европейския съюз.
южния крайграничен
„Нашата опозиция
град Ходмезовашар- бе мъртва и сега се
хей, отдавнашна кре- съживи в най-лошия и
пост на ФИДЕС, откъ- в най-добрия възмодето е един от силни- жен момент”, коментите хора във властта - ра неуспеха на ФИДЕС
Янош Лазар, шеф на един от основателите
кабинета на премие- й - Жолт Байер, нарира Орбан. Преди чети- чайки резултата пърри години в този град вото сериозно поракандидатът на ФИДЕС жение за партията от
спечели триумфално с повече от десетилетие.
61% от гласовете среИзненадващата пощу 17% за представи- беда на 25 февруари
теля на крайнодясната може да доведе до пропартия „Йоббик“ и 15% мяна в тактиката сред
за социалиста.
опозиционните парНа тези избори оба- тии в 106-те избираче нотелни
вакът
райов полина през
тиката
следПетер
ващите
М а р седмики-Зай,
ци, тъй
я в и л
като на
се като
вота на
неза8 април
висим
не са
виктор Орбан
кандиизклюдат, бе избран за кмет чени изненади. Найс 57,5%, докато съпер- силната лява партия
никът му от управля- - тази на социалистиващата партия Золтан те, заяви, че е готова
Хегедуш получи 41,6%. да разшири сътрудниИзненадващата по- чеството с останалите
беда на опозицията в опозиционни партии.
местните избори мо- Кандидатът за премиже да отбележи нова ер на социалистите
фаза в кампанията за Гергели Карасони обапарламентарните из- че засега не вижда възбори, насрочени за 8 можност за структуриаприл. И вече с осно- рано сътрудничество
вание изниква въпро- с партията „Йоббик”,
сът дали Орбан ще за- чийто лидер Габор Вопази мнозинството си на смята, че ФИДЕС моот две трети в парла- же да бъде победена
мента, което спечели във всяка част на страпреди четири години. ната.
Според унгарски
Евентуален широк
анализатори обеди- опозиционен съюз би
нена опозиция може могло да преначертае
да има шанс за побе- предизборната карта
да, въпреки че месец на Унгария. И ако мепреди парламентарни- сец преди решаващия
те избори социологи- вот 32% от избиратеческите анкети дават лите все още вярват
преднина на ФИДЕС. на ФИДЕС, решаващаЗагубата с 15 процент- та дума ще имат 34-те
ни пункта в сегашните процента, които още
местни избори от пре- не са решили за кого
дишните ще даде тла- да гласуват. Ситуациясък на опозицията и та не е безнадеждна за
макар да не застраша- опозицията, ако следва вероятния триумф ва умна тактика до 8
на Орбан, със сигур- април. Защото вече се
ност ще промени на- чувства промяна на изстроенията в страната борните нагласи.
в последните седмици
Цветан илиев
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ържавата е лош стопанин!“,
сопна се преди дни Бойко
Борисов по време на форум
на младежите на ГЕРБ. Изказването му беше направено по повод
скандала с ЧЕЗ, който закономерно възмути голяма част от обществото и тепърва предстои да се
разгръща. Изказването на Борисов не е нито случайно, нито би
трябвало да ни изненадва – както
самият той добави, ГЕРБ „като дясна партия оставаме верни на философията си, че трябва да насърчаваме частния бизнес, не е добра
идея да одържавяваме фирмите“.
Репликата, че „държавата е лош
стопанин“ е придобила ореол на
аксиома – нещо, което не се налага да доказваш. Достатъчно е
просто да го съобщиш и ще бъде
прието за факт, който не подлежи на оспорване. Или поне така
беше доскоро. Същата реплика
беше използвана преди години
и от тогавашния енергиен министър Делян Добрев покрай
протестите заради цената на тока. Притеснен от надигащите се
настроения за развенчаване на
една от най-големите и вредни
мантри на прехода, Борисов побърза да се хвърли в нейна защита. В подобно изказване от устата
на случаен експерт (най-често с
философско, а не с икономическо
образование) от Института за пазарна икономика нямаше да има
нищо странно. Но е време да помислим дали не е странно, когато
твърдението за „лошия стопанин
– държавата“ идва от… стопанин
№1 в същата тази държава – министър-председателя трети мандат Бойко Борисов. (С риск да му
дадем лоша идея ще му припомним, че софийското метро например се управлява от общинска, а
не от частна фирма).
Рамо срещу тезата за неподлежащото на оспорване величие
на частното управление на всеки
един актив и приватизацията като универсално лекарство на всеки проблем дойде от малко изненадваща посока. „Борисов отново изговори най-вредната фраза
на българския посткомунистически преход – „Държавата е лош
стопанин“. Това не е вярно. Това е

лозунгът на разграбването на българската национална собственост
в продължение на четвърт век от
хора и корпоративни групи, които
имаха нужда от някаква, макар и
дребна легитимност на грабежа.
Тази фраза им осигури легитимност“, написа не кой да е, а една
от знаковите академични фигури на прехода, най-вече в идеологически смисъл – политологът
Огнян Минчев.
Като оставим настрана факта,
че „осигуряването на легитимност“ чрез тази фраза се случваше именно с огромната „експертна“ помощ на знайни и незнайни
„центрове“ и „институти“, Минчев
е напълно прав. И ако в България
се надяваме подобни скандали да
ни върнат в реалността, която очевидно плаши Борисов, то на много места по света панацеята „при-

7.III. - 13.III.2018 г.
то правителство беше принудено
да ренационализира железопътната мрежа след фалита на нейния частен оператор. В Австралия
неудовлетвореността от монопола на приватизираните телекомуникации накара правителството
да обяви, че ще се завърне в този бизнес, като изгради собствена мрежа за широколентов интернет с национално покритие. Нова
Зеландия, където пазарният либерализъм е приложен в радикална
форма през 80-те и 90-те години,
ренационализира националните
си авиолинии през 2001 г. и железниците няколко години по-късно“, посочва австралийският икономист Джон Куигин.
Всъщност няма нужда да пътуваме далеч, за да си спомним, че
част от въпросните компании, чиято дейност държавата България
не иска, защото се смята за
„лош стопанин“, всъщност
се стопанисват именно от
държавата – само че не българската държава, а например от чешката (ЧЕЗ) или австрийската (EVN).
Силата на подобни псевдоаксиоми у нас все още е голяма,
но стопаните като Борисов определено имат причина да се притесняват, че рано или късно ще настъпи крахът на тази мантра. Защото
държавата не е и не може да бъде лош стопанин просто така, по
презумпция, или защото така му
харесва на някой философ, минаващ за експерт по икономика.
Крайно време е българските
политици независимо от техния
цвят да бъдат принудени да зарежат поставящите ги в абсурдно
положение мантри като тази за лошия стопанин. Те би трябвало да
се стремят да застанат начело на
държавата именно за да покажат,
че могат да бъдат добри стопани.
Въпрос на политическо и обществено съзряване е да поискаме от
тях именно това, защото проблемът е принципен и всъщност дори
по-голям от конкретния казус ЧЕЗ.
Докато не го сторим, ще продължим да бъдем разграбвани – както твърди и Огнян Минчев – с помощта на подобни лозунги.
Никола драгаНОв

стопаните
на държавата?!
ватизация“ отдавна е развенчана.
От 2000 г. насам има 835 примера
за ренационализация в 1600 общини в 45 страни от цял свят.
Най-често общинските услуги
се възстановят във водния и…
енергийния сектор. А на въпроса
защо хората по цял свят си връщат
обратно базови услуги от частни
оператори, отговорът е: за да се
прекратят злоупотребите на частния сектор, нарушенията на трудови права, желание за възвръщане
на контрола върху местната икономика и ресурси, желание да бъдат предоставени достъпни услуги, намерения за налагане на стратегии, свързани с климата, и други.
Има десетки конкретни примери от Франция, Германия, Великобритания, Испания, Норвегия, Индия и много други.
По света са хиляди примерите
за успешни държавни и общински компании, които никой не си
е помислял да приватизира, но не
липсват примери и за ренационализация на приватизирани държавни предприятия. „Британско-

Çа кîгî бèå каìбанаòа
От стр. 1
може да принуждава с
мека или груба сила депутатите, така че винаги
да има тематични мнозинства, като държи в
запас за политически
рекет партия-идиотка;
налага в опозиционната
партия архаични теми за
дневен ред, които я правят абсолютно неадекватна и тотално декоративна; и владее нужните
манипулиращи и демагогски ресурси да си поръчва желаните изборни резултати. С други думи, ние имаме власт на
една безскрупулна проолигархична прослойка,
която използва формалните демократични процедури, за да увековечава чрез избори безпределната си власт. Докато
може да прави това чрез
избори, тя ще го прави,
после ще обърне дебелия край и ще премине

към репресии.
Защо казвам, че е начало на нов етап?
Защото доскоро тази
прослойка отнемаше от
бизнесмени отделни успешни бизнес начинания
и предприятия (хлебопекарна, рибовъдно стопанство, шивашки цех,
консервна фабрика, шофьорска школа и др., върхът бе опитът да се заграби „Дунарит“). Но сега вече въпросната алчна
и хищна проолигархична
прослойка премина към
свръхконцентрация на
собствеността у нас, като си „купува“ стратегически бизнеси с ключово
значение за националната сигурност и икономиката на държавата.
В новия етап се играе
на много едро, играе се
супер решително и с мега вълчи апетит. При това на държавата, сиреч на
властта, се отделя ролята

на средство, на инструмент за осъществяване
на тази цел – посочва й се
какво тя трябва да направи и й се виква „Дръж!!!“.
Държавата у нас е дотолкова похитена и превърната в маша, в пипало, в
наемен корпус за бърза
употреба, че за участващите в нея има само четири опции:
1. Да се стремят с пълни сили да станат част от
проолигархичната прослойка, където са милионите левове, че даже и
милиардите…
2. Да изпълняват волята на прослойката, като успоредно с това на
своето си ниво създават
свои корупционно-грабителски кръгове – суджук-далавери, кум-гейтове, сват-шайки, свински черва и др…
3. Да служат за подставени лица, мюрета, куци
патета, червеи-примам-

ки, за да се осъществят
конкретни сделки – срещу крупни възнаграждения, които компенсират
отпадането им след това от хранителната верига…
4. Да откажат да бъдат използвани, да излетят завинаги от властта
и да подсмърчат около
нея, събирайки на изборите резултат, близък до
статистическата грешка.
Ето в такава България ние ВЕЧЕ живеем и
първата „гинка“ е ударът на камбаната, която оповестява нейното
раждане.
Но ние сме умиращо
общество и не разбираме за кого бие камбаната. Ето защо като примирено и оглупяло стадо
вървим към собственото си заколение. Довчера ни стрижеха безпощадно, до кръв.
От днес вече ни отреждат друга участ.
Проф. Николай
слатиНски
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абонирайте се!

дО главния редактОр

слави
бОрисОв

до 15 март
във всички
пощенски
станции на
страната

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца до края на годината
2,40 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

23,40 лв.

кат. №552

140 години от
освобождението на Силистра

Преди 140 години Силистра
бе освободена от турско робство.
Празникът започна с молебен за
здраве и благоденствие на бългаския народ и на жителите на община Силистра.
Молебенът бе изпълнен от Доростолския митрополит Амвросий в
църква-

т а
„Св.
св. апостоли Петър и
Павел”. С шествие
от храма начело с духовата
музика присъстващите отидоха до
паметната плоча, където през 1878 г.
са посрещнати руските войници.
Слово произнесоха кметът д-р Найденов и Боян Ботйов - правнук на
генерал Кирил Ботйов.
Венци и цветя бяха поднесени от
областния управител Ивелин Статев,
народния председател Александър
Сабанов от общината и политическите партии, ученици и граждани.
Подкрепена бе идеята в града да се
построи паметник на Христо Ботев.
Незабравима ще остане среща-

П

о инициатива на
Българския кардиологичен институт,
Българската
национална телевизия
и Националното сдружение на общините в
Република България в
страната се провежда
национална кампания
„Кардиологична грижа
за дълъг и пълноценен живот”. Целта на
организаторите е осъществяване превенция
на сърдечно-съдовите
заболявания в страната и подобряване качеството на живот и
достъпа до високоспециализирана лекарска

5

на читателя

та на клуб „Млади възрожденци” с
Боян Ботйов - председател на Общонародната фондация „Христо Ботев”. На нея присъства и Цветана
Игнатова - председател на Общинския комитет „В. Левски” и общинския клуб „Хр. Ботев”.
Единственото читалище в община Силистра, което
носи името
на Христо
Ботев,
е в с.
Българк а .
Т о
б е
посетено
от Боян Ботйов и лица от общината. Там ги посрещна пълномощникът Тодор Маринов с хляб и сол, облечен
в национална носия.
Срещата откри фолклорна група на ИН „В. Левски – 1941” - с. Българка. След изказването на госта бяха зададени много въпроси,
на които Боян Ботйов отговори.
След това пяха децата на с. Голеш.
Тържеството закриха ИН „Христо
Ботев – 1941”.
Жителите на село Българка изпитаха голяма радост, че такъв скъп
гост от голяма величина е посетил селото им.
Йорданка ЖекОва, силистра

Уважаеми господине,
Пише ви един възрастен (90-годишен), обикновен и честен гражданин на България. Искам
да споделя някои свои
въпроси и предложения
до Съвета на ЕС. Надявам се те да достигнат
до управляващите и дано да има някой, който
да се заеме с тези въпроси.
1. Западните покрайнини на българия
На 3 март т.г. чествахме 140 години от освобождението на България от турско робство.
По силата на какви международни, човешки и
правни норми ние, българите, продължаваме да говорим за Западни покрайнини? Български земи, села, градове и
български народ, дадени
във владение на сръбската държава! Нормално
ли е в 21 век да говорим
за колониално робство?
Предлагам Съветът на
Европа да назначи комисия от вещи лица, която да посети Западните покрайнини на България, да се запознае с
условията на живот на
тези българи и да вземе решение за отстраняване на тази човешка
несправедливост.
2. решенията на
международния съд
Миналата година
България беше осъдена

да заплати 1 милиард и
200 милиона лева за произведените реактори
на АЕЦ „Белене”. С влизането на това решение
веднага започна начисляването на лихви върху сумата. Не знам от
коя година Международният съд е осъдил Турция да заплати на България 14 милиарда лева
за присвоените имоти
на тракийските българи от Източна Тракия.
До днес тя не е изплатила нито един лев. Там
няма начисления на лихви и Турция няма намерение да изпълни решенията на Международния съд. Защо решенията му важат за България, а за Турция не? Един
от министрите в правителството на Бойко
Борисов постави този въпрос за обсъждане в Министерския съвет. Беше му отговорено, че не е негова работа, и уволнен! Предлагам Съветът на ЕС да
сезира Международния
съд Турция да изпълни
неговото решение и да
заплати задълженията
си към България.
3. нарушаване
на
международното право
Европейският съюз
наложи санкции на Русия за това, че е нарушила международното
право - завладяла е територия на Украйна. Руското правителство и
дума не дава, че е завладяло украински територии, като се обосновава, че тези терито-

рии и население са били винаги руски. Не разбирам от международно право, не по убеждение, а условно приемам,
че Русия го е нарушила.
В същото време САЩ
и НАТО обявиха война
на Ирак, убиха президента Саддам Хюсеин,
не намериха оръжие за
масово унищожение, но
нито се извиниха, нито напуснаха Ирак. И
до днес американски и
натовски войски продължават да натрапват "демократичните
ценности". Аналогични са случаите: войната в Афганистан, в Либия, бомбардировките
над Сърбия, войната в
Сирия. Там няма ли нарушения на международното право? Защо
в единия случай има нарушения, а в другия не?
Предлагам към Съвета
за сигурност на ООН да
се създаде институция,
която да контролира
спазването на международните правила и
своевременно да взема
мерки за прекратяване на военни действия.
Войните не са средство
за налагане на демокрация. Не бива за миг да забравяме предупреждението на Айнщайн, че
ако човечеството допусне трета световна
война, четвъртата ще
бъде с лъкове! Няма да
има победители и победени!
с уважение:
димитър великОв,
варна

ÃËÀÑ Â ÏÓÑÒÈÍß
През 1959 г. завърших училище по облекло. 32 г. работих
по професията си.
Преминах през всички процеси, получих
всички разряди чрез
положени изпити. 10
г. бях кроячка в конфекция. Произвеждахме стотици бройки
облекла на ден сред шум, прах и голяма отговорност.
Сега съм с 205 лв. пенсия. Лошото е, че за мен и за други като мен
няма увеличение на пенсиите, а на

чистачите, дето
размахваха метлата за час-два, без
големи отговорности, пенсиите от
октомври миналата година също станаха 200 лв.
Защо ни подценявате и унижавате, господа управници? Здравето ми е увредено. Не
мога да си купувам лекарствата за
всяко заболяване, които ми изписват. Труден живот!
атанаска илиева, сливен

Безплатни прегледи в Исперих

грижа. В Исперих прегледите на гражданите
бяха извършени от 12
до 16 февруари в засе-

дателната зала на
общината
с активното съдействие
на община Исперих и кмета Бейсим
Руфад. В
прегледите участваха специалисти кардиолози
от Специализираната болница за активно лечение по карди-

ология „Мадара” в Шумен. Прегледани бяха
180 граждани от Исперих, които са пожелали да се включат в
превантивната кампания. Те бяха записани
по предварително определен график.
Лекарите по кардиология, които се занимават със заболявания
на сърдечно-съдовата
система, припомнят на
посетителите за здравословния начин на
живот и необходимостта от чести посещения

на профилактични прегледи, както и за опасностите от резките про-

мени на температурите.
ангел НикОлОв,
гр. исперих
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Подадена ръка

На събор в село Манастирца Медицинско обслужване
за почит и уважение

На фона на заливащите ни негативни новини желая да разкажа
нещо прекрасно и обнадеждаващо. Това става в едно райско кътче - малко селце с 20 местни жители, които стоят в родното си място
и не копнеят нито за близките градове, нито за Терминал 2.
От няколко месеца в това християнско селце имаме наместниккмет мюсюлманин – Реджеб Мехмедов, който вдъхна живот, радост
и надежда за жителите му. Всеки
ден пристига от съседното село
Славяново, гарира колата си, облича работните си дрехи и се старае да придаде приветлив вид на
селото. Центърът е цъфнал. Подобри изоставения от години път към
село Асеново, а наскоро направи
нов покрив на стария геран, строен от дедите ни в центъра на селото. Трогателен е жестът му към
църквата „Света Параскева”, където
окоси тревата около нея и почисти гробовете на двама свещеници.
На 14.10. 2017 г., когато бе храмовият празник, се състоя моят 50-годишен юбилей от стъпването ми в

Манастирца. Това селце ми е мило,
защото е свързано със спасяването на живота ми преди 34 години.
Аз съм от София, но като снаха съм
живяла и работила 11 години, пътувайки до град Попово, в читалището. Чувствам го като родно място. На юбилея присъстваха мои ученички със съпрузите и децата си,
които посетиха моята къща музей
- паметник на културата, открита
преди 15 години, и бяха силно впечатлени, особено първокласникът
Мартин, който заяви, че ще си направи и той т акава къща. Музей,
защото за първи път виждаше битови предмети – стан, чекрък, бъкел. Баща му направи филм с камера. Друга идея на наместник-кмета
е да възобнови местните обичаи и
празници, да бъдат показвани пред
децата, за да ги усетят лично.
Въпреки че времето не бе слънчево, на събора на селото Реджеб
поведе хорото, носейки българския
флаг! Дано това хоро се извива на
всеки следващ събор!
Виолета Павлова,
с. Манастирца, Поповско

С моята съпруга бяхме
много любезно посрещнати и настанени в очното отделение на разградската болница и сме
с добри впечатления от
установения ред и чистотата там. Отделението
е оборудвано с една от
най-новите съвременни
апаратури за извършване на прегледи, лечения,
операции и
поставяне
на лещи. В
отделението работят
млади и
добре
подготвени професионално лекари и медицински сестри. Началник-отделението и опериращата
д-р Стефанова с неве-

дайте съвет!

Безпомощна съм да се справя

Драга редакция,
Аз съм една стара жена, на 84 години, на която животът й протече
тъжно и нещастно. Искам да ви споделя какво ме сполетя, което
допринесе да пострада
здравето ми и най-вече
душата ми.
Преди две години се наложи да заживея в блок.
В междублоковото пространство има плодни
дървета, а точно до терасата ми расте смокиня. Първата година не

Хубаво е, че търсите нормален мъж
Пиша ви по повод поместеното писмо на читателката Искра
Велева от Пазарджик в брой 7 от т. г. на вестника, озаглавено
„Няма нормални мъже”.

Уважаема г-жо Велева, ще започна отзад напред на това, което вие
сте изложили в писмото си. Не се отчайвайте,
когато човек има мечти,

хубаво е да ги осъществи. Изходът е човек да
гледа напред и да знае
какво търси и какво иска. Аз също съм сам и
знам какво е самотата.

Напълно сте права за
подаряването на цветя. За вечерята трябва
и двамата да се погрижат. Мечтите ви са прекрасни, да има кой да те

роятна лекота и обезболяване ни извърши
операция на очите.
Тя е доктор със златни ръце и топло сър-

це! Сега се чувстваме
много добре.
При изписването
силно бяхме впечатлени и от изключителната сърдечност
на сестра Атанаска
Енчева. Тя лично ни
придружи и въведе в
асансьора с усмивка и
добри пожелания.
От сърце благодарим, мили медици!
Бъдете живи, здрави и
все така сърдечни към
хората!
Божик КОСТОВ,
с. Бисерци

посрещне и кого да посрещнеш.
За това, че няма нормални мъже, не са виновни само те, имат вина и жените и децата им,
дори и обществото.
Хубаво е, че търсите
нормален мъж. Аз смятам, че съм такъв и затова ви пиша. Живея в
старопрестолния град
Велико Търново, бивш електро-специалист,
сега пенсионер, почти
70-годишен, зодия Стрелец. Мога да ви уверя,
че в мое лице ще срещнете подходящия за вас
човек. Казвам се Йордан, ако проявявате интерес, можете да ми се
обадите. Телефонът ми
е в редакцията на вестник „Пенсионери”.
Йордан Гърдев,
Велико Търново

излизах навън, защото оперираха сърцето ми, но на втората вече бях по-добре.
През лятото, когато смокинята узря, излязох да
откъсна 5-6
смокини за едно момченце
- сираче, което го гледаше баба
му, моя
позната. Изведнъж
з а д
мен се
п о я ви една жена от
нашия
блок,
която
изви ръцете
ми, взе
ми бастуна, удари ме
с него, взе смокините и ми заяви, че
тъй като съм под наем, нямам право да бера плодовете. На другия ден отидох в полицията, разказах случката. Кварталният я
предупредил да не се
занимава с мен.
Въпреки това тормозът продължи. Дори ме заплаши, че щом
съм ходила в полицията, щяла да ме довърши.

Изпитвам безпомощност да се справя
с нея. Реших да намеря гледачка, за
да ми помогне.
Спрях се на маг
Станка. Намерих телефоните й в един вестник. Позвънях й,
тя ме попита на
к о л - ко години съм и
имам ли
деца. Каза ми, че
имам черна
магия, която е направена, за да
умрат децата ми,
и че ако й
дам 500
лв., ще я
развали.
Попитах
я как да й
дам парите, а
тя ми
каза, че ще ми се обади
по телефона и ще изпрати неин човек, на
когото да ги предам.
Разбрах, че тя ме
изнудва, добре че се
усетих навреме. Прощавайте, че ви занимавам с тези неща, но
съм отчаяна и не ми
се живее, страхувам
се за децата ми да не
им направят нещо.
С почит
баба Донка

Страницата подготви Соня Вълкова
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нето е уникално.
Всеки се информира
какво и къде, в коя зала
може да види от тематично подредения фонд на музея, да се уговори среща, с
когото би желал да разговаря, в съответните комисии, да зададе своите въпроси персонално. След
щателна проверка по сигурността се потапяш в
атмосферата на европейската политика, за етапите, през които преминава всяка страна членка, и работата й в евроструктурите.
Насочваш се към
ЦеНтъра за ПОсетители
където си избираш на какъв език искаш да получаваш информация в различните зали. Разбира се, избираме
българския, още повече че искам да
разбера каква точно информация е
подбрана за нас и как звучи тя.
Мултимедийният ни пътеводител
ни повежда към залите и обяснява
пътя на всяка страна в европейската

В центъра на Брюксел са почти
всички сгради на институциите на
Европейския съюз. Почти към всяка си има прилежащ музей, който
представя чрез съвременни технически устройства хронологията на
дейността на съответната европейска институция през изминалите години до днес. Сбирките не само че
са представени на най-съвременно
технологично ниво, но и се обновяват и допълват периодично така, че
да се добие представа както за историята, така и за последните дейности
и събития на съответната евроструктура във всяка точка от обединеното
европейско пространство, на територията на 28-те
държави - членки
на общността. Към
тази цифра все
още е и Обединеното кралство за
още време около
година след началото на брекзит.
За нас, българите, впечатление прави фактът, че за- интеграция, за начините на разпреради председателството ни на Съве- деление на дейностите в отделнита на Обединена Европа тук се обръ- те европейски институции, за задаща особено внимание на всякаква чите, които изпълнява всяка членка
информация за съвместни дейности, на ЕС. Първата зала представя подсвързани с възможностите, за които робно във фотоси трудното начало
нашето председателство предоставя след края на Втората световна война,
условия и среда за контакти, връз- когато по инициатива на френския
ки и взаимодействия. На фасадите външен министър Робер Шуман се
се четат на български надписи за ин- подписва Договорът за Европейска
ституциите, пряко свързани с наше- общност за въглища и стомана през
то председателство, пред тях се раз- 1951 г. Показани са ужасите на войвява българското знаме наред с то- ната и справянето на всеки народ с
ва на ЕС и на другите страни членки. последиците от разрушенията. ВсеЗа мен най-интересен от посеще- ки фотос започва да се обяснява, в
нието ми в Брюксел бе
случая при нас на български език,
след допира на мултимедийния гид
музеят На еврОПеЙския
до стрелката под фотоса.
ПарламеНт,
Инсталациите са интерактивни,
ПарламеНтариумът
и нямах търпение да започна обикол- динамични, с богата информация и
ката си из него, за да узная за всяко дават представа за всеки етап от жиприсъствие
на страната
ни в информациите, фотосите, видеоигрите, които предлага
на всеки посетител. Музеят работи
без почивен
ден, входът
на 360-градусов екран по кръглите стени на залата
е безплатен. текат кадри от различни дейности на европарламента
Обиколката
може да трае два часа, като освен вота на Обединена Европа, за отделинформационните зали, могат да се ните политики и задачи, които всяка
посетят различни кътове с разноез- евроинституция изпълнява. Напраична преса, отразяваща работата на ви ми впечатление, че сред посеЕвропейския парламент, читалня, ин- тителите преобладават млади хора,
тернет зали за бързи контакти с це- дошли от цял свят – ученици и стулия свят, кафене, място за почивка от денти, които с любопитство включдългата разходка из залите на музея. ват на своите езици паметни речи
Първото, с което тук те впечатля- и изказвания на свои и други поливат, е, че минаваш в нещо като кръгъл тици от преди години. Коментираха
тунел, в който от двете страни звучат оживено тяхно изказване и се вълнугласове на различни езици и усеща- ваха от политиката, която води тях-

към света

ната страна в момента.
С любопитство спираха пред експозицията от изложбата „Държава на
лъжата и мощта на нацистката пропаганда”, в която слушаха с интерес
картечната реч на Адолф Хитлер и
особено на фразата му, „Пропагандата е наистина страховито оръжие
в ръцете на познавач“. Тази изложба е една от гостуващите и ще е тук
до 13 май т.г. Иначе Парламентариумът е отворен всеки ден от 9 до 18
ч с изключение на общообявените
местни празници.
Следват фотоси от началото на
всяка страна с приемането й в Европейския съюз. България е представена с фотоси от началото на демокрацията и бурните протести с
начало 1989 г.
Всяка зала предлага своите различни възможности за достъп до информацията, която се избира в зависимост от възрастта на посетителите.
Можеш да седнеш в едно от креслата,
досущ като в истинския Европейски
парламент и в радиус от 360 градуса наоколо на кръглите стени се раз-

за равноправието между половете и
борбата с дискриминацията. Не е отмината дискусията по Истанбулската
конвенция, която напоследък занимава толкова много общественото мнение у нас. Интересното е, че гласовете „за” и „против” нея са почти изравнени. Но дискусията по основни моменти в тази конвенция продължава.
Най-интересното за всички млади
хора тук бе към
виртуалНОтО
Пътешествие из еврОПа
На всяка точка от Обединена Европа на карта от площ към 200 кв. м са
отразени проекти и агенции със седалища на ЕС във всяка от 28-те държави членки на общността. На нея България е представена в три точки – София, Странджа и Белене. Като за последната е включена информация за
пристанищния град като оживена съвременна транспортна точка по Дунава. Всичко е предоставено на интерактивна подова карта, където всеки
посетител си избира точката, за която иска да научи повече, и за целта приплъзва върху точката подвижна малка катедра.
И започва разказът. Тук не скучаят дори и наймалките посетители, за които цялото това изобилие
от информация
все още е трудно
за възприемане.
На тях се предлагат различни ролеви игри според
училищните груПарламентариумът пи, а мониторите
ги „изпитват” какказва за различните дейности, етапи, во означава да си член на Европейречи, дискусии, свързани със зако- ския парламент и какви са ползите от
нодателството или за това как евро- неговите дейности.
пейската политика, провеждана тук,
По-големите ученици и студенти
и взетите решения влияят на живо- откриват как се създава законодата на всяка страна членка по пътя телството на ЕС от консултациите в
на интегрирането й. Ако се интере- групи по интереси и формирането на
суваш конкретно от някой политик, съюзи до преговорите с други инстичлен на Европейския парламент, който
представлява гражданите
на твоята или
друга страна,
намираш го
сред 751 снимки на всеки от
тях и черпиш
съответната
информацияпредставяне за него. На
отделни карти е онагледено как се развива ЕС, в интерактив- туции и изявленията пред медиите.
ни таблици отбелязват моментни ка„Луна“ представлява игра, включдри на договорите и дискусиите. В ваща отговори на въпроси и намираследваща зала може да се премине не на неща от списък, предназначени
през динамична триизмерна свет- за деца на възраст от 6 до 10 години,
линна карта, показваща ценностите които посещават ЕП заедно със свои възгледите на различни европей- ите семейства. Брошурите за играта
ски граждани.
са на пункта за мултимедийни пъЗа мен най-интересна бе ролевата теводители. За успелите да отговоигра, в която на монитор ти задават рят правилно на зададените въпроси
въпроси, искащи твоето лично мне- всеки е поощрен и получава награда
ние по различни дискутирани в Евро- в края на своята обиколка.
пейския парламент въпроси. На края
Препълнени с много впечатлена всеки въпрос виждаш проценти- ния, излизаме след два часа от Парте „за” и „против” и дали моето лич- ламентариума. На изхода разбирано мнение съвпада с това на преоб- ме, че сме сред 2-милионните поселадаващия процент, получен в зали- тители на този изключителен музей,
те на Европарламента. Питат ме на- за който интересът винаги се задърпример дали съм съгласна със съз- жа изключително голям.
даването на европейски войски, дали
за в. „Пенсионери”
искам да заменя автомобила си с таспециално от Брюксел разказа
къв, движещ се със „зелено” гориво,
дарина НеНОва
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ракийската народна певицата
кичка савова събра живота си в книга
и внезапно ни напусна завинаги в края на
януари на 83- годишна възраст.
Кичка Савова посвети живота си на стойностния български
фолклор. Своята всеотдайност и любов предаваше и на по-младите си последователи,
нейните ученици, които поемаха пътя към
музикалните училища
в страната.
Повече от 65 г. Кичка Савова бе професионален радио- и телевизионен изпълнител,
съосновател на фолклорния ансамбъл „За-

горе“ в Стара Загора
по покана на Панайот
Янев още през 1955 г.
Богатият й репертоар
включва над 600 народни песни, които
завеща на поколенията след нея.
Родена е на 22 февруари 1934 г. в свиленградското село
Сладун в семейство на
бежанци от Одринска
Тракия. Закърмена е с
музикалните традиции
на своя род благодарение на баща си Сава и
майка си Елена. Той е
изработвал гъдулки и
е свирил на тях, а лелите й са истински извор на автентични песни от Беломорска Тракия. Така около тях и
Кичка се влюбва как-

то в народните, така и
в шлагерните песни. На
17 години прави своите първи записи в Радио
Стара Загора и заживява
в града на липите. Ръка
в професионалния път й
подава народната певица и музикален редактор
по това време в радиото
Петкана Захариева. Пее
на живо в концертите
по радиото в съпровод на кавалджията
Мустафа Салиев и гъдуларя Минчо Недялков. Участва в много
сборни групи за автентичен фолклор за песни
и танци към Българската
концертна дирекция като изпълнителка на тракийски народни песни и
гастролира в цяла България и десетки страни
в чужбина.
Кичка Савова създава
и ръководи в продължение на години самодейни хорови състави към
Центъра за художествена самодейност в Стара
Загора. Обучава даровити деца, които много
успешно продължават
българската фолклорна
традиция. Издирва стари тракийски песни и работи върху тях текстово
и мелодично. Автор е
на много песни, свърза-

ни със съдбата на бежанците тракийци. Голяма
част записва в албумите
си съвместно с оркестъра на Тодор Пращаков и
помества

в книгата си „Живот,
отдаден на песента“. В
последните месеци от
живота си упорито работеше върху втора книга с 240 песни, нотирани от маестро Димитър
Колев и Михаил Букурещлиев. Не успя да я види отпечатана. Носител
е на голямата награда на
Централния комитет на
Тракийските дружества
в България - златен медал “Капитан Петко войвода”, на почетния знак
- статуетка с лирата на
Орфей от ТД „Одринска

епопея“, както и на високото отличие на Съюза
на музикалните и танцовите дейци в България
за цялостна изпълнителска дейност
„Златна
ли-

ра“.
За особения й принос към
съхранението, развитието и популяризирането на тракийския фолклор в страната и чужби-

на е удостоена с почетния знак на град Стара
Загора, както и с почетния знак на Свиленград.
От 2011 г. досега в
родното й село Сладун се
провежда Национален
фолклорен фестивал „С
песните на Кичка Савова“, където тя всяка година беше почетен член на
журито и се възхищавашe на талантливите участници от всички краища
на страната. Тази година
музикалният форум ще
е на 22 април, но мястото й в селското читалище
ще остане незаето. Гордееше се с талантливите
си ученици, като Дарина
Славчева, днес солистка
на ансамбъл „Тракия“ –
Пловдив.
Поклон пред светлата
й памет!
Николай чаПаНски
радио Пловдив
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Â Áоéница ïоêаçаõа óниêални носии
Деца, момичета,
мъже и жени, облечени в старите народни носии, дефилираха на сцена в Бойница
на традиционния бал
на уникалните облекла. Пъстрите носии са
изработени от техните
баби и прабаби преди
повече от век и половина. Най-възрастните жени в селото бяха избрани за жури,
което определи найдобре представилите се манекени. Раздадени бяха предметни награди - за първо, второ и трето място. Имаше
и „Мис Бал" – най-хубавото момиче, облечено в пъстра носия.
Този път титлата грабна ученичката от местното основно училище Йоанна Йорданова.
Бойница е известно село със
своите стари носии. Те са много пъстри, с преобладаващ червен цвят на женските костюми
и бял - на мъжките. Около вратовете и на ръкавите на ризите
им има гъсти шевици, повечето с флориални мотиви. С вертикални шевици са украсени и
престилките. Всичко е изработено на ръка и само от естествени материали. Някои от ризите са конопени, но има и кенарени. Късаците и завеските са
от вълна.
Бал на носиите се провежда в
Бойница от 1903 г., когато е създадено местното читалище „Надежда". С всяка изминала година интересът към автентичната
красота расте. Расте и гордост-

та на местните,
че притежават
такива облекла. За баловете в Бойница
и съседните села си идват бивши жители или техни
наследници, които
живеят във Варна, София или в чужбина. Те също
обличат своите носии и минават през сцената като манекени.
През последните години читалището е закупило няколко носии, но не притежава пълна колекция. Костюмите се съхраняват в домашните ракли, а за бала
се предоставят на читалището.
То осигурява манекени, които
ги обличат за една вечер, и след
това ги връща на собствениците им. Носиите печелят овации
и награди на фолклорни фестивали. През 2017 г. са завоювали
специална награда на фолкфеста в село Невестино. На събор
в Чупрене също стават атракци-

ята на сцената.
Интересът към носиите е голям. За всеки бал
пристигат етнографи и
много гости от съседните
села, Кула и Видин. Шевиците и моделите на дрехите са уникалното богатство на селото. Те са няколко вида – празнични,
сватбарски, булченски,
жетварски и т.н.
В съседното село Шишинци също съхраняват 20 народни носии на повече от век. С
тях то участва на фестивали, печели
награди. Пази си ги ревниво. Всички
опити да бъдат
купени се провалят. Все пак такава
носия може да се види
в националния музей на Япония.
Показват я като гениално творение на самобитната народна
култура на България.
Балове на народните носии
се провеждат и в съседните села. В Шишинци той е на 3 март,
в Бориловец – на 8 март, в Периловец – на 22 март. Който още
не е видял автентична народна
носия, направена с голям вкус,
хармония и самобитна естетика, нека дойде на тези дати в нашите села. Ще си тръгне очарован от красотата, която е част от
националното ни самочувствие,
кани кметът на Бойница Анета
Генчева.

3500 участници от седем държави показаха
изкуството си на сцената на 14-ото издание на
международния фестивал "Малешево пее и танцува" в село Микрево, община Струмяни.
Музикалното събитие се провежда под патронажа на Министерството на културата и се организира от община Струмяни с подкрепата на много партньори, приятели и съмишленици.
На сцената в подножието на Малешевска планина своя талант показват музиканти, певци и
танцьори, а изпълненията им се оценяват от професионално жури.
Кметът на община Струмяни Емил Илиев,
който е и председател на фестивалния организационен комитет, е горд да бъде домакин
на фестивал от такова високо ниво, фестивал,
който повече от десетилетие пази и предава на бъдните поколения красотата и богатството на фолклора. Фестивалът е удостоен с
приза "Златна кобилица" на ЦИОФФ - Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към
ЮНЕСКО.

През годините той се утвърди като своеобразен мост на приятелството и любовта между хората, на вечното, неподправено и истинско народно изкуство, наречено фолклор.
От създаването си досега фестивалът е подчинен на една-единствена идея – да представя,
съхранява и разпространява фолклорното богатство не само на Малешевието и България, но
и на Балканите, Европа и света.
Страницата подготви Маргарита лоЗаНоВа
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е зная коя си и
откъде идваш.
Под тихите ти
стъпки се разпукват
цветовете, небето се
усмихва със синя усмивка, ветровете учудени спират и ти се
покланят. Ти не вървиш, а сякаш леко докосваш земята и под
тази ласка плуваш
тържествено в смълчания ефир. Коя си ти?
Възкръсналата икона
на Десислава? Или Елена, заради която Троя
бе срината в пламъци? Има ли смисъл да
те търся в джунглите
от имена, когато ти
си ти, но също и всички едновременно? Откъде идваш? Може би
си родена от морето
като Афродита и затова си толкова бяла. Или си излязла от

Женски
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Честит празник, мили дами!

Ти си животът
картина на Леонардо?
Или мраморна статуя
на Праксител? А може
би идваш от бъдещето?
Където и да те търся в спиралата на времето, аз знам, че си и
минало, и бъдеще. Косите ти са черни като
абанос или като лятна
нощ, обсипана със звезди, кестеняви като пшеничен клас, рукнал на водопади по раменете ти,
руси като малко слънце,
което разпилява по раменете ти своите багри. Каквито и да са косите ти, аз знам, че те
ухаят на радост и беда
и са направени от мрак
и светлина едновременно. Устните ти са бледи
като луната или черве-

ни като южно вино, от
което се опияняваш. Те
могат да изрекат сурови и нежни думи, да поразяват като мълния. Каквито и да са устните
ти, в тях винаги ще съзра усмивката на Мона
Лиза. Очите ти са мамещи сини дълбини, кафяви като на кошута, молещи и властни, весели
и натъжени. В тях може да се събере целият
свят и ти самата. Каквито и да са очите ти,
аз знам, че те са огледало на душата ти, което мени своите отражения. Ръцете ти – нежни или груби, ни дават с
първото мляко уроците
на живота. Те сътворяват, пеят и въздигат ге-

рои и светове. Няма защо да описвам снагата
ти. Хиляди поети, художници и музиканти са
го направили, но от различни страни. Снагата
ти е съвършена симфония от багри и тонове,
която вдъхновява. Означава ли всичко това, че
ти си животът?
Ти си многообразна като него - където
се докоснеш, твориш и
разрушаваш. Змия и роза, ти можеш да убиеш
триумфиращия или да
вдъхнеш вяра на умиращия. И това е страшно и красиво едновременно. В този ден, който ти е празник, прекланям се: пред твоите
очи, пред твоите ръце,

пред твоята красива
необятност. Оставям
ти жалки думи, които

Пазителка на семейното огнище

Александър Стамболийски, политикът с нерадостната съдба да подпише Ньойския договор на 27 ноември 1919
г, е роден на 1 март 1879
г. в бедно семейство в
с. Славовица. Баща му
Стоимен като младеж
няколко пъти ходи до
Цариград да търси препитание със сезонна работа.
Много малко се знае
за личния живот на автора на т.нар. съсловна
теория, и за жената, която през цялото време е
понасяла с него радости
и болки.
Стамболийски е учител в с. Ветрен, когато се
запознава с бъдещата си
съпруга Милена Даскалова. Тя произхожда от
видно еленско семейство. Майка й Вела е дъщеря на поп Дойно Граматик (Дойно Станю Робовски), който в 1784 г.
е преписал Паисиевата
история.
За да помага на майка си, като се издържа
сама, още от 16-годишна възраст Милена става учителка в с. Ветрен.
Запленена от красивия
младеж
Александър
Стамболийски, тя се съгласява да играе с него
в любителско театрално
представление (твърде
често срещано забавление в малките селища
по онова време). Александър играе ролята на
Хамлет, а Милена - тази
на Офелия. Романтичната любов на героите на
Шекспир бързо преминава от сцената в реалния живот и през пролетта на 1900 г. Милена
и Александър се венчават. Тогава той е на 20 г.,
а тя - на 25.
Със спестените пари
от учителската заплата
на Милена през октомври 1900 г. Александър
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заминава да учи философия в Хале. Тъй като
не знае немски и му е изключително трудно да го
научи, той непрекъснато
се оплаква на съпругата си: “Много ми е трудно с езика, разбирам, но
не мога да чета…” Този
проблем наред с неразбираемата за него философия го принуждават
да се премести да учи
агрономство в Мюнхен.
И тук обаче се явява същата пречка - езикът така и не му се отдава.
През цялото време
Александър страда и от
недостиг на пари. За да
се справи със ситуацията, Милена се принуждава да продаде имот, наследен от родителите си.
Стамболийски така и
не успява да завърши
образованието си в Германия, защото през пролетта на 1901 г. се разболява от туберкулоза -

следствие
от годините на
недоимък
и глад у ване.
З а връщ а
се в
страната и
се лекува в
Бяла
черква (в
Родоп и те) и
в Чепино.
Отново заминава за
Мюнхен, но пак се разболява и прекъсва окончателно следването си. Тогава той тежи едва 43 кг.
За да го спаси, съпругата
му полага неимоверни
усилия. Заедно с него тя
заминава в местността
Юндола край Велинград.
Милена буквално го носи на ръце, защото той
няма сили да ходи. Лекуват го по методите на
народната медицина - с
козе мляко и връхчета
на борови клонки, и след
45 дни оздравява. През
1921 г. “жълтата гостенка” го спохожда за втори
път – той отново я побеждава.
На 4 декември 1900
г., когато Александър
е в Германия, се ражда първото дете на семейството - Надежда. В
писмо до съпругата си
той пише: “Радвам се, че
сте изпълнили желанието ми и сте кръстили дъ-

щерята Надежда. Приличала на мен, пък имала
очи сини… достатъчно
е да прилича на тебе, а
да не прилича на някой
друг, та после с прът да
те гоня…” И като я моли
отново да му прати пари,
той й напомня: “Гледай
да живееш икономично,
защото освен пари за тук
ще трябва и за децата…”
През 1904 г. се ражда и второто дете - Асен.
През учебната 19051906 г. Стамболийски е
учител в Славовица. Освен учителстването той
се впуска активно в политическата дейност на
Земеделския съюз. Осъзнавайки, че съпругът
й се е обрекъл изцяло на
обществените си задължения, Милена се грижи
за децата и се старае да
му помага в отделни случаи.
През 1908 г. Александър Стамболийски е избран за народен представител. Вероятно тогава семейството се премества да живее в София, където обитава
малка къща от 36 кв. м в
квартал Връбница.
На 4 септември 1915
г. опозицията е приета
от цар Фердинанд. Стамболийски го критикува
дръзко и настоява България да остане неутрална в Първата световна
война. След срещата той
публикува две брошури
- “Речта на Стамболийски пред царя” и “Пререканията между Стамболийки и царя”, заради които е арестуван в
Славовица и на 8 октомври е осъден на доживотен затвор. Това е тежък
удар за Милена. Почти
три години тя живее сама с децата, грижи се за
възпитанието и обучението им, често ходи на
свиждане със съпруга си

в затвора и се занимава
с обществена дейност. В
началото на 1917 г. е обвинена в подстрекателство на женски бунтове.
През 1918 г. Александър Стамболийски е освободен от затвора. Под
влияние на своя сътрудник Райко Даскалов той
решава да оглави Войнишкото въстание и е
провъзгласен за председател на т. нар. Радомирска република. След
неуспеха на бунта се укрива, но през декември
1918 г. заедно с повечето участници е амнистиран.
През януари 1919 г.
Стамболиски се включва в коалиционното
правителство на Теодор Траянов като министър на обществените сгради, пътищата и
благоустройството. На
27 ноември подписва Ньойския договор,
след което според някои медии счупва писалката. След проведените парламентарни
избори от 21 май 1920
г. е формиран еднопартиен кабинет на БЗНС.
През онези години той
е възприет като кабинет на спасението.
Александър Стамболийски и брат му Васил
са убити по време на военен преврат на 14 юни
1923 г. в къщата им на
3 км от село Славовица. Земеделският лидер е прободен 97 пъти с щик.
Милена е дълбоко
огорчена от гаврата над
починалия й съпруг, но
пази жив спомена за него и го предава на децата си и на политическите му последователи.
Тя го надживява с почти
двадесет и две години и
умира в София на 9 декември 1945 г.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

не могат да те повторят. И те благославям!
Костадин БОЯНОВ
КРАСИВИ НА
ВСЯКА ВЪЗРАСТ

С рициново
масло
Сутрин и вечер масажирайте проблемните зони на лицето
с няколко капки рициново масло. Някои
използват природния еликсир, за да се
радват на по-дълги и
гъсти мигли. Достатъчно е само да намазвате миглите си с
рициново масло преди лягане.
Може да го комбинирате със зехтин, за да почиствате и подхранвате кожата на лицето. При
суха кожа съотношението между рициновото масло и зехтина
е 1:2, при нормална 1:1, а при мазна - 2:1,
в полза на рициновото масло.
Благодарение на
полезния си състав,
включващ минерали,
протеини и витамин
Е, рициновото масло е идеалната природна козметика за
косата. Препоръчва
се срещу косопад, заплетени краища, изтощена коса. Капвайте няколко капки рициново масло в шампоана си, за да се възползвате от полезните му свойства.
Другият вариант е
да масажирате косата
си с рициново масло
15 минути преди баня. По желание може да смесите няколко капки рициново
масло с 1 ч. ч. топло
(но не горещо!) прясно мляко и да нанесете тоника върху косата. След това я увийте
в кърпа и изчакайте
да действа 30 минути. Накрая изплакнете с шампоан.
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ÇÀ ÂЕËÈÊÄЕÍÑÊÈÒЕ ÏÎÑÒÈ
Áîб â гърнå

Êþôòåнöа ñ ïрîñî
Продукти: 2 ч. ч. овесени ядки, 1 ч. ч. варено просо, 2 с. л. настърган кромид, 3 с. л. сусам,
1/2 ч. л. червен пипер,
1/4 ч. л. босилек, 1/4 ч.

л. чеснова сол, 1 щипка
риган, 1 ч. л. пикантина, 1
с. л. запечени млени орехови ядки, 1 с. л. зехтин
или олио
Приготвяне: Смесе-

Çадóøåна лåùа

те изброените продукти
в купа и добавете около
половин чаена чаша вода, за да стане сместа не
толкова гъста, но достатъчно, за да се оформят

от нея с ръце кюфтенца.
Наредете ги в намаслена тавичка и ги запечете
около половин час във
фурна при температура
180о, докато порозовеят.

Ñïана÷åна ñóïа
Продукти: 1 с. л. олио, 1 с. л. вода, 1 глава кромид лук,
2 моркова, 250 г пресен спанак или 250 г замразен, 1,5 л
вода, 80 г (1/3 ч. ч.) ориз, сол, смлян черен пипер, джоджен, лимонов сок
Приготвяне: Лукът се обелва, нарязва се на ситно и
се задушава до омекване в олиото и водата, след което се
прибавят обелените и нарязани на шайби моркови. Всичко се задушава още 5-8 минути до омекване на морковите.
Спанакът се почиства, измива се и се накълцва на дребно (замразеният не се размразява!). Към омекналите зеленчуци се прибавя спанакът и се сипва водата. Супата се
вари 5-8 минути, след което се добавя оризът и се посолява на вкус. Вари се до готовност
на ориза около 1012 минути, овкусява се с
черен
пипер и джоджен.
Поднася се
гореща.

Продукти: 2 ч. ч. бял боб, 2-3 глави кромид лук, 2 домата, 2 моркова, олио, целина, чубрицa, сол, 1-2 ч. л. захар,
брашно, червен пипер
Приготвяне: Бобът се измива и се вари в глинено гърне. Преди готовност се добавят нарязаните на полумесеци
глава лук, на шайби - морковите, целината и олиото. Щом
продуктите омекнат, се слагат и доматите, чубрица, сол и
захар и ястието се оставя да поври 30 минути. Прави се
запръжка от останалата ситно нарязана глава лук, брашно
и червен пипер в съотношение 1:2, след което се изсипва
в гърнето при останалите продукти. Бобът се разбърква
и се поднася.

Приготвяне: Лукът и морковите
се обелват и се нарязват на ситно. Ле-

Продукти: 12 големи чушки, 2 глави кромид лук, 2 картофа, 150 г грах от консерва, 5-6 домата, 1 връзка корени за супа,
черен пипер и червен пипер, магданоз и сол, 100 мл олио
Приготвяне: Лукът, картофите и корените за супа се нарязват на ситно и се задушават с
малко сол, докато омекнат, и се
прибавят 2 с. л. топла вода. Половината от доматите се нарязват на
ситно и заедно с граха се слагат към
останалите зеленчуци, после се сипват
подправките и всичко се разбърква добре.

Продукти: 2 връзки зелен лук, 3-4 моркова, 3-4 домата или
300 г консервирани
домати, 4 с. л. (1/4 ч.
ч.) олио или зехтин, 2
връзки магданоз, сол
Приготвяне:
Лукът се измива и
нарязва на дребно,
морковите се обелват и нарязват на кръгчета. В плитък гювеч лукът и морковите се за-

ко се запържват в малко мазнина в тенджера под налягане.
Картофите се нарязват на дребни
кубчета, добавят се към лука и морковите и леко се запържват. През това
време зеленчуковият бульон се разтваря в 1/2 литра вода, с половината се
заливат зеленчуците и се оставят малко да поврят. После се прибавят лещата, бобът, дръжката от керевиз (нарязва се на по едро и след готовност супата се маха от огъня), черен пипер и
се долива с останалия бульон и вода.
Тенджерата под налягане се затваря и след завиране се оставя да ври на
най-ниската степен на котлона около
час, или докато се свари бобът.

деми, магданоз за украса
Приготвяне: Морковите, лукът и чесънът се
почистват и се измиват,
лукът и чесънът се нарязват на дребно, а морковите - на филийки. Лукът и чесънът се заду-

кълцаният магданоз, посолява се и се поръсват
с черен пипер и брашно.
Добавя се сварената леща
и съдът се покрива с капак
и се разклаща.
Ястието
се задушава
1 0
ми-

нути,
като
се добавя по
малко от отварата. При поднасянето се
подправя с чубрица и оцет
на вкус.

С така получената смес се пълнят чушките, предварително изчистени от семето. Останалите домати се настъргват на ренде, подправят
се със сол и към тях се прибавя малко олио. Сосът се
разбърква и с него се заливат напълнените със зеленчуците чушки.
Ястието се пече в умерена фурна (180 С) за 30 минути, като периодично се долива
по малко гореща вода.
Поднасят се с малко от соса.

Êаïаìа îò ïрåñåн лóк
ливат с настърганите на ренде домати. Сипва се олиото и се посолява на вкус. Капамата се поставя в
студена фурна и се
включва на 180о.
Пече се 30-40 минути, или докато
изкипи течността
от доматите. Поднася се студена или
топла поръсена с наситнен магданоз.

Ïрîлåòна ìандæа
ñ кîïрèâа
Продукти: 350-400 г връхчета
на млада коприва, 3 по-големи
стръка пресен лук, 1 стрък пресен чесън, 2 с. л. с връх ориз, 1 с.
л. джоджен, 1 с. л. пресен магданоз, 1 с. л. червен пипер, 70 мл

Êóñ-кóñ ñъñ çåлåн÷óöè
è øаôран

Продукти: 150 г кус-кус, 1 с. л. олио, 2 моркова, 1
тиквичка, 1 стрък праз, 2 парчета тиква
Приготвяне: В съд с дупчици на дъното се слага
кус-кусът и се вари на водна баня 10 минути, като периодично се разбърква и се напръсква с вода и
олио. Във водата на втория съд
се варят едро
нарязаните зеленчуци и се добавят шафранът,
куркумата, солта и пиперите. В чиния за поднасяне
за основа се разстила кус-кусът, а отгоре се разполагат сварените зеленчуци. Ястието се поднася веднага.

Êрåìñóïа ñ ìîркîâè è îâåñåнè ÿдкè
Продукти: 600 г моркови, 1 глaва кромид лук,
1 скилидка чесън, 2 с. л.
олио, 3 с. л. овесени ядки, 600 мл зеленчуков
бульон, смлян черен пипер, щипка смлян кориандър, 30 г филирани ба-

Продукти: 340 г леща,
4 с. л. олио, 2 с. л. брашно,
1 стрък праз, смлян черен
пипер, сол, магданоз, чубрица, оцет
Приготвяне:
Лещата се почиства, залива се с
600 мл
вода и
се вари
на тих
огън до
омекване. След
като е готова, се прецежда, като отварата се запазва. В
отделен съд се сгорещява
олиото и се прибавят ситно нарязаният праз и на-

×óøкè, ïълнåнè ñъñ çåлåн÷óöè

Çåлåн÷óкîâа ñóïа
Продукти: 1 глава лук, 2 моркова, 2
картофа, 100 г леща, 1-2 бобени зърна,
дръжка от керевиз, 1 зеленчуков бульон, олио/зехтин, черен пипер

- до 8 април

шават до омекване в олио,
след което се
прибавят морковите, овесените ядки и се
заливат с горещ бульон. След като кипне,

супата се вари на
тих огън 15 мину-

ти, после се охлажда
леко и се разбива в
блендера. Подправя
се със смлян кориандър и черен пипер на
вкус и се поръсва със
запечени на сух тиган филирани бадеми и ситно нарязан
магданоз. Поднася се
веднага.

доматен сок + щипка захар, 1/3 ч.
л. смлян черен пипер, 4 с. л. олио, 2 с. л. с връх брашно, сол на
вкус, по желание 2 с. л. домашна
лютеница
Приготвяне: Копривата се измива и се попарва за 10 минути.
В олиото се запържват ситно нарязаните лук и чесън, след което се добавят смесените червен
пипер и брашно.
Сипват се доматеният сок и захарта и когато кипне, се долива
600 мл топла вода, прибавят се
оризът, попарената и накълцана коприва и подправките. Ястието се вари на тих огън, докато се свари оризът - 20-25 минути след завирането на водата. От
време на време се разбърква по
малко, за да не загори.
Сервира се поръсена по желание с орехови ядки.

В градината

7.III. - 13.III.2018 г.
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Сред цветята

Àçàëèÿòà – öâåòíî áèæó â èíòåðèîðà
Може би ще получим
азалия за Осми март. Това безспорно е един хубав подарък, за който може благородно да ни завиждат.
Но само да получиш
красиво цвете не е достатъчно – важното е да го
отгледаш и да му се радваш много време.
Азалиите са наистина
цветно бижу за всяка обичаща красивото жена. Това са нискостволови коронести растения, много кичести и в много красиви
цветове. Познати са над
350 вида.
Сред природата свободно растящи се срещат основно в Индия и Китай.
Но у нас азалиите тряб-

ва да се отглеждат само като стайни растения.
Азалията обича светлина, но не пряка. Почвата
трябва да е винаги леко
влажна. Температурата на
въздуха трябва да не е
много висока и едновременно с това влажността му също да е
висока.
Пресушаванията са
пагубни за азалията. Ако
не я поливате известно
време и после решите да
наваксате, няма да получите очаквания резултат
– растението да се възстанови.
Азалията е много нежна
и при засушаване окапват
не само цветовете, но и
листата. За да не се стига

дот а м
м о ж е
веднъж
седмично
да къпете
растението
с душа – не с

Çþìáþë - àðîìàòíèÿò ïîâåëèòåë
Скоро в градината ще цъфнат ароматните зюмбюли. А някои вече имаме и вкъщи, купени от цветарските магазини, които изпълват стаите с
неповторим и силен
аромат. Заради своята универсалност зюмбюлите (Hyacinthus) са
сред най-популярните
и обичани цветя. Те са
чудесни както в градината, така и в помещения.
Родина на зюмбюла е Средиземноморието. На старогръцки хиацинт означава
"дъждовно
цвете" заради
цъфтежа
му по
време
на пролетните
дъждове.
П ъ р в и
турците започнали да отглеждат зюмбюли
през XV век в султанските градини, а през
XVI век били пренесени в Западна Европа и
Холандия станала тяхна втора родина.
зюмбюлите изискват открити слънчеви места, може да
се засадят и на лека
полусянка около дървета и храсти. Почвата
трябва да е плодородна, с богато съдържание на хумус и непременно да е отцедлива.
Не е нужно да се
вадят
зюмбюлите
всяка година от почвата, достатъчно е да
се делят и разсаждат

през 3-4 години. Ако
по някакви причини
трябва да ги извадим,
това става в началото
на лятото. Съхраняват
се на топло, проветриво място до засаждането.
размножаването
на зюмбюлите става
най-лесно, като се отделят малките луковички (детки). Те се
образуват около май-

чината луковица по 3-4
годишно. Отделянето
им става по време на
покоя (през лятото).
Засаждат се веднага
и зацъфтяват след 2-3
години.
В градината зюмбюлите почти не боледуват, но може да пострадат от голите охлюви, които изяждат
листата им.
Проблеми може да
възникнат по време на
съхранението. В никакъв случай не бива повредените и наранени
луковици да попадат

сред здравите.
Щом забележим и
най-малки признаци на гниене, трябва да изхвърлим луковицата.
Зюмбюлът е едно
от най-предпочитаните луковични растения за форсаж (предизвикване на цъфтеж през зимата). В
цветарските магазини
се предлага богат избор от луковици. Те
може да са посадени в саксия или
да са поставени в стъклен
съд, в който
само трябва да налеем вода. Можем да
форсираме
и зюмб ю ли от
собствената
си
градина. Избират се едри, здрави,
плътни луковици. засаждат
се по една или по
няколко в саксии с
рохкава песъчлива
почва.
Луковиците се заравят до 2/3 от височината им с пръст, като връхчетата им трябва да са
на едно равнище с ръба на саксията. Поливат
се със студена вода и
се настаняват на тъмно
и прохладно (6-10 градуса) място. При изсъхване на почвата се полива внимателно. Вкореняването става за 2-3
месеца. Когато младите растения достигнат
10 см на височина, се
пренасят на светло и
топло място.

гореща вода, разбира се. Или с пулверизатор.
Друг трик, за да
се осигурят
оптимални
условия
на тази
красива
принцеса, е да
се насади в глинена саксия, а самата саксия да
се сложи в по-голяма кашпа и разстоянието между двете
да се напълни с мъх,
който редовно да се овлажнява.
Азалията трябва да се
подхранва редовно с то-

рове за цъфтящи растения. Особено по време на
растеж.
След цъфтеж се орязват
клончетата – скъсяват се,
премахват се по-старите,
изсъхналите, слабите, за
да може растението отново да си оформи хубава зелена корона.
Когато е в период на покой, азалията трябва да се
държи на по-хладно и потъмно място в килера или
мазето.
Според езика на цветята азалията означава „въздържаност“.
Смята се, че носи късмет и притежателите й полесно минават през всякакви изпитания, така че
е изключително подходя-

Ãðèæè çà îâîøêèòå

резитбата на овощните дръвчета е найважната грижа през март. тя трябва да приключи в рамките на месеца навсякъде и при всички овощни видове. започвайки в по-топлите райони и стигайки до по-хладните, постепенно те излизат от принудителен покой. тогава резервните
хранителни вещества се насочват
към върховете, които с резитбата
се изхвърлят, а това е вредно за
дръвчетата.
за пролетното засаждане на
овощните дръвчета и храсти си заслужава да се използва всеки благоприятен за работа ден. колкото
по-рано се направи това, толкова
е по-голям шансът да се прихванат.
тези, които са подготвили местата, в т. ч. и дупките от есента, печелят време.

Плододаващите малини трябва
да бъдат почистени от повредени
и слаби леторасти. ако главната
резитба не е направена през лятото, сега се налага да се отстранят
и всички плододавали леторасти,
а останалите да се съкратят с около 20 см.
част от корените на засадените
през есента малини е възможно да
са се изтеглили над почвената повърхност. в такъв случай следва да
се покрият с пръст и притъпкат.
Почвата около стъблата при
дръвчетата трябва да бъде обработена.
През месеца приключват зимните пръскания срещу различните и специфични неприятели и болести, там, където плътността им
надвишава допустимия праг на
вредност.

Õàéäå íà ðàííèòå ìàðóëè!
Вече ни се прияжда
зеленко и се насочваме към най-ранните салатки, които се появяват на пазара. Бързият
растеж, късият вегетационен период, добрата зимоустойчивост и
особено добрите вкусови и диетични качества правят салатите
търсени, особено в този период.
За форсирано ранно
производство най-често салатата се отглежда
в полиетиленови оранжерии или полиетиленови тунелчета, а за
късно производство –
също в полиетиленови
оранжерии.
Салатата и марулята най-често се отглеждат като предшественик на оранжерийните
домати.
За салатите и марулите е необходимо да
се поддържа температурен режим в граници,
близки до оптималните. Подходящи температури за отглеждането
са: оптимална дневна –
15-18°С и оптимална

нощна – 8-10ºС. (при отглеждане в отопляеми
оранжерии се поддържа дневна температура
12 – 16°С и нощна – 6 –
8°С). Ниските и високите температури са
опасни.
За предпазване
от ниски
температури (остри застудявания)
в стъклените оранж е р и и
следва да
се използват вътрешни тунели - те се правят от полиетиленово
платно.
Известно е, че салатите и марулите са
силно взискателни към
хранителния режим.
Те реагират много добре както на торенето
с минерални торове,
така и на това с оборски тор. Растенията се
развиват много добре
на почви с по-лек ме-

ханичен състав и с рН
около 6,6 до 7,0.
Трябва обаче да се
подчертае, че при производството на салати в оранжерии небл-

гоприятно въздействие оказва високото
съдържание на минерален азот, който е
акумулиран в почвата
поради интензивното
торене на основната
култура. Азотът ускорява растежните процеси, но намалява студоустойчивостта на
салатите и марулята и
при излишък влошава
качеството на продукцията.

Страницата подготви Уляна ПЕТкоВа
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ПУТИН - безспорният лидер

Наближава 18 март,
денят, в който почти
110 милиона руски
граждани ще дадат
гласа си за следващия президент на Руската федерация за
шестгодишен
мандат. Последната дата, на която бяха известени кандидатите бе 31 януари. Началната
цифра бе
около 60, останаха 7.
Много ли са? Според
мен достатъчно, тъй
като покриват почти целия спектър на
представителство на
политическата действителност в демократична Русия.
Защо В. В. Путин
се явява не само естествен, но и незаобиколим лидер в тази борба за върховната власт в страната? Той е неотменен
ръководител на Русия почти от 20 го-

З

дини. Няма да търсим
произхода му. За него
е писано много и се
предъвква постоянно. Пропуска се обаче
един съществен нюанс - квалификацията
на Путин като офицер
на външното разузнаване на СССР и впоследствие на Русия.
Той е контраразузнавач, тоест специализацията му е да предусеща и да предотвратява със сигналната си функция надвисналите опасности
над страната му. Дори
под съзнателно всичко в натурата му е насочено към долавяне
на признаци за нападение от всякакъв характер върху обекта
за охрана и отбрана.
Мнозина си спомнят знаменитата му
реч в Мюнхен през
2008 г. Тогава той разкри същността и ха-

лостната кампания срещу
зам.-председателя на парламента Валери Жаблянов
предизвика остра реакция от
страна на наши читатели, съвременници и участници в следдеветосептемврийските събития. Формулировката за Народния съд, включена в обръщението на БСП към премиера да заяви открито позицията си ЗА или ПРОТИВ Луковия
марш, според тях е прецизна
и исторически точна. „Народният съд бе необходимо и желано от
прогресивните сили
в страната военновременно правосъдие”, твърди абонатът ни от самото начало на излизането на „Пенсионери” Тошо Милков от София.
Народният съд бе в изпълнение на решение на съюзниците победители за възмездие и
наказание на виновниците за
Втората световна война, отнела 50 млн. човешки живота, и
техни съюзници – категоричен е Ангел Стаменов от Пловдив. И добавя, че според баща
му, отдавна починал, юрист
и член на един от съставите,
който никога не е бил симпатизант на БКП, нито на която
и да е друга партия, дейността на Народния съд е бил под
пряк контрол не на СССР и комунистите, а на Англия и САЩ.
Най-подробен е 94-годишният наш колега журналист Начо

рактера на
икономическата и финансовата
криза, обхванала капиталистическия свят.
Изправи се
с авторитета на страна от Г-8
(най-развитите страни в света)
и поиска справедливост при консумацията на световното богатство. Тогава предизвика неразбиране сред либералните среди дори в Русия. Мотивът – защо
и кому е нужно противопоставяне, при
условие че доларите „текат дори и от
ушите“ срещу износа
на нефт, газ и други
стратегически суровини. Седи и само се
грей на задъхващите
се западноевропейски икономики.
Но Путин бе прозрял, че богатството на Русия е особен трън в петата на
неоконсерваторите.
Президентът Медведев се похвали, че
борсовата капитализация на „Газпром“
ще надхвърли един
трилион долара. От
позицията на втора

Попов от София: „Ролята на комунистите не бе водеща – спомня си той. – Правителството бе
съставено от по 4-ма представители на пет партии. Начело бе
кръгът „Звено”, но земеделците и социалдемократите също
имаха тежест. От звенарите бяха
министър-председателят Кимон
Георгиев и военният министър
Дамян Велчев. БКП след репресиите и белия терор, последвали Септемврийското въстание,
дадените жертви в антифашист-

рали и политици, радетели за
съюза с хитлеристка Германия,
вкарали страната ни в национална катастрофа…”
Вестник „Пенсионери” се бори за обединението на нацията
на базата на обективна истина
с положителните и отрицателните й страни. Убедени сме, че
не трябва да се ровят в миналото представителите на десните
партии, това не е в техен интерес. Левите още през 1991 г.
поднесоха извинение за допусканите грешки.
Луковият марш е
провокация. Според
публикации в страни от Европейския
съюз с международното участие в него
на неофашистки елементи България се превръща в център,
обединяващ вредни за обществото елементи. БСП реагира
правилно срещу провеждането му. Интересно защо другите парламентарно представени
партии си замълчаха?
Още по-странна е гласуваната оставка на Валери Жаблянов – в разрез с правилника
на Народното събрание и конституцията, защитаващи лично
мнение и свободата на словото.
Надяваме се съответният съд
у нас, както и онзи за правата
на човека в Страсбург да го възстановят на поста и правдата
да възтържествува в най-скоро време.
Петьо Дафинкичев

Истини за
народния съд
ката борба и избитите без съд и
присъда хиляди нейни кадри се
занимаваше главно с изграждане на структурите си по села и
градове, с агитация и пропаганда. Дребнобуржоазните партии
имаха парламентарен и управленски опит. Те бяха най-активни според мен, за да се подмажат на победителите и оцелеят
въпреки греховете си. Народният съд бе масово подкрепен
от трудещите се. Между другото архивите са съхранени и там
личи подписът на земеделски
водачи като Никола Петков под
решението за провеждането на
процесите. Със сигурност е имало и невинно пострадали. Но в
огромната си част подсъдимите
бяха конкретни убийци, гене-

цигулка като министър-председател Путин го предупреди
да не се предоверява на САЩ и западните им съюзници в
случая със свободната зона от полети
в Либия, довели до
физическия линч над
Кадафи. Този провал
на външната политика на администрацията на Медведев до
ден днешен виси като дамоклев меч над
отношенията им.
Медведев,
като
представител на полибералната върхушка на руското общество, многократно се
бе изразявал в подкрепа на мейнстрийма в отношенията със
Запада, докато лично не се убеди в отсъствието на каквато
и да е порядъчност в
международните отношения, когато става въпрос за интересите на управляващите света.
Както виждате, и
капитализацията на
„Газпром“ покрива
едва 40% от обещаното въпреки почти
удвояването на обема на изнасяния годишно газ за Европа.
Следва
Александър ПОПОВ,
външнополитически
анализатор
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Нека се знае
и помни
Продължение от бр. 9
Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един
от най-съвременните в Европа.
Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4
месеца! Той произведе танкера „Хан Аспарух“
с товароподемност 100 хиляди тона.
С помощта на ООН (ПРООН) във Варна бе
построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации.
Научноизследователският и проектоконструкторският институт по корабостроене във
Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби
с електронноизчислителна техника.
След 1990 г. се постигна невероятното – корабостроителната индустрия бе доведена до
фалит! Перлата на европейското корабостроене – КЗ Варна, бе продаден за $1!

Металообработващите
машини
бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 г. то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормаши-

Химически завод във Видин
ни, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори,
роботи. 90 % от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.
Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен
опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен
Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко
Сомлев, инж. Божил Вучков.
Всичко това беше откраднато от българския
народ. Беше ограбен съзидателният труд на милиони хора в условията на социализъм.
– От 1989 г. до днес са унищожени над 91%
от всички производствени мощности в България, а населението ни е най-бързо изчезващото в света, редуцирано с почти 25%. Пример,
даден в доклад на ООН като прецедент в човешката история.
– Капиталът унищожи цялата икономика на
България, създавана от нашия труд.
– Капиталът ни принуди да живеем на ръба
на оцеляването с най-ниския стандарт на живот
в Европа и на едно от последните места в света.
– Капиталът роди около 700 милионери и
още неколкостотин управляващи, но изгони
над 2 милиона българи в чужбина, а останалите обрече на агония и нещастие.
Помнете историята си и я разказвайте от човек на човек.
Край
Страницата подготви Цветан Илиев

Най-гледаните
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Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
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ПЕТЪК, 9 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Светът на Япония
Телепазарен прозорец
Вяра и общество с Горан
Благоев
Английският съсед
Обзор “Лига Европа”
Семеен бизнес
По света и у нас
Новини на турски език
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Как се прави?
Светът е 7
Зелена светлина
По света и у нас
Още от деня
Моята първа сватба
БНТ 2

ПЕТЪК, 9 март
6:50 Телетуризъм
7:00 Добро утро с БНТ2
9:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
10:00 Вкусни изкушения
10:25 Семеен бизнес
10:50 Европа днес
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Как се прави
14:40 Могъщият келт
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите
18:30 Китай на фокус
18:55 Световните градове на
България: Ямбол - градът
на живата магия
19:30 България новини
20:00 Евроновини: В бъдещето
20:10 Семейство Даръл
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Минус 40 и надолу
23:50 Шифт
0:05 България новини
0:35 Семейство Даръл
1:20 Регионални новини
2:05 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
3:05 Бисери на класиката
4:10 Телетуризъм
4:20 Китай на фокус
4:45 Местно време
5:15 България днес
СЪБОТА, 10 март
6:45 Пътешествия
7:15 Световно наследство

19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:25
2:05
3:10
3:35
4:20
5:00
5:45

6:45
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
12:30

6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
11:50
12:00
12:30
13:30
14:00
15:45
16:00
17:30
18:00
18:15
19:00
19:30
19:45
20:00
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:00
0:30
1:15
1:45
3:15
3:25
3:55
4:55
5:05

СЪБОТА, 10 март
Телепазарен прозорец
Милион и две усмивки
По света и у нас
Плюс това
Библиотеката
Отблизо с Мира Добрева
По света и у нас
Бразди

7:35 Местно време: Без бариери
8:05 Внимание, роботика
8:30 Семеен бизнес
9:00 Децата.com
9:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене
12:00 №1 Туризмът
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Минус 40 и надолу
15:35 Музикална приказка
17:05 Евроновини: Бизнеспланета
17:10 Как се прави
17:35 Изкуството на 21 век
18:05 Съвременници: “Добро
утро, Европа”
18:35 Културни адреси: София,
Европа
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Кларити
21:40 Концерт на Илия Ангелов
22:50 Череп и кости
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 България новини
1:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:30 Череп и кости
2:10 After 4: Авторски концерт на Живко Петров
2:55 Писма от Русчук в България
3:40 Стъпка по стъпка
3:45 Време за губене
4:15 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
5:15 Часът на зрителите
5:45 Вкусни изкушения

БНТ свят
ПЕТЪК, 9 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Гугулиада
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Референдум
„Знаци по пътя“
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
България от край до
край 5
Малки истории
Сюрприз
По света и у нас
Панорама;
Еуфория
По света и у нас
Зелена светлина
Светът е 7
Абсурдите с БНТ 2
Още от деня
Местно време
България днес
Бързо, лесно, вкусно
Ай да идем
Панорама
Каменарчета
Зелената линейка

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Колекцията
По света и у нас
Зелена светлина
Offlines & Шопен на струните на триото
Денят започва с Култура
Колекцията
Семеен бизнес
Как се прави?
Зелената линейка
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

6:00
6:30
8:00
9:00
9:50
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:30
15:25
15:55
17:00
19:00
19:30
20:00
20:30
20:45
22:30
23:30
23:45
0:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:00
4:45
5:00

СЪБОТА, 10 март
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
По света и у нас
Музикални следи
Под вълните на Черно
море
Рецепта за култура
Непозната земя
В кадър
По света и у нас
Часът на зрителите
БГ кинокласика: „Привързаният балон“
Умно село
Време за губене
Добър ден с БНТ 2
Баскетбол /мъже/: Академик Бултекс – Ямбол
Бразди
Абсурдите с БНТ 2
По света и у нас
Спортни новини
Жената на моя живот
24 кадъра джаз
Европейски маршрути
По света и у нас
Шоуто на Канала
Рецепта за култура
Плюс това
Часът на зрителите
Абсурдите с БНТ 2
Бюлетин за времето,
нравите и хората
Ятата при птиците
Светът е 7

13:00
14:00
15:00
16:35

17:00
18:00
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
21:45
23:45
0:00
1:35
2:30
4:15
5:15
5:45

Иде нашенската музика
Малки истории
Зелена приказка
Бай Ганьо у Иречека
/155 години от рождението на Алеко Константинов/
Вяра и общество с Горан
Благоев
Животът е вкусен
Умно село
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Шоуто на Канала
Градът - крайна цел
По света и у нас
Крайна сила
Колекцията
Меден месец във Вегас
Малки истории
Бразди
Иде нашенската музика

10

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Изкуството да пееш фалшиво
22:55 По света и у нас
23:10 Нощни птици
0:10 Полицаят и полицайките
1:45 Колекцията
2:40 Зелена приказка
4:20 Непозната земя
4:50 Вяра и общество
5:50 Бързо, лесно, вкусно

23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:15
3:40
4:25
5:05
5:50

0:20
0:30
2:10
3:10
3:35
4:25
5:05
5:50

Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 3
Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

ВТОРНИК, 13 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
История.bg
Под игото
Телепазарен прозорец
Мили Бате “Писма на
един дакел”
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Раят ще почака
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Колекцията
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк

6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
12:00
12:30
12:40
12:55
13:55
15:05
15:20
15:35
16:00
16:10
16:20
16:40
16:45
17:45
17:55
18:00
18:15
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10

СРЯДА, 14 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
Референдум
Под игото
Телепазарен прозорец
Сагуа - сиамската котка
Семеен бизнес
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Малки истории
Едно голямо семейство 3
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
По света и у нас
Още от деня
10 неща или по-малко
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Сатен
В кадър
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 3

ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Международен конкурс
за пианисти и цигулари
“Проф. П. Владигеров”
13:55 Под игото
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Сагуа - сиамската котка
15:35 Семеен бизнес
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-големият музей в
света - Мон Сен Мишел
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Лига Европа
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство 3
3:10 Семеен бизнес
3:35 Дойче веле: Шифт
3:50 В кадър

02:25
03:25
04:25
04:55
05:25

Вкусни изкушения
Пътешествия
Местно време
България днес

04:25 Пътувай с БНТ 2
04:55 Местно време: Без бариери
05:25 България днес
ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
06:55 5 минути София
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Вкусни изкушения
10:30 Часът на зрителите
11:00 Семеен бизнес
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:40 Европейски маршрути
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време: Без бариери
12:30 България 12.30
12:45 Стъпка по стъпка
12:50 Информация за времето
12:55 Добро утро с БНТ2
14:30 Време за губене
15:00 Днес и утре
15:30 Съвременници: “Съвременни чудеса”
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Истории с преселници
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Европа днес
20:10 Семейство Даръл
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 2012: Денят на Страшния
съд
23:40 Културни адреси: София,
Европа
00:05 България новини
00:35 Семейство Даръл
01:25 Регионални новини
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Местно време: Без бариери
04:05 Нощни птици
05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории

Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 3
Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
12:00
12:30
12:40
12:55
13:55
15:05
15:20

НЕДЕЛЯ, 11 март
Телепазарен прозорец
Неделно евангелие
Внимание, роботика
Пиксел Пинки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира Добрева
По света и у нас
#Европа
Музикална сцена БНТ1
Изгубени комшии
Полицаят и полицайките
Непозната земя
Спортна треска
Спорт ТОТО
Можем ли да живеем
вечно
Лека нощ, деца!

ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Под игото
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Мили Бате “Писма на
един дакел”
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Раят ще почака
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Колекцията
23:00 По света и у нас

НЕДЕЛЯ, 11 март
6:10 Китай на фокус
6:35 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите
7:05 №1 Туризмът
7:35 Благуните
8:00 Животни по пижами
8:25 Световните градове на
България: Ямбол - градът
на живата магия
9:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Светът на Япония
11:15 Изкуството на 21 век
11:45 Грешникът светец
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Кларити
15:40 Пътешествия
16:10 Джеки, Джони и Чарли
не са имена на кучета
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Рецепта за култура
18:30 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Добър човек
21:40 Любими песни за любими хора
22:50 Череп и кости
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 България новини
1:00 Афиш
1:15 Добър човек
2:55 Череп и кости
3:35 Пътувай с БНТ 2
4:05 Абсурдите с БНТ 2
4:35 Грешникът светец
5:20 Местно време: Без бариери
5:50 Знаете ли, че..

ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
06:05 Вкусни изкушения
06:30 Време за губене
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите
10:30 Как се прави
10:55 Световно наследство
11:15 Тренът
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Европа днес
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Китай на фокус
15:10 Финтове и готварство
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Япония днес
18:35 Днес и утре
19:05 Културни адреси: София,
Европа
19:30 България новини
20:00 Евроновини: Бизнеспланета
20:10 Семейство Даръл
21:00 Регионални новини
21:45 Съвременници: “Съвременни чудеса”
22:15 Америка днес
23:10 Гала концерт на Русенската филхармония
00:20 България новини
00:50 Семейство Даръл
01:40 Регионални новини

Добро утро с БНТ 2
Рецепта за култура
№1 Туризмът
Местно време
България днес

04:00
04:25
04:55
05:25

ВТОРНИК, 13 март
06:55 Стъпка по стъпка
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Време за губене
11:00 Семеен бизнес
11:25 Градовете на Италия
11:30 Поглед към звездите
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Япония днес
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Днес и утре
15:05 Часът на зрителите
15:35 Благуните
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 5 минути София
18:35 Как се прави
19:00 Пиренеите
19:30 България новини
20:00 Евроновини: В бъдещето
20:15 Семейство Даръл
21:00 Регионални новини
21:45 Пътешествия
22:15 Балканска хармония:
Истина или сън
23:30 Концерт на Томас Ганш /
Австрия/
00:20 България новини
00:50 Семейство Даръл
01:35 Регионални новини
02:20 Добро утро с БНТ 2
03:20 Концерт за пиано №3 Бетовен

06:55
07:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:25
11:40
11:55

23:05
00:15
00:45
01:35
02:20
03:20
04:00

СРЯДА, 14 март
Япония днес
Добро утро с БНТ2
Добро утро с БНТ 2
Абсурдите с БНТ 2
Децата.com
Семеен бизнес
Финтове и готварство
Земята е само една
Информация за времето
е
Местно време
България 12.30
Евроновини: В бъдещето
Информация за времето
Добро утро с БНТ2
Културни адреси
Америка днес
Информация за времето
България днес
Местно време: Без бариери
Часът на зрителите
Днес и утре
Пътувай с БНТ 2
България новини
Очарователни погледи
от Китай
Семейство Даръл
Регионални новини
Абсурдите с БНТ 2
Джеки, Джони и Чарли
не са имена на кучета
Царете на магията
България новини
Семейство Даръл
Регионални новини
Добро утро с БНТ 2
Тренът
Вкусни изкушения

с БНТ 2”
4:55 Извън играта
5:30 Криле над водата

03:20 България от край до
край 5
03:50 Вяра и общество

01:50
03:20
03:30
04:00
05:05
05:45

България днес
Бързо, лесно, вкусно
Мъдрецът от Гостилица
Шоуто на Канала
Здравето отблизо
Малки истории

06:00
09:00
09:15
11:00
11:40
11:50
12:00
12:30
13:30
14:00
15:45
16:00
17:30
18:00
18:15
19:00
20:00
20:45
21:00
22:30
23:00
23:25
23:30
00:30
01:00
01:45
02:15
03:45
03:55

СРЯДА, 14 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Гугулиада
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Малки истории
Време за губене
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
45 градуса по Азарян
По света и у нас
Спортни новини
Адио, Рио
Бразди
По света и у нас
Зелена светлина
История.bg
Време за губене
Още от деня
Местно време
България днес
Бързо, лесно, вкусно
Знаете ли, че…

6:45
7:00
7:10
7:35
8:00
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:25
15:20
17:00
17:25
18:30
19:05
19:50

6:00
6:30
6:45
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:35
14:35
14:45
15:00
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:30
0:00
0:15
0:45
1:55
2:55
3:55

НЕДЕЛЯ, 11 март
Бертолдо
Хват Митак
Бърколино
Малки истории
По света и у нас
Децата.com
Бразди
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
#Европа
Извън играта
Библиотеката
Под вълните на Черно
море
Афиш
Съвременници 2: “Дълга
репетиция”
Отблизо с Мира Добрева
Животът е вкусен
История.bg
Добър ден с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2: Етно
По света и у нас
Спортни новини
Суламит
Следите остават
По света и у нас
Лятото свършва през
юни
Спортна треска
Отблизо с Мира Добрева
Иде нашенската музика
Избрано от „Добро утро

ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Зелена светлина
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Рецепта за култура
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:25 Афиш
19:40 Мобилният телефон и
господарят на реката
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Българското пътуване в
Европа
22:30 Светът е 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:05 Часът на зрителите
00:35 Още от деня
01:20 Местно време
01:50 България днес

13

тв програми

Български

ВТОРНИК, 13 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Под вълните на Черно
море
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Малки истории
18:30 Баскетбол /мъже/: Левски - Академик
20:30 Лятото свършва през
юни
21:00 Референдум
22:00 Un Amore Cosi Grande /
Една голяма любов/
22:45 5 минути София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Страдивариус /90 г. от
рождението на Йордан
Спиров/
00:05 Време за губене
00:35 Още от деня
01:20 Местно време
06:00
09:00
09:15
11:00
11:40

12:00
12:30
12:45
12:55
13:00
14:35
15:00
15:55
16:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:10
21:00
21:45
22:15

3:15
3:40
4:25
5:05
5:50

Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Гугулиада: Омагьосана
приказка
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Бразди
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 За къде пътувате
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 245.5
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
00:00 Непозната земя
00:25 Още от деня
01:25 Местно време
01:55 България днес
03:25 Бързо, лесно, вкусно
03:35 Мечешки съдби
04:00 Библиотеката

2
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ПЕТЪК, 9 март
06:00 „Аватар - легендата за
Анк”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” с. 1, еп. 78
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.1, еп.31
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 46
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” с.1, еп. 40
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” с. 2, еп. 71
21:00 Премиера: „Столичани в
повече“ с.12, еп.2
22:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Кости” с.9, еп.7
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./
bTV синема
Петък, 9 март
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал,
с.7, еп. 6,7
08:15 „Тетрадката“ - драма,
романтичен
11:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал,
с.7, еп.9,10,11
14:00 „Избрана жертва” - драма, криминален
15:45 „Без посока“ - драма,
трилър
18:00 „Аватар“ - екшън,
трилър, фантастика
(САЩ, 2009.), режисьор
- Джеймс Камерън,
актьори - Сам Уортингтън, Джовани Рибизи,
Сигорни Уивър, Мишел
Родригес, Зоуи Салдана,
Стивън Ланг и др.
21:00 „Бандата на Оушън” - екшън, комедия, трилър,
(САЩ, 2001), режисьор
- Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни, Джулия Робъртс,
Мат Деймън, Анди
Гарсия,Брад Пит и др.
23:15 „Най - добрата оферта”
- драма, романтичен
(Италия, 2013), режисьор
- Джузепе Торнаторе,
актьори - Джефри Ръш,
Джим Стърджис, Лия
Кебеде, Силвия Хукс,
Доналд Съдърланд, Филип Джаксън и др.
01:45 „Нос страх“ - крими, трилър (САЩ, 1991), режисьор - Мартин Скорсезе,
актьори - Робърт де Ниро, Ник Нолти, Джесика
Ланг, Робърт Мичъм,
Грегъри Пек, Джулиет
Луис и др.
04:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета”, с.7, еп.9
бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00

02:00
03:00
04:00
05:00

Петък, 9 март
„Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.9
„Загадките на Лора” - сериал
„Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.4
„Столичани в повече” сериал
„Природни сили”
„Проби и грешки“
„На по - добро място“ сериал
„По средата“ /п./ - сериал
„Двама мъже и половина“ - сериал
„Стъпка по стъпка” - сериал, с.1
„Приятели” - сериал, с.3
„Столичани в повече” сериал, с.9
„По средата“ - сериал, с.7
„Загадките на Лора“
„Стъпка по стъпка” - сериал, с.1
„Приятели” - сериал, с.3
„Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.10
„Проби и грешки“
„На по - добро място“ сериал, с.2
„Природни сили” - комедия (САЩ, 1999), режисьор - Бронуен Хигис,
актьори - Афлек, Мора
Тиърни, Сандра Бълок,
Стив Зан, Рони Кокс и др.
„Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
„Да отгледаш Хоуп“ /п./ сериал
„По средата“ /п./ - сериал
„Загадките на Лора“ /п./

Най-гледаните
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Български

тв програми

7.III. - 13.III.2018 г.

СЪБОТА, 10 март
06:00 „Чудовища срещу извънземни”
07:00 „Теория на глупостта”
- развлекателна поредица, с.1, еп. 10
07:30 „Кое е това момиче” с.4,
еп.1
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“
13:00 „Майчинство” 15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
с водещ Мартин Карбовски
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Семейство Милър”
22:00 Умирай трудно” - екшън
(САЩ, 1988), режисьор
- Джон Мактирнън,
актьори - Брус Уилис,
Бони Беделя, Реджинал
Велджонсън, Пол Глийсън, Деворо Уайт, Уилям
Атертън, Алън Рикман,
Александър Годунов и
др.
00:30 „Дневниците на вампира“ с.6, еп.9
01:30 „Космос“ - научно - популярна поредица
02:30 „Майчинство” - комедия
(САЩ, 2009), режисьор Катрин Дикман, актьори
- Ума Търман, Антъни
Едуардс, Мини Драйвър

НЕДЕЛЯ, 11 март
06:00 „Чудовища срещу извънземни”
07:00 „Като на кино“ - /п./ предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“ - Великите творци на България
/п./
13:00 „Нова в града”
15:00 „Българи на три морета“
16:00 bTV Документите
17:00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортеритe
20:00 „Гласът на България“ музикално шоу
21:30 „Папараци” - телевизионен таблоид
22:30 Церемония по връчване
на наградите „Оскар”
(2018)
00:30 „Дневниците на вампира“ с.6, еп.10
01:30 „Космос“ - научно - популярна поредица
02:30 „Нова в града” - комедия,
приключенски, драма,
фентъзи (САЩ, Канада,
2013), режисьор - Джонас
Елмер, актьори - Рене
Зелуегер, Хари Коник
младши, Дж. К. Симсън,
Сиобан Фелън и др.

ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
06:00 „Аватар – легендата за
Анк” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
79
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.32
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 47
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 41
19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
– сериал, с. 2, еп. 72 21:00
MasterChef България –
кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу 23:30
bTV Новините – късна
емисия 00:00
„Кости” – сериал, с.9, еп.
8 01:00
„Шест
сестри” /п./ – сериал
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу 04:30
„Стъклен дом” – сериал, с.1,
еп.17

ВТОРНИК, 13 март
06:00 „Легендата за Кора” –
анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
80
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.33
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 48
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 42
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 73
21:00 MasterChef България –
кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости” – сериал, с.9, еп.
9 01:00
„Шест
сестри” /п./ – сериал
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу 04:30
„Стъклен дом” – еп.18

СРЯДА, 14 март
06:00 „Легендата за Кора” –
анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
81
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.34
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 49
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 43
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 74
21:00 „Смени жената“ – семейно риалити
22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости” – сериал, с.9, еп.
10 01:00
„Шест
сестри” /п./ – сериал
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу 04:30
„Стъклен дом” – сериал, с.1,
еп.19
05:30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
06:00 „Легендата за Кора” –
анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
82
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.35
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 50
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи
наследници”еп. 44
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 75
21:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект с водещ
Мария Силвестър
22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости” с.9, еп. 11
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу 04:30
„Стъклен дом”, с.1, еп.20
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

Събота, 10 март
„Споделено” - комедия
„Експресно фото” - драма
„ Странични ефекти”
„Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:30 „Най - добрата оферта”
16:15 „Бандата на Оушън”
18:30 „Тетрадката“ - драма,
романтичен (САЩ,
2004), режисьор - Ник
Касаветис, актьори - Тим
Иви, Джина Роуландс,
Рейчъл Макадамс, Кевин
Конъли, Райън Гослинг,
Джеймс Гарнър и др.
21:00 „Контакт” - драма,
мистерия, фантастика
(САЩ, 1997), режисьор Робърт Земекис, актьори
- Джоди Фостър, Матю
Маконъхи, Джеймс Уудс,
Джон Хърт, Том Скерит,
Анджела Басет, Уилям
Фичнър, Дейвид Морс и
др.
00:00 Премиера в Cinema X:
„Натрапници” - ужас,
трилър (САЩ, 2011),
режисьор - Хуан Карлос
Фреснадильо, актьори Карис ван Хоутен, Клайв
Оуен, Даниел Брюл, Ела
Пърнел, Кери Фокс, Марк
Уингет и др.
02:00 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
03:00 „Затворена мрежа“ криминален, трилър
(Великобритания, САЩ,
2013), режисьор - Джон
Кроули, актьори - Ерик
Бана, Ребека Хол, Кенет
Кранъм, Риз Ахмед,
Джим Броудбент, Киъран
Хайндс, Ли Аскуит - Коу,
Айзък Хемпстед - Райт,
Дъг Ален и др.

Неделя, 11 март
06:00 „Без посока“ - драма
08:30 „Рио” - анимация,
приключенски,комедия
10:30 „Аватар“ - екшън, трилър, фантастика
13:45 „Полетът на феникса”
16:00 „Контакт” - драма
19:00 „Затворена мрежа“ криминален, трилър
(Великобритания, САЩ,
2013), режисьор - Джон
Кроули, актьори - Ерик
Бана, Ребека Хол, Кенет
Кранъм, Риз Ахмед,
Джим Броудбент, Киъран
Хайндс, Ли Аскуит - Коу,
Айзък Хемпстед - Райт,
Дъг Ален и др.
21:00 „Децата на хората” - драма, фантастика (САЩ,
2006), режисьор - Алфонсо Куарон, актьори Чиуетел Еджиофор, Дани
Хюстън, Клайв Оуен,
Джулиан Мур, Майкъл
Кейн и др.
23:15 „Сладурани” - трилър,
(Канада, 2015), режисьор
- Моника Митчел, актьори - Алисън Стоунър,
Тайра Сковбай, Сара
Дъгдейл и др.
01:00 „Бандата на Оушън” - екшън, комедия, трилър,
(САЩ, 2001), режисьор
- Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни, Джулия Робъртс,
Мат Деймън, Анди
Гарсия,Брад Пит
03:15 „Споделено” - комедия
(САЩ, 2013), режисьор
- Никол Холофсенър,
актьори - Джулия Луис Драйфус, Лени Лофтин,
Джесика Сент Клер,
Кристофър Никълъс
Смит, Трейси Феъруей,
Тони Колет, Джеймс Гандолфини и др.

Понеделник, 12 март
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.7, еп.9
07:15 90-и годишни награди
„Оскар“ /п./
11:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.7, еп.12, 13
13:00 „Убийството” – сериал,
с.4, еп.1
14:15 „Странични ефекти”
- трилър, драма, криминален (САЩ, 2013), режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Руни Мара,
Чанинг Тейтъм, Джуд
Лоу, Катрин Зита-Джоунс
и др.
16:30 „Измяната” – драма
18:45 „Полетът на Феникса” екшън, приключенски
(САЩ, 2004), режисьор
- Джон Мур, актьори
- Денис Куейд, Тайрис
Гибсън, Миранда Отто,
Джовани Рибизи и др.
21:00 Премиера: „Мир, любов
и още нещо” - комедия,
романтика, (САЩ ,2012),
режисьор - Дейвид Уейн,
актьори - Дженифър
Анистън, Джон Д’Лео,
Катрин Хан, Малин Акерман, Пол Ръд, Рей Лиота,
Лорън Амброус, Алън
Алда, Джъстин Теру и др.
23:00 „Елегия” – драма, романтичен (САЩ, 2008), режисьор - Исабел Куишет,
актьори - Питър Сарсгаард, Патриша Кларксън,
Пенелопе Крус, Антонио
Купо, Бен Кингсли, Денис
Хопър и др.
01:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.7, еп.12,13
03:15 „Убийство

Вторник, 13 март
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.7, еп.12,13
08:00 „Убийството” – сериал,
с.4. еп.1
09:15 „Избрана жертва”
11:15 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.1
12:30 „Никита: Отмъщението”
– еп.1
13:30 „Убийството” – сериал,
с.4. еп.2
14:45 „Мир, любов и още нещо” - комедия
16:45 „Сладурани” - трилър,
(Канада, 2015), режисьор
– Моника Митчел, актьори – Алисън Стоунър,
Тайра Сковбай, Сара
Дъгдейл и др.
18:45 „Бандата на Оушън” - екшън, комедия, трилър,
(САЩ, 2001), режисьор
- Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни, Джулия Робъртс,
Мат Деймън, Анди
Гарсия,Брад Пит
21:00 „Зелена зона“ - драма,
екшън, трилър, военен
(САЩ, Франция, Испания,
Великобритания, 2010),
режисьор - Пол Грийнграс, актьори – Мат Деймън, Джейсън Айзъкс,
Грег Киниър и др.
23:15 „Изкуството да се скатаваш” – драма, (САЩ,
2011 г.), режисьор – Гавин
Уисен, актьори – Алисия
Силвърстоун, Елизабет
Рийсър, Фреди Хаймор,
Рита Уилсън, Блеър
Ъндърууд, Ема Робъртс,
Майкъл Ангарано, Сам
Робардс и др.
01:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.1
02:15 „Никита: Отмъщението”
– сериал, еп.1

Сряда, 14 март
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.1
07:00 „Никита: Отмъщението”
– сериал, еп.1
08:15 „Контакт” - драма
11:30 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.2
12:30 „Никита: Отмъщението”
– еп.2
13:30 „Убийството” – сериал,
с.4. еп.3
14:45 „Изкуството да се скатаваш” – драма, (САЩ,
2011 г.), режисьор – Гавин
Уисен, актьори – Алисия
Силвърстоун, Елизабет
Рийсър, Фреди Хаймор,
Рита Уилсън, Блеър
Ъндърууд, Ема Робъртс,
Майкъл Ангарано, Сам
Робардс и др.
16:30 „Избрана жертва” – драма, криминален, трилър
(САЩ, 2011), режисьор
- Крис Геролмо, актьори Марк Хармън, Лола Глаудини, Атина Карканис и
др.
18:30 „Най-добрата оферта”
- драма, романтичен
(Италия, 2013), режисьор
- Джузепе Торнаторе,
актьори - Джефри Ръш,
Джим Стърджис, Лия
Кебеде, Силвия Хукс,
Доналд Съдърланд, Филип Джаксън и др.
21:00 „Рио 2” - анимация,
приключенски, комедия,
семеен (САЩ, 2014), сценаристи - Дон Раймър,
Карлос Салдана, режисьор - Карлос Салдана
23:00 „Жената на пътешественика във времето”
01:15 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.2
02:15 „Никита: Отмъщението”
– сериал, еп.2
03:15 „Убийството”с.4. еп.3

Четвъртък, 15 март
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.2
07:00 „Никита: Отмъщението”
– сериал, еп.2
08:30 „Зелена зона“ - драма
11:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.3
12:15 „Никита: Отмъщението”
– еп.3
13:15 „Убийството” с.4. еп.4
14:30 „Жената на пътешественика във времето” – драма, романтичен
16:45 „Рио 2” - анимация,
приключенски, комедия,
семеен
19:00 „Империя: Август” (първа част) – драма, екшън
(САЩ, 2003), режисьор
- Роджър Йънг, актьори
-Питър О’Тул, Шарлот
Рамплинг, Витория
Белведере, Бенджамин
Садлър, Анна Вале, Хуан
Диего Бото, Ръсъл Бар,
Мартина Стела, Масимо
Гини и др.
21:00 „Зодиак” - трилър, драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Дейвид
Финчър, актьори – Джун
Даян Рафаел, Елиас Котеас, Джейк Джиленхол,
Марк Ръфало, Брайън
Кокс, Антъни Едуардс,
Робърт Дауни-мл. и др.
00:00 „Отмъстителите“ – екшън, приключенски
(САЩ, 1998), режисьор
- Джеръмая С. Чечик,
актьори - Ралф Файнс,
Ума Търман, Шон Конъри, Джон Ууд, Еди Изард,
Джим Броудбент и др.
01:45 07:15 90-и годишни награди „Оскар“ /п./
03:30 „Убийството” сериал, с.4,
еп.4

Събота, 10 март
06:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.9
07:00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.4
09:00 „Клуб „Веселие” - сериал,
с.5
10:00 „Сам вкъщи 2” - комедия
(САЩ, 1992), режисьор Крис Кълъмбъс, актьори
- Маколи Кълкин, Джон
Хърд, Тим Къри, Даниел
Стърн, Джо Пеши, Бренда Фрикър, Роб Шнайдер
и др.
12:00 „Столичани в повече“ сериал, с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече” с.9
18:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
19:30 „По средата“ - сериал
20:30 „Сексът и градът” - романтичен, комедия,
(САЩ, 2008), режисьор Майкъл Патрик Кинг, актьори - Джоана Глийсън,
Евън Хендлер, Ан Миъра,
Кандис Берген, Дейвид
Ейгенберг, Джейсън Леуис, Марио Кантоне и др.
22:30 „Мутра по заместване” сериал, с.3
23:30 „Столичани в повече” сериал
02:30 „Мутра по заместване” сериал
03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ сериал
04:00 „Клуб „Веселие“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина“

Неделя, 11 март
06:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.9
07:00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.4
09:00 „Клуб „Веселие” - сериал,
с.5
10:00 „Американско момиче:
Грейс постига успех”
- смесен (САЩ, 2015),
режисьор - Винс Марсело, актьори - Вирджиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия
Родриго и др.
12:00 „Столичани в повече“ сериал, с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече” с.9
18:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
19:30 „По средата“ - сериал
20:30 „Сам вкъщи 2” - комедия
(САЩ, 1992), режисьор Крис Кълъмбъс, актьори
- Маколи Кълкин, Джон
Хърд, Тим Къри, Даниел
Стърн, Джо Пеши, Бренда Фрикър, Роб Шнайдер
и др.
22:30 „Мутра по заместване” сериал, с.3
23:30 „Столичани в повече” сериал
02:30 „Мутра по заместване” сериал
03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ сериал
04:00 „Клуб Веселие“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина“ - сериал

Понеделник, 12 март
06:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал, с.9
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „По средата“ – сериал,
с.5
09:00 „Столичани в повече” –
сериал
10:00 „Сексът и градът 2” – комедия, романтичен
12:00 „Проби и грешки“ – сериал
12:30 „На по-добро място“ –
сериал
13:00 „По средата“ – сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
16:00 „Приятели” – сериал
17:00 „Столичани в повече” –
сериал, с.9
18:00 „По средата“ – сериал,
с.7
19:00 „Загадките на Лора“ – сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” – сериал, с.1
21:00 „Приятели” – сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
23:00 „Проби и грешки“ – сериал
23:30 „На по-добро място“ –
сериал
00:00 „Сексът и градът 2” – комедия, романтичен
02:00 „Слънчева Филаделфия”
– сериал
03:00 „По средата“ /п./– сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ –
сериал

Вторник, 13 март
06:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал, с.9
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „По средата“ с.5
09:00 „Столичани в повече”
10:00 „Купихме си зоопарк” драма, комедия
12:00 „Проби и грешки“
12:30 „На по-добро място“
13:00 „По средата“ – сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
16:00 „Приятели” – сериал
17:00 „Столичани в повече” –
сериал, с.9
18:00 „По средата“ – сериал,
с.7
19:00 „Загадките на Лора“ – сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” – сериал, с.1
21:00 „Приятели” – сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
23:00 „Проби и грешки“ – сериал
23:30 „На по-добро място“ –
сериал
00:00 „Купихме си зоопарк” драма, комедия (САЩ,
2011), режисьор - Камерън Кроу, актьори - Мат
Деймън, Скарлет Йохансон, Томас Хейдън Чърч,
Колин Форд, Ел Фанинг,
Джон Майкъл Хигинс,
Карла Гало, Патрик Фюджит и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия”
– сериал
03:00 „По средата“ /п./– сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./

Сряда, 14 март
06:00 „Кое е това момиче“ – сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „По средата“ – сериал,
с.5
09:00 „Столичани в повече” –
сериал
10:00 „Да преживееш Коледа“ семеен, комедия
12:00 „Проби и грешки“ – сериал
12:30 „На по-добро място“ –
сериал
13:00 „По средата“ – сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
16:00 „Приятели” – сериал
17:00 „Столичани в повече” –
сериал, с.9
18:00 „По средата“ – сериал,
с.7
19:00 „Загадките на Лора“ – сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” – сериал, с.1
21:00 „Приятели” – сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
23:00 „Проби и грешки“ – сериал
23:30 „На по-добро място“ –
сериал
00:00 „Да преживееш Коледа“ семеен, комедия
02:00 „Кое е това момиче” /п./
– сериал
03:00 „По средата“ /п./– сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ –
сериал

Четвъртък, 15 март
06:00 „Кое е това момиче“
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „По средата“
09:00 „Столичани в повече”
10:00 „Американско момиче:
Грейс постига успех”
– смесен (САЩ, 2015),
режисьор – Винс Марсело, актьори - Вирджиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия
Родриго и др.
12:00 „Проби и грешки“
12:30 „На по-добро място“
13:00 „По средата“ – сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
16:00 „Приятели” – сериал
17:00 „Столичани в повече” –
сериал, с.9
18:00 „Щурите съседи“
19:00 „Загадките на Лора“ – сериал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” – сериал, с.1
21:00 „Приятели” – сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
23:00 „Проби и грешки“
23:30 „На по-добро място“
00:00 „За да се позабавляваш,
обади се“ - комедия
(САЩ, 2012), режисьор Джейми Травис, актьори
- Лорън Милер, Джеймс
Уок, Ари Грейнър, Джъстин Лонг, Мими Роджърс
и др.
02:00 „Кое е това момиче” /п./
– сериал
03:00 „По средата“ /п./– сериал
04:00 „Щурите съседи”
05:00 „Загадките на Лора“

06:00
08:15
10:15
12:30
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ПЕТЪК, 9 март
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка” (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Полицаите от края на
града” (премиера) – комедиен сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/

Канал 3
ПЕТЪК, 9 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -09:00– Повторения

Тв Европа
05.00
06.30
09.00
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
12.15
12.30
12.45
12.55
13.00
13.25
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
16.15
16.30
16.35
16.45
17.00
17.25
17.30
17.35
18.00
18.10
18.30
19.15
19.20
19.30

ПЕТЪК, 9 март
Новини, спорт и времето
„ Европа сутрин” сутрешен блок
„Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
Новини
„Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
Новини
„Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
Новини
Топ шоп
новини
Телепазар
Прогноза за времето
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Прогноза за времето
Телевизионен пазар
новини
Спорт
Телестар
Новини
Прогноза за времето
новини
Темите - публицистика
Новини
Бизнес темите
Централна емисия
Новини
Прогноза за времето
Спорт
новини

Най-гледаните

10

Български

тв програми

15

СЪБОТА, 10 март
07.00 „Непорочната Джейн” –
сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Звезден сблъсък” – с
уч. на Стърлинг Найт,
Даниел Кембъл, Маги
Касъл, Брандън Смит,
Мат Уинстън, Тони Тръкс,
Дан О’Конър и др.
14.30 „Мултиплициране” – с
уч. на Майкъл Кийтън,
Анди Макдауъл, Харис
Юлин, Юджийн Леви и
др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Бързи и яростни” – с
уч. на Мишел Родригес,
Пол Уокър, Вин Дизел,
Чад Линдбърг, Джордана
Брустър, Рик Юне и др.
22.15 „Игрите на глада: Възпламеняване”– с уч. на Дженифър Лорънс, Джош
Хътчерсън, Лиам Хемсуърт, Филип Хофман,
Джена Малоун, Елизабет
Банкс, Уди Харелсън и
др.
01.15 „Клубът на купувачите
от Далас” – с уч. на Матю
Макконахи, Джеймс Гарнър, Джаред Лето, Стив
Зан и др.
03.40 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA /п/

НЕДЕЛЯ, 11 март
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” –
сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Обсебеният младоженец” (премиера) – с уч. на
Дарин Брукс, Елизабет
Райс, Девон Никсън, Кейт
Върнън и др.
14.10 „Преди да кажеш „Да”
(премиера) – с уч. на
Бека Тобин, Райън Кели,
Джейсън Ландън, Джак
Колман и др.
16.00 „Аз обичам България” забавно предаване на
NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Паркър” (премиера) - с
уч. на Джейсън Стейтъм,
Дженифър Лопес, Майкъл Чиклис, Ник Нолти,
Уендъл Пиърс и др.
22.20 „Не умирай днес” – с
уч. на Пиърс Броснан,
Холи Бери, Тоби Стивънс,
Майкъл Медсън, Джуди
Денч, Розамунд Пайк и
др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.30 „Бързи и яростни” – с
уч. на Мишел Родригес,
Пол Уокър, Вин Дизел,
Чад Линдбърг, Джордана Брустър, Рик Юне и
др./п/
03.40 „Преди да кажеш „Да” – с

уч. на Бека Тобин, Райън
Кели, Джейсън Ландън,
Джак Колман и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми”(премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
–сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване/п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода”
– забавно предаване, 6
сезон
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков”
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков”

ВТОРНИК, 13 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми”(премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
–сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване/п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка” (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СРЯДА, 14 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми”(премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
–сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване/п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка” (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми”(премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
–сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване/п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка” (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СЪБОТА, 10 МАРТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п/

НЕДЕЛЯ, 11 МАРТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/

ПОНЕДЕЛНИК, 12 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време,календар,хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време,календар,хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/

ВТОРНИК, 13 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00– Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 15 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с Коритаров /п/
01.00, 5.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 10 март
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон
Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето
и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини

18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 11 март
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт

15.00
15.25
15.30
15.35

Новини
прогноза за времето
новини
прогноза за времето
и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон
Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини

16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли, продължение
17.30 новини
17.35 Темите, публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и спорт
19.30 новини
19.50 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 13 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп

15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

СРЯДА, 14 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли, продължение
17.30 новини
17.35 Темите
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 14 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини

13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли, продължение
17.30 новини
17.35 Темите, публицистика
18.00 новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите, публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини

11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли, продължение
17.30 новини
17.35 Темите, публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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ПЕТЪК, 9 март
06:00 „Кевин може да почака”
сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън”
сезон 2
07:30 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал, /п/
08:30 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 7
11:00 „От местопрестъплението: Ню Йорк” сезон 6, /п/
12:00 „Шпиoни” – семеен
филм с уч. на Ема Робъртс, Крис Потър, Ричард Кайнд, Пат Морита,
Дебра Джо Ръп, Джей
Бразо, Мусета Вандер,
Бари Бостуик и др.
14:00 „Двете майки на булката”
– комедия с уч. на Гейл
О’Грейди, Бетси Бранд,
Даниела Бобадила, Джули Браун, Дебра Уилсън,
Каролин Хенеси и др.
15:50 „Сватбен обет” – романтична драма с уч. на
Рейчъл Макадaмс, Чанинг Тейтъм, Сам Нийл,
Джесика Ланг, Уенди
Креусън, Татяна Маслани
и др., /п/
18:00 „От местопрестъплението: Ню Йорк” сезон 6
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „Легион” – екшън-фантастика с уч. на Пол Бетани, Денис Куейд, Чарлз
Дътън, Тайрийз Гибсън,
Кейт Уолш, Джон Тени и
др.
23:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:00 „Инспектор Джордж
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 9 март
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 1,2,3 - 4 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 196 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 25 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 26 еп. - Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
21:00 Военна прокуратура - 27
еп. - Сериал
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Военна прокуратура - 27
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 196 еп. Сериал
06:00 Преследвачът - 14 еп.

Первый канал (ОРТ)
Петък, 9 март
05:35 Кино в цвете. Екатерина Савинова, Анатолий Папанов в
комедии «Приходите завтра...
»
07:15 Надежда Румянцева в комедии «Девчата»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Леонид Филатов. „Надеюсь,
я вам не наскучил... “» (12+)
12:15 Анимационный фильм «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца» (12+)
13:35 Георгий Жжёнов, Леонид
Филатов, Александра Яковлева в фильме «Экипаж» (12+)
16:15 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
18:00 Людмила Гурченко, Александр Михайлов в комедии
«Любовь и голуби» (12+)
20:00 «Время»
20:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
22:20 Рената Литвинова, Владимир
Машков, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александра
Бортич, Евгений Цыганов в
фильме «Про любовь» (18+)

10

Най-гледаните
Джентли” – сериен
филм, сезон 6, /п/
СЪБОТА, 10 март
06:10 „Есенни сънища” – романтичен филм с уч.
на Джил Уaгнър, Колин
Еглесфийлд, Даниел Бейкър, Бил Доу и др., /п/
08:00 „Детегледачката е мъж”
– романтична комедия с
уч. на Николет Шеридан,
Дан Пейн, Джейн Истууд
и др., /п/
10:00 „Шпиoни” – семеен
филм с уч. на Ема Робъртс, Крис Потър, Ричард Кайнд, Пат Морита,
Дебра Джо Ръп, Джей
Бразо, Мусета Вандер,
Бари Бостуик и др.
12:00 „Лудо влюбена” – комедия с уч. на Гейл
О’Грейди, Бетси Бранд,
Даниела Бобадила, Джули Браун, Дебра Уилсън,
Каролин Хенеси и др.
13:45 „В ритъма на танца: Революция” – музикален
филм с уч. на Раян Гусман, Катрин Маккормак,
Питър Галахър, Миша
Гейбриъл Хамилтън и др.
15:45 „Тиха нощ, луда нощ”
– комедия с уч. на Даян
Кийтън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Ед Хелмс,
Мариса Томей и др.
18:00 „Таткова градина” –
комедия с уч. на Еди
Мърфи, Джеф Гарлин,
Стив Зан, Реджина Кинг,
Анджелика Хюстън и др
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „Макс” – драма с уч.
на Томас Хейдън Чърч,
Джош Уигинс, Люк
Клайнтанк, Лорън Греъм,
Събота, 10 март
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 47 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:15 Момичетата от площад
Испания - 4 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 15 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Момичетата от площад
Испания - 4 еп. - Сериал

Роби Амел и др.
23:15 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:15 „Легион” – екшън-фантастика с уч. на Пол Бетани, Денис Куейд, Чарлз
Дътън, Тайрийз Гибсън,
Кейт Уолш, Джон Тени и
др., /п/
НЕДЕЛЯ, 11 март
05:50 „Актьорско студио” – токшоy
06:45 „Двете майки на булката”
– комедия с уч. на Гейл
О’Грейди, Бетси Бранд,
Даниела Бобадила, Джули Браун, Дебра Уилсън,
Каролин Хенеси и др., /п/
08:50 „Лудо влюбена” – комедия с уч. на Гейл
О’Грейди, Бетси Бранд,
Даниела Бобадила, Джули Браун, Дебра Уилсън,
Каролин Хенеси и др. ,
/п/
10:45 „В ритъма на танца: Революция” – музикален
филм с уч. на Раян Гусман, Катрин Маккормак,
Питър Галахър, Миша
Гейбриъл Хамилтън и др.
12:45 „Таткова градина” –
комедия с уч. на Еди
Мърфи, Джеф Гарлин,
Стив Зан, Реджина Кинг,
Анджелика Хюстън и др.,
/п/
14:45 „Макс” – драма с уч.
на Томас Хейдън Чърч,
Джош Уигинс, Люк
Клайнтанк, Лорън Греъм,
Роби Амел и др., /п/
17:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал, 3 епизода, /п/
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „Ангелите на Чарли” –
Неделя, 11 март
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Ветеринарен лекар - Комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 48 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Убийства в Мидсъмър Криминална поредица
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:15 Изумрудената огърлица
- 26 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Понеделник, 12 март
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков

00:20 Екатерина Климова, Равшана
Куркова, Екатерина Волкова,
Дарья Екамасова в многосерийном фильме «Влюблённые женщины» (16+)
02:10 Леонид Филатов, Татьяна
Догилева, Ирина Купченко
в фильме «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
05:00 Новости
05:10 Георгий Юматов в фильме
«Разные судьбы» (12+)
06:55
07:35
07:55
08:40
09:00
09:20
10:20
11:00
11:15
12:15
13:15

14:50

Събота, 10 март
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (12+)
«Смак» (12+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт»
Премьера. «Грипп. Вторжение» (12+)
Ирина Муравьёва, Татьяна
Васильева в фильме «Самая
обаятельная и привлекательная» (12+)
Андрей Миронов, Евгений
Жариков, Наталья Фатеева,
Наталья Кустинская в коме-

Български

екшън с уч. на Камерън
Диас, Дрю Баримор, Луси
Лиу, Бил Мъри, Сам Рокуел, Кели Линч и др.
23:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:00 „Примката” – трилър с
уч. на Ерик Бана, Оливия
Уайлд, Чарли Хънъм,
Крис Кристофърсън,
Сиси Спейсик, Трийт
Уилямс и др.

Авелар, Хектор Дуран,
Рафаел Мартинез, Джон
Ортис, Карлос Пратс и
др.
23:45 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:45 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 7

ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
06:00 „Кевин може да почака”
сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън”
сезон 2
07:30 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал, /п/
08:30 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 7
11:00 „Тиха нощ, луда нощ”
– комедия с уч. на Даян
Кийтън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Ед Хелмс,
Мариса Томей и др., /п/
13:15 „Ангелите на Чарли” –
екшън с уч. на Камерън
Диас, Дрю Баримор, Луси
Лиу, Бил Мъри, Сам Рокуел, Кели Линч и др., /п/
15:20 „Не умирай днес” –
екшън с уч. на Пиърс
Броснан, Холи Бери,
Тоби Стивънс, Майкъл
Медсън, Джуди Денч,
Розамунд Пайк и др., /п/
18:00 „Касъл” сезон 5
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „МакФарланд” (премиера) – драма с уч. на
Кевин Костнър, Мария
Бело, Морган Сайлър,
Марта Игареда, Серхио

ВТОРНИК, 13 март
06:00 „Кевин може да почака”
сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън”
сезон 2
07:30 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал, /п/
08:30 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 7
10:45 „Черното тефтерче”
– романтична комедия
с уч. на Британи Мърфи,
Рон Ливингстън, Холи
Хънтър, Кейти Бейтс и
др.
13:00 „Мултиплициране” – комедия с уч. на Майкъл
Кийтън, Анди Макдауъл,
Харис Юлин, Юджийн
Леви и др., /п/
15:20 „МакФарланд”– драма с
уч. на Кевин Костнър,
Мария Бело, Морган
Сайлър, Марта Игареда,
Серхио Авелар, Хектор
Дуран, Рафаел Мартинез,
Джон Ортис, Карлос
Пратс и др., /п/
18:00 „Касъл” сезон 5
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „Шпионин по неволя”
– екшън-комедия с уч
на Джеки Чан, Ерик Цанг,
Вивиан Хсю, Мин Кин и
др.

12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 197 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 26 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 27 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 27
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Военна прокуратура - 27
еп. - Сериал
04:30 Наследницата - 197 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 27 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 13 март
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 198 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 27 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Изумрудената огърлица
- 28 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 14 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Ченгета под прикритие 14 еп. - Сериал
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Наследницата - 198 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 28 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 14 март
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 14 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 199 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 28 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 29 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев

Неделя, 11 март
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Премьера. «Русский атом.

Новая жизнь»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:25 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
10:20 «Дорогая переДача»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:30 «Лев Лещенко. „Ты помнишь,
плыли две звезды... “» (16+)
13:30 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
15:50 Евгений Леонов, Георгий
Вицин, Савелий Крамаров в
комедии «Джентльмены удачи»
17:25 Большая премьера. «Викинг»
20:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая
программа
21:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр
22:40 Премьера. Елена Подкаминская, Дмитрий Миллер в
фильме «Любовь напрокат»
00:25 Екатерина Климова, Равшана
Куркова, Екатерина Волкова,
Дарья Екамасова в многосерийном фильме «Влюблённые женщины» (16+)
02:15 Сергей Бондарчук, Людмила
Целиковская, Владимир
Дружников в фильме
«Попрыгунья»

7.III. - 13.III.2018 г.

22:45 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:45 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 7
СРЯДА, 14 март
06:00 „Кевин може да почака”
сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън”
сезон 2
07:30 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал, /п/
08:30 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 8
10:45 „Касъл” сезон 5, /п/
11:45 „Втори шанс за успех” семеен с уч. на Емили
Морис, Нина Пиърс,
Адам Туоминен, Кармел
Джонсън и др.
13:50 „Хора като нас” – драма с уч. на Крис Пайн,
Елизабет Банкс, Мишел
Пфайфър, Оливия Уайлд,
Майкъл Хол Дадарио,
Марк Дуплас, и др.
16:10 „Шпионин по неволя”
– екшън-комедия с уч
на Джеки Чан, Ерик Цанг,
Вивиан Хсю, Мин Кин и
др., /п/
18:00 „Касъл” сезон 5
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „Отвлечен” – екшънтрилър с уч. на Тейлър
Лаутнър, Алфред Молина, Мария Бело, Сигорни
Уивър, Джейсън Айзъкс,
Дензъл Уитакър, Антоник Смит, Лили Колинс и
др.
23:10 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:10 „Инспектор Джордж

дии «Три плюс два»
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:10 Евгений Леонов, Георгий
Вицин, Савелий Крамаров в
комедии «Джентльмены удачи»
18:50 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Премьера. Фильм Бориса
Хлебникова «Аритмия» (18+)
23:55 Екатерина Климова, Равшана
Куркова, Екатерина Волкова,
Дарья Екамасова в многосерийном фильме «Влюблённые женщины» (16+)
01:40 Татьяна Васильева, Татьяна
Иванова, Георгий Бурков
в фильме «Салон красоты»
(12+)
03:10 «Модный приговор»
04:35 Ольга Бган, Владимир Гусев,
Владимир Андреев в фильме
«Человек родился» (12+)
05:00 Новости
05:10 Фильм «Человек родился».
Продолжение (12+)
06:20
06:30
07:05
08:00

тв програми

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 9 март
05:00 Женщины. Х/ф
06:40 Любовь с испытательным сроком. Х/ф
09:55 Вальс-Бостон. Х/ф
11:45 Блондинка за углом.
Х/ф
13:10 Петросян и женщины
15:25 Привет от аиста. Х/ф
19:00 Вести в 20:00
19:30 Большой. Х/ф
23:05 Осторожно! Вход
разрешен. Х/ф
00:50 Домоправитель. Х/ф
02:30 Отель для Золушки.
Х/ф
04:30 Пряничный домик
Събота, 10 март
05:00 Деревенщина. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 Деревенщина. Х/ф.
Продолжение
08:40 Живые истории

09:20
10:00
10:20
11:05
12:00
13:40
17:05
19:00
20:00
23:25
00:15
01:55
03:35
04:30

Пятеро на одного
Вести
Искатели
Линия жизни. Нонна
Гришаева
Медовый месяц.
Х/ф
Цвет спелой вишни.
Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Новый муж. Х/ф
Романтика романса
Сладкая женщина.
Х/ф
С приветом, Козаностра. Х/ф
Линия жизни. Нонна
Гришаева
Пряничный домик

Неделя, 11 март
05:00 Новый муж. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести

Джентли” – сериен
филм, сезон 7, /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
06:00 „Кевин може да почака”
сезон 1
06:30 „Елементарно, Уотсън”
сезон 2
07:30 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал, /п/
08:30 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 8
11:00 „Смърфовете” – приключенска комедия с уч. на
Нийл Патрик Харис, Ханк
Азария, Джейма Мейс,
София Вергара, Тим Гън и
др.
13:40 „Черното тефтерче”
– романтична комедия
с уч. на Британи Мърфи,
Рон Ливингстън, Холи
Хънтър, Кейти Бейтс и
др., /п/
15:50 „Отвлечен” – екшънтрилър с уч. на Тейлър
Лаутнър, Алфред Молина, Мария Бело, Сигорни
Уивър, Джейсън Айзъкс,
Дензъл Уитакър, Антоник Смит, Лили Колинс и
др., /п/
18:00 „Касъл” сезон 5
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8
21:00 „Пълководци” – екшън с
уч. на Джет Ли, Анди Лау,
Такеши Канеширо и др.
23:30 „От местопрестъплението: Маями” сезон 8, /п/
00:30 „Инспектор Джордж
Джентли” – сериен
филм, сезон 7
04:30 Наследницата - 199 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 29 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 15 март
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 200 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 29 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 30 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 1,2,3 - 5 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
02:45 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 1,2,3 - 5 еп. - Сериал
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разрешается
13:00 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
13:50 Пешком... Армения
апостольская
14:20 Легенды кино. Джек
Леммон
14:55 Праздник разбитых
сердец. Х/ф
16:45 Большая опера.
Гала-концерт
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:25 Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее
00:10 Любовь из пробирки. Х/ф
01:55 Смеяться разрешается
04:00 Пешком... Армения
апостольская
04:30 Легенды кино. Джек
Леммон
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натурална защита за очите от
продукт номер 1* - лутеин комплекс
Преди

Катарактата е една от основните причини за нарушения в
зрението и слепотата при по-възрастните хора. Заболяването причинява увеличаване плътността на
лещата на окото, а
оттам намаляване на
нейната прозрачност.
Ако сте над 50 г., пушите или страдате от
диабет, а също и ако
сте жена, рискът от
развитие на катаракта значително се увеличава. Редица проучвания установяват
зависимостта между
съдържанието на лутеин в очната леща и
появата на катаракта.

след

 Съдържа лутеин - 33,0 mg, и зеаксантин
8,25 mg, екстракт от черна боровинка 30,0
mg, витамин C - 66,0 mg, витамин Е - 16,5
mg, цинк 15,0 mg.
 Допринася за нормална зрителна функция.
 Съдейства за намаляване на риска от макулна дегенерация.
 Допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес.
 Препоръчва се при синдрома „уморени
очи“.
 Допринася за подобряване на зрителната
острота.
 Дневен прием от 1 капсула.
Резултатите сочат, че
приемът на 10-30 мг
лутеин на ден може
да забави развитието
на катарактата.*
„лутеиН
кОмПлекс“ е висококачествен френски продукт. „лутеиН кОм-

Плекс“ е най-препоръчваният и продаваният продукт за очно здраве в България според проучвания на „Фарма Бранд“
и според данни на
международната компания IMS.

* По данни на
международната компания
IMS Health
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Сия Киселкова, 51-годишна, от София

С Феминорм запазих
удоволствието от живота
Тази пролет за пореден
път се убедих в ефективността на продуктите феминорм на фирма БОРОЛА, които ползвам от години. Смяната на сезоните по принцип е изпитание за нервната система,
а преходът от зимата към
пролетта e най-тежкият период за човешкия организъм и го поставя под голямо напрежение. Наблюдавам последиците върху
приятелки и колеги. Дори
хора с ведър характер станаха раздразнителни. Други пък изпаднаха в депресии, ходят апатични и изтощени. Много от тях се
опитват да преборят лошото настроение, главоболието и снижената работоспособност с „розови”
хапчета.
Една-две познати доста неделикатно проявиха
интерес как аз успявам да
съм винаги във форма, в
добро настроение и концентрация, като „съм минала 50-те”. Какво взимам,
та не само нямам известните „критически” симптоми,
но и без проблем се справям с допълнителни дразнители - лошо време и лошо свършена от други работа, която трябва да поправям...
Вярно е, на 51 години
съм и ежедневието ми е
свързано с контакти с много и най-различни хора и
всякакви изненадващи ситуации.
Работя
в сферата на
туриз м а .
Пътуването
и фотографията са
две от любимите ми занимания. Харесвам
професията си и начина на
живот и не ми се иска да
се отказвам от удоволствието, което ми доставят.
След навлизане в менопаузата се поинтересувах
с какво мога да си помогна за преодоляване на неприятните спътници на този преход. За съжаление
нито един лекар не ми препоръча природен продукт,
всички те залагат на хормонално лечение без много обяснения за последиците от него. Но напоследък има много информация за редица противопоказания на синтетичните
хормони и рисковете да
доведат до рак на млеч-

ната жлеза, сърдечносъдови заболявания, тромбоемболични усложнения
и др.
Знам, че в цял свят жените се насочват все помасово към природни продукти, затова почнах проучване какво се предлага
на нашия фармацевтичен
пазар и какви са отзивите
за ефективността от действието на продукта.
Така от реклами, интернет, блогове сама взех решение към кой продукт
да се ориентирам - феминорм!
Вече 5 години ползвам
трите продукта от Фамилия феминорм на фирма
БОРОЛА. Схемата за найефективното им прилагане намерих в сайта на компанията. По-късно се консултирах и със специалист
в Клиника БОРОЛА, а вече от години познавам и
кадрите на фирмата, тъй
като винаги посещавам
щанда им по време на изложения и се запасявам с
феминорм на промоционални цени.
Изключително доволна
съм от продукта - нямам
прилив на топлина, няма
излишно нервно напрежение, няма депресия, а и
сънят ми е спокоен. Препоръчвам трите продукта
от фамилия феминорм
на всяка жена с тези проблеми.
Феминорм програма за
овладяване на
менопаузата
Естествена
алтернатива
на хормонозаместителната терапия
Feminorm
Овладей
менопаузата
(монопрепарат)
при:
Леки менопаузални
смущения и поддържаща
терапия
Преди
Преди менопауза
 Пременструален
синдром
Смущения
Смущения в менструалния цикъл на момичета
Feminorm Duo
Овладей тежката
менопауза
(двойна комбинация)
при:
Изразени
Изразени менопа-

узални смущения
След оперативно отстраняване на яйчниците
 След прекъсване
на хормонална терапия
(ХЗТ)
Feminorm
Good Night
Овладей менопаузата,
безсънието и
тревожността
(тройна комбинация)
при:
Менопауза с изразени симптоми на безсъние, тревожност и депресия
дозировка
2 капсули Феминорм
Дуо дневно 6 месеца,
след това Феминорм или
Феминорм Дуо по 2 капсули дневно, минимум 5
години.
При менопауза с безсъние и тревожност - Феминорм Дуо 1 капсула сутрин и Феминорм Лека
нощ 1 капсула вечер - 6
месеца. След това 2 капсули дневно Феминорм
Дуо, при нужда - Феминорм Лека нощ - минимум 5 години.
100% чист природен
продукт
в иновативни VGcaps
растителни капсули
Хипоалергични, без
глутен, примеси и консерванти
Без съставки от животински произход. Подходящи и за вегетарианци
Без странични ефекти при продължителен
прием

FEMINORM e търговска марка на фирма бОрОла.
За консултация - клиника бОрОла, софия 1202,
ул. „Цар симеон“ 52, тел. 02/ 983 62 03;
email: office@borola.com и www.borola.com

БЕЗПлаТНИ каРДИолоГИЧНИ ПРЕГлЕДИ
ПРЕЗ МаРТ В УМБал „алЕкСаНДРоВСка“

Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за Вита Херб
За контакти: Вита Херб, тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Специалистите от кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“
обявяват март за месец на сърдечното здраве. В периода 1.03 – 31.03.2018 г.
те ще консултират безплатно хора с гръдна болка или други оплаквания в
сърдечната област. Прегледите ще се извършват в приемно-консултативния кабинет на клиниката (вход на ул. „Пенчо Славейков”, срещу баня „Мадара”), всеки делничен ден от 16 до 19 ч. Предварително записване на
тел.: 02/9230 467 и 02/9230 339. Направления по НзОк не се изискват.
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ЯПОНСКА
МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ
ПОМАГА ПРИ
ДИСКОПАТИИ
Установено е, че
повече от 90% от
страдащите от дискова болест могат успешно да се лекуват
консервативно. Над
100 вида специални омесващи и разтриващи техники на
специалния японска
масаж на проф. М.
Сайонджи освобождават безболезнено

тури, мускулния спазъм около гръбнака,
сковаността и болката. Нещо повечевъв възстаНОвителНия сПа ЦеНтър на фирмата се
прилагат и допълнителни хидромасажни
процедури с използването на лековити
соли от Мъртво море и ароматерапев-

26 ГоДИНИ “БИо ЕНЕРГо СПЕкТъР”
Център за
масажи

възстановителен
сПа център

софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “хемус”),
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

заПОвядаЙте в Нашите слухОПрОтезНи ЦеНтрОве:
сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ставните
блокажи
по протеж е н и е
на целия
гръбначен стълб,
както
и
прищипаните нервни
коренчета.
Вече 26
години
в ЦеНт ъ р
за масаЖи
“БиО еНергО
сПектър” тази безлекарствена терапия
помага на хора, страдащи от гръбначни
и тазови проблеми,
болки в главата, раменете, врата и крайниците, някои заболявания на нервната
система и обмяната
на веществата. Мануалните масажи засилват кръвообращението не само в засегнатите участъци, а в
цялото тяло, като подобрява мускулния
трофик и статиката
на гръбначния стълб.
Нещо повече - чрез
паралелното прилагане на аурикулотерапия, зонотерапия,
акупресура, подходяща физиотерапия и
оздравителна японска гимнастика се лекуват последствията
от възпалението и
травмираните струк-

тични масла.Използваните арома- и олиго- продукти имат
допълнителен
оздравяващ
е ф е к т .
К о м плексната терапия
съкращава и
времето за
в ъ з становяване на организма, като
успоредно регулира
естествения му енергиен баланс.
Не бива да се забравя, че дископатията може да възникне изведнъж - при
рязка промяна на положението на горната част на тялото (завъртане, изправяне,
навеждане), при вдигане на тежести, след
прекарани травми и
злополуки, от наднормено тегло, статична неправилна
стойка на работа и
покой.
Дисковите болести
трябва да се лекуват
навреме, предупреждават специалистите,
тъй като всяко едно
забавяне може да доведе до по-сериозни заболявания, като дискови хернии и
частични парези на
долните крайници.
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ÀËÒÎÐÈß и çаболÿваниÿта
на äиõателната система
Острите белодробни заболявания водят до краткотрайна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за
трайно инвалидизиране.
В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна
степен дихателна недостатъчност. При хроничната
дихателна недостатъчност
се наблюдава нарушение
в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в
организма и съответно пониското му съдържание в
тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис),
тъй като въглеродният
двуокис преминава през
алвеоларно-капилярната
мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.
За да не се стига до хронифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи
бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах, дим и
др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват

навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната
система. Лечебни растения
се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и
хронични бронхити.
Лечебната ружа (Althaea
officinalis L) е едно от найпроучваните растения по
отношение на заболяванията на дихателната система. Корените са богати
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотяване на бронхиалните секрети и за по-лесното им
отделяне от бронхиалното дърво. Екстрактите от
лечебната ружа имат изразен противовъзпалителен ефект. Препоръчва се
прилагането им при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това се
установява благотворно влияние на ружата по отношение
на язвена
болест на
стомаха и
червата,
хиперацидитетни
гастрити,
при остри
и хронични колити,
дори и при
диарични
страдания
и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се
прилага чай от очиболец

многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенцииран
ефект, което е използвано в създаването на продукта Altoria. Приемането
на 1 капсула в денонощие
в подкрепа на профилактиката през студените и
влажни месеци се отразява добре на функцията на
дихателната система. При
настъпило възпаление на
горните дихателни пътища и бронхиалното дърво
препоръчваните дози са 3
по 1 капсула на ден. При
упорита кашлица и тежки
бронхити може да се приемат 3 пъти по 2 капсули
на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на природата, и е без странични
действия. Във всяка капсула се съдържа 300 мг екстракт от лечебна ружа и
150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ
на профилактиката и лечението на заболяванията на
дихателната система. Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.
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Äомашно маçило
çа наïукана коæа
на ðúöете

Много често през
зимата кожата на
ръцете се напуква,
понякога дори до
кръв.
Ето как да си приготвите перфектното мазило за суха и
напукана кожа.
Вземете толкова
количество зехтин,
колкото да намажете
добре ръцете си.
Към него добавете
няколко капки масло
от жожоба.

С получената смес
намажете добре ръцете си, след което
си сложете памучни
ръкавици.
В случай че нямате
такива, можете да използвате и чорапки.
Оставете маската
да действа цяла нощ,
а на сутринта просто изплакнете ръцете и нанесете подходящ крем.

Ново откритие връща
зрението само за месец

Хората са изумени от бързината на действие
на иновативната формула.

В

сички знаем, че с напредване на възрастта зрението се
влошава. Особено забележим
е този процес, когато навършим
40-годишна възраст. Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене,
безсилни пред влиянието на времето върху здравето на очите ни.
Миналата година на здравния форум във Вършава беше представена

първата по рода си формула, разработена съвместно
от лекари офталмолози и
биотехнолози, които откриват каква е причината
да се разваля зрението с
напредването на възрастта. Оказва се, че основният виновник за това е системната липса на някои микроелементи в тялото ни.
Учените извличат тези елементи от концентрирани извлеци на
няколко растения: очанка, резене и рутин, и ги комбинират с
достатъчно количество витамин
С. Оказва се, че така създадената формула насища тялото с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва възстановяване на зрението.
Продуктът е наречен вю Протект и е лицензиран за патент за
цяла Европа. След тримесечен прием хората споделят подобряване на
зрението, намаляване на умората
в очите, забавяне прогресията на
катарактата. вю Протект се препоръчва на хора с високостепенно късогледство, като профилактика от
развитие на катаракта и макулна
дегенерация, свързани с възраст-

та. Изключително подходящ е за хора, работещи на компютър, и такива,
които прекарват дълго време в шофиране. вю Протект представлява
прекрасно средство за профилактика на очни болести с различен произход, а също така за повишаване
остротата на зрението. Широко се

прилага в офталмологията при лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана. Подобрява зрението при хора
над 70 години. Продуктът има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на слъзните канали, повишена
уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум
(ечемик на миглите).
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. вю Протект има дълготрайно
действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

Продукта Вю Протект можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата:
http://tonik.info/viewprotect/
или в повечето аптеки в страната.

Öена:

1 áð. õ 49 лâ. + Áеçïлатна достаâка /Îáùо: 49 лâ./
2 áð. õ 45 лâ. + Áеçïлатна достаâка /Îáùо: 90 лâ./
3 áð. õ 39 лâ. + Áеçïлатна достаâка /Îáùо: 117 лâ./
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ИЗПИТаНИ РЕЦЕПТИ

При възпаление
в бъбреците

 Смесват се 3 части листа от боровинки, 1
част листа от мечо грозде, 2 части борови връхчета, 1 част плодове от
хвойна.
Две супени лъжици от
сместа се слагат в половин литър вряла вода и
се оставят за една нощ в
термос. Пие се по 1/4 ч.
ч. 3-4 пъти на ден. Курсът
на лечение е 2-3 месеца.
След 2 седмици почивка
повторете.
 Смесват се 1 част
корен иглика, 1 част трева медуница, 1 част листа от живовляк, 3 части
листа от малина, 4 части листа от коприва, 2
части семена от копър,
3 части плод шипка.
Две супени лъжици от
предварително смляната билкова смес (в кафемелачка или мелница) се
слагат в половин литър
вряла вода. Една голяма
чаена чаша се изпива на
4 пъти през деня преди
ядене. Курсът на лечение е 2-3 месеца. След
2 седмици може да се
повтори.

При киста
на бъбреците

 В 500 мл вода 10
минути се варят 65 листа от върба. Отварата се
пие 3 пъти дневно по 1
винена чаша, като броят на листата се увеличава с един. Когато стане 100, водата се увеличава на 1 литър. След това се увеличава, докато
станат 120. Тогава се пие
по 4 пъти дневно 15 минути преди ядене.
 Две супени лъжици метличина се варят
5 минути в 300 мл вода.
От отварата се взема по
1 супена лъжица сутрин
преди ядене, а след това се пие половин чаша
сок от лимон.
 В 400 мл вода се
запарват 4 листа шестолистен жиловлек. Пие се
по 1 винена чаша преди
ядене. Пие се вместо вода около 2 месеца и кистата изчезва напълно.

При гастрит

Сода
бикарбонат.
Специалистите не са
единодушни по отношение ефективността
на содата. Тя дава моментно облекчение на
киселините, най-често
предизвикани от гас-

трит. Но когато попадне
в стомаха, между содата и киселината протича
реакция, която не само
че може допълнително
да раздразни лигавицата, но и да причини атрофия.
Йодът е домашен лек
за лечение на гастрит.
Върху кубче локум без
ядки се капват няколко
капки йод. Изяжда се на
гладно, след което се ляга за още 30 минути. Повтаря се за поне 3 дни.
Сок от картофи. Ако
в рамките на няколко
дни пиете 2-3 пъти на
ден по ½ чаша, това ще
облекчи болката от гастрит. Задължително е сокът да се приема преди
хранене!

Чай от риган

 При хормонални
проблеми, стрес и невроза жените трябва да
пият този чай! Дори и
малка чаша чай, извлечен от тази трева, ще ви
даде деликатен, приятен
аромат с лек мирис на
изсъхнало сено. Сложете 300 г вода да заври
и сипете 3 супени лъжици пресен или изсушен
риган. Покрийте и оставете да престои 10 минути. Прецедете и пийте
напитката като чай.
 При настинка сложете две супени лъжици
сух риган в 300 мл вода, а
за успокоение на нервите - 1 лъжица да кисне 30
мин. в чаша вряла вода.
Полезни свойства
на чая от риган
 При катарни заболявания помага да се отървем от подпухналостта, насърчава изхвърлянето на храчки, облекчава възпалението и болезненото гърло.
 Помага в гинекологията, възстановява
хормоните при жените. Полза има за жените в менопауза, облекчава предменструалния
синдром, подобрява общото състояние.
 Много полезен
за стомашно-чревния
тракт. Подпомага лечението на язви, облекчава натрупването на газове и премахва спазмите
в червата.
 При дисфункция
на пикочния мехур чаят
от риган премахва възпалението и благоприятно повлиява работата на пикочната система.
 При стрес и нервна
възбудимост елиминира
безпокойството, облекчава нервното напрежение и се справя с безсънието.
 Укрепва костите.
 Подобрява външния вид на кожата.
 Предпазва от преждевременно стареене.
риганът е строго забранен за бременни
жени!

Èçненаäваùи ïолçи от балсама çа устни
Несъмнено най-верният приятел на устните, особено през зимата, е балсамът. Малкото вълшебно стикче
обаче може да ви е полезно не само за устните. Ето и други приложения на балсама за
устни, за които вероятно дори не сте подозирали:
1. сухи ноздри.
Ако ноздрите ви пресъхват, на помощ идва
балсамът за устни. Разбира се, много е важно
той да не е цветен.
На всеки един от нас
е познато състоянието,
когато след дълга хрема и кихане ноздрите
започват да се белят.
Балсамът ще свърши
отлична работа, тъй като е доста по-мазен от
редица кремове. Можете да го използвате
и за други сухи участъци по кожата.
2. връзките на
обувките. Понякога
се случва връзките на
обувките ви да се развържат във възможно най-неподходящия
момент. За да избегнете такива неприятни

случки, просто намажете възела с балсам
за устни.
3. сухи краища
на косата. През зимата краищата на косата често са доста сухи. За да ги укротите,
разтрийте малко бал-

сам между дланите и
втрийте в краищата на
косата.
4. дупките на ухото. Ако доста време
не сте носили обеци,
вероятно дупките на
ушите ви са започнали да се стесняват. Ако

се опитате да сложите
обеца, рискувате да ви
заболи. Тук на помощ
отново идва балсамът
за устни. Разтрийте
около дупката на ухото с балсам за устни и
тогава се опитайте да
поставите обецата.
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ОКОЛУТ КОМБИ помага и
при тежки очни заболявания

О

колут комби е нова формула за очно здраве, чиито съставки имат силата не само да
поддържат без увреждания зрението в напреднали години, но дори
да подобряват състоянието на очите при смятаните преди за необратими заболявания - вече диагностицирани катаракта, макулна дегенерация, диабетна ретинопатия, изменения вследствие на артериална хипертония.
Околут комби е надежда и за пациенти с поставена диагноза глаукома, които естествено изпитват силно притеснение за зрението си, тъй
като е известно, че това заболяване
може да доведе до постепенната му
загуба. Добрата новина е, че ако се
предприемат своевременни мерки
за нормализиране на вътреочното
налягане, това ще предотврати атрофията на зрителния нерв, както и
необратимата слепота. Освен провеждането на редовни прегледи при
офталмолог и стриктното придържане към изписаното лечение, благоприятно влияние върху зрението на
пациенти с глаукома доказано носи
и Околут комби.

Със създаването на този уникален продукт учените направиха нова крачка в грижата за зрението. Напредъкът дойде след откриване на
невероятните свойства на астаксантин - един естествен очен пигмент от
многобройното и все още недобре
проучено семейства на каротиноидите (към което принадлежат и популярните лутеин и зеаксантин), но
с изумителни способности и стотици
пъти по-голяма сила на въздействие.
Този супер каротиноид е наймощният антиоксидант в борбата
против стареенето на очите, засилва остротата на погледа и виждането
в детайли, премахва напрежението
и умората, намалява вредата, която
UV радиацията на слънцето нанася
на зрението. Клиничните изследвания показват, че благодарение на
уникалните си свойства астаксантин
категорично помага при диабетна
ретинопатия, макулна дегенерация,
катаракта.
На нашия пазар Кралят на каротиноидите, както го наричат, вече
присъства в иновативната формула
на Околут комби, комбиниран със
старите познайници лутеин и зеаксантин. Околут комби подпомага
зрението и функцията на ретината,
макулата и лещата на окото, засилва кръвоснабдяването на ретината
и мозъка, действа благоприятно на
зрителния анализатор при стареене
и умора, съдейства за поддържане
на зрителната острота, подпомага
адаптирането на очите към тъмнина.
Околут комби е най-мощната антиоксидантна формула за очите и

поради допълнителното включване
във формулата му на още една засилваща това му действие съставка
– проантоцианидин. Именно тя отговаря за кръвоснабвяването на окото и предпазването на най-малките
разклонения на съдовете – капилярите, от които се хранят всички клетки. Укрепвайки капилярите, проантоцианидин подобрява циркулацията на кръв и кислород не само в окото, но и в цялото тяло.
Съчетавайки в една растителна
капсула Околут комби четирите
съставки – лутеин, зеаксантин, астаксантин и проантоцианидин, учените създадоха перфектната формула
за очно здраве.
търсете в аПтеките

Околут комби
За здрава ретина
и добро зрение

Околут комби е първия офталмологичен продукт, който съдържа
екстракта от четирите най-мощни
протектора на зрението – 2 мг астаксантин, 50 мг проантоцианидин, 10
мг лутеин и 750 мкг зеаксантин.
Околут комби осигурява цялостна протекция на очите, подпомага
зрението и функцията на ретината,
макулата и лещата на окото.
Специално подбраните съставки
в Околут комби са с доказан ефект
върху очното здраве и осигуряват
ефективна защита на ретината срещу въздействието на свободните радикали, спомагат за тяхното неутрализиране и последващо елиминиране от организма. Природните анти-

ÈÌÀÒÅ ËÈ ÁÎËÊÈ È ÑÊÎÂÀÍÎÑÒ Â ÑÒÀÂÈÒÅ?

Как стаБИЛ КрЕМ може да подобри стабилността на
колянната става и да забави развитието на артрозата?

това попитахме доц. д-р владимир русимов, началник
клиника по артроскопска травматология към вма - софия

Колянната болка е едно от най-честите оплаквания, които водят пациентите при ортопеда. Това е многофакторно състояние на болка в предната част на коляното около
колянното капаче. Болката може да бъде зад него,
под него, над него или от
двете му страни. Причините за това състояние са:
хронично пренапрежение при възрастни
хора, при спортисти,
патологично съотношение в ставата между
капачето и бедрената
кост, както и нестабилност на ставата. Това
води до възпаление на
сухожилията около капачето и дегенератив-

ни промени, които са източник на болка. Съставките на стаБил крем
водят до подобряване на
храненето на пателарните
сухожилия, увеличават локалното кръвоснабдяване
и облекчават симптомите.
С възрастта намалява
подвижността на капачето, което се отразява върху функцията на колянната става. Намалява силата
на мускулите на бедрото и
по този начин се нарушава стабилността на коляното при ходене. Второто нещо, което се случва,
е увеличение на мастното
тяло, което се намира под

капачето, което разраства, уплътнява се и започва допълнително да създава напрежение в предната област на коляното.
Кремът стаБил, нанясан ежедневно три или
четири пъти около капачето, съпроводено с упражнения, ще позволи на
капачето да се движи полесно, което ще помогне на мускула на бедрото да възстанови своята
мускулна сила. По този
начин коляното ще стане
по-стабилно, капачето ще
се движи по-свободно и
ще се постигнат два основни ефекта: първият –
коляното ще стане

по-стабилно при походка,
и вторият – ще се намали разрастването на мастното тяло под капачето, а
всъщност мастното тяло
допълнително утежнява
артрозната болест на колянната става. В този смисъл, стаБил крем, нанасян няколко пъти дневно около капачето и съчетан с упражнения, ще подобри стабилността при
ходене и ще забави прогресията на артрозната
болест.

За въпроси
тел. 0897860116,
актамед фарма ООд
тъ
а П р се т
те к е в
ит
е!

оксиданти подобряват микроциркулацията и намаляват пропускливостта на капилярите и перивенозната
тъкан, което ги прави изключително
подходящи при съдови увреждания
на ретината.
Приемът на Околут комби действа превантивно срещу основните нарушения на зрението, които се появяват с напредване на възрастта.
Околут комби осигурява оптимална грижа за очите, като спомага
за поддържане на зрителната острота и улеснява адаптацията на очите към тъмнината. Оказва благоприятно въздействие върху зрителния
анализатор при умора и стареене.
Околут комби се дозира по 1 растителна капсула на ден след хранене.
Околут комби не причинява нежелани ефекти. Предлага се в единствената по рода си фармацевтична форма – растителни капсули (VG
caps) – 100% естествени, без съдържание на консерванти, не предизвикват алергии, подходящи за вегетарианци. Процесът на стандартизация гарантира чистотата и ефективността на всяка капсула.

За консултация с лекар можете да се обърнете към
клиника бОрОла, софия,
1202, ул. „Цар симеон“ 52,
тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com;
www.ocolut.com
или да поръчате онлайн
на www.momo.bg

отвращението
към месо
сочи гастрит

Внезапното и необяснимо отвращение към месо изглежда невинно.
Но то е признак,
който трябва веднага да буди подозрение, особено
в третата възраст.
В много случаи
се дължи на гастрит, който променя
характера
на апетита. Поради възпалението
на стомашната лигавица организмът
се пази от храната,

която
п о трудно смила. Но също
толкова често подобно необяснимо отвращение може да
се дължи на заболяване на черния
дроб или панкреаса, което протича без други видими признаци. Някои форми на вирусния хепатит се
проявяват с такъв
симптом, а са без
жълтеница.
Опасни са, защото не им се обръща
внимание, а тежко увреждат черния дроб.
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Британски учен разкрива безоперативен метод,
който елиминира болката и сковаността
в ставите в рамките на 4 седмици
даже да сте над 60-годишна възраст, още след 4 седмици ще имате здрави и гъвкави
стави като на 20-годишен. болките в колената, лактите, таза или китките изцяло ще
изчезнат, а вие ще си върнете пълната подвижност на ставите. всичко това е възможно благодарение на научния пробив на проф. милър от 2016 година.
това бе истински шок. 272-та активни съставки, които проникучастници в първите в история- ват в наноструктурата на ставата
та тестове на новото откритие на и стимулират хрущялните клетки
проф. милър не можеха да повяр- към регенерация. Не само че преват. след 30-дневни тестове си вър- махват възпалението, но също танаха пълната подвижност, както и ка подхранват клетките и начеват
напълно премахнаха болките в ста- ПрОЦес На самОвъзстаНОвявавите. също така укрепнаха стави- Не. въпросните активни съставки
те, а хрущялът се възстанови.
са в състояние да:
 стимулират хрущялните клетето средностатистическия ефект,
ки към пълно възстановяване – блапостигнат от участниците:
годарение на
 пълно премахтова ставиване на болката в
те се възстаставите и гръбнановяват нека още след първазависимо от
та седмица на ползвъзрастта;
ване;
 увеличат
 премахване на
синовиалнанеприятното усета течност с
щане за скованост
40% – благов ставите след пърдарение на
вите 2 седмици;
ПРЕДИ И СЛЕД
това ставите
 премахване на
възпалението и възстановяване укрепват и стават „по-еластични“;
 елиминират възпалението 9
на ключовите елементи на ставите (кости и хрущяли) за 4 седмици; пъти по-бързо – благодарение на
 възвръщане на пълната фи- това болката намалява с всеки изминал ден.
зическа подвижност след 30 дни.
Но това не е всичко. съставките
за обикновения човек
забавят загубата на колаген и ставтова изглежда невъзможно
на течност, както и тласкат клеткивсе пак от научна гледна точка това са нормални способности за възстановяване, които всеки организъм притежава. Не е чудо, а просто най-новото научно
откритие. Подробностите изяснява проф. милър: „Открихме някои

те към регенерация. вследствие на
това ставите възвръщат пълната си подвижност на наноклетъчно ниво, а организмът сам „поправя щетите“. това е изцяло натурален начин. за да бъде тази формула достъпна за всеки, аз я въве-

дох във формата на капсули под
наименованието артрОфикс регеНератОр.“
Новата формула под формата
на капсули вече прави кариера по
цял свят. Отвсякъде се чуват отзиви на доволни потребители.
артрОфикс регеНератОр предизвиква сензация в България,
като вече помогна на повече от
10 000 човека. дистрибуторът информира, че има прекалено много заявки и е възможно в скоро
време продуктът да се изчерпа.
складовете се опразват с всеки изминал ден. ако проявявате интерес към формулата, съветваме ви
бързо да вземете решение, понеже скоро може да я няма в наличност.

Öена:
Можете да поръчате
директно на
телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет
страницата:
http://tonik.info/arthrofix/
или да го потърсите
в по-добрите аптеки.

1 áð. õ 49 лâ. + Áеçïлатна достаâка /Îáùо: 49 лâ./
2 áð. õ 45 лâ. + Áеçïлатна достаâка /Îáùо: 90 лâ./
3 áð. õ 39 лâ. + Áеçïлатна достаâка /Îáùо: 117 лâ./
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Õðàíåíå
ïðè àíåìèÿ
Aнeмиятa e cъcтoяниe, пpи ĸoeтo ĸpъвтa нe пpитeжaвa дocтaтъчнo чepвeни ĸpъвни тeлцa или xeмoглoбин в тяx. Дължи се на дeфицит нa xpaнитeлни вeщecтвa
ĸaтo жeлязo, витaмин B12 и фoлиeвa ĸиceлинa (витaмин B9).
Анeмиятa вoди дo paзcтpoйcтво нa нepвнaтa cиcтeмa
и oтcлaбвaнe нa имyннaтa, ĸaтo нaй-чecтитe cимптoми ca:
умopa и липca нa eнepгия, изтpъпвaнe нa ĸpaйницитe,
бoлĸи в мycĸyлитe, нapyшeнo ĸpъвooбpaщeниe –
cтyдeни ĸpaйници, oтcлaбeнa ĸoнцeнтpaция и пaмeт,
oбъpĸaнocт, тpeвoжнocт, paздpaзнeниe, дeпpecивни
cъcтoяния, изблeднявaнe нa ĸoжaтa, aфти, бeзcъниe.
Пpи жeлязoдeфицитнaтa aнeмия opгaнизмът нe мoжe
дa cъздaвa дocтaтъчнo чepвeни ĸpъвни тeлцa пopaди
нeдocтиг нa жeлязo. Bъпpeĸи чe ниĸoй нe e пpeдпaзeн
oт пoдoбeн дeфицит, няĸoи гpyпи xopa ca мнoгo пoyязвими oт дpyги: бpeмeнни и пoдpacтвaщи, жeнитe в
дeтepoднa възpacт, xopa, ĸoитo peдoвнo дapявaт ĸpъв,
вeгaни и вeгeтapиaнци (ĸoитo нe ĸoнcyмиpaт дocтaтъчнo зaмecтитeли нa мecнитe изтoчници нa жeлязo), xopa
c бeдeн нa xpaнитeлни вeщecтвa xpaнитeлeн peжим
(ĸoнcyмиpaщи пpeдимнo пoлyфaбpиĸaти и „бъpзи“ xpaни), възpacтни xopa нaд 50 гoдини.
Зaбъpзaнoтo ни eжeднeвиe чecтo ни пpинyждaвa дa
xaпвaмe нeщo нaбъpзo и дopи пoняĸoгa нa ĸpaĸ. Aĸo нямaтe вpeмe дa cи гoтвитe, e мнoгo вepoятнo дa paзвиeтe
дeфицит нa xpaнитeлни вeщecтвa, cpeд ĸoитo дaлeч нe e
caмo жeлязoтo. Haй-бoгaтитe нa жeлязo xpaни ca: мeco
(ocoбeнo aгнeшĸo) и ĸapaнтия (дpoб, cъpцa, eзиĸ, мoзъĸ
и т.н.), мopcĸи дapoвe, зeлeнoлиcтни зeлeнчyци (cпaнaĸ,
ĸoпpивa, лaпaд), cпиpyлинa и xлopeлa, чepeн шoĸoлaд
(60%+) и ĸaĸao нa пpax, бoб, нaxyт, лeщa, coя, ядĸи (ĸaшy,
бaдeми, лeшници, шaмфъcтъĸ), ceмeнa (cycaм, тиĸвa).
Cъчeтaвaйтe избpoeнитe xpaни c витaмин C, зaщoтo
тoй oптимизиpa ycвoявaнeтo нa жeлязo.

Ñúâåòè è ïðåïîðúêè, îáëåê÷àâàùè
ñúñòîÿíèåòî íà õèïåðïëàçèÿ íà ïðîñòàòàòà
 Избягвайте физически натоварвания при пълен мехур.
 Избягвайте отлагане на уринирането.
 Следете за редовното си освобождаване на червата. Запекът
би могъл да изостри негативните
симптоми.
 Намалете приема на наситени
мастни киселини – червено тлъсто месо, пържени храни.
 Преустановете тютюнопушенето и приема на алкохол. Алкохолът води до недостиг на цинк в
организма.
 Наблягайте на бобови растения, ядки и семена.
 Поемайте повече вода и течности.
 Вегетарианската диета намалява приема на изкуствени хормони, с които хранят животните,
което би намалило риска от хиперплазия на простатата.
 По последни проучвания антиоксидантите пряко възпрепят-

стват нарастването на простатаната тъкан. Обогатете менюто си с
достатъчно селен, цинк, витамини
С, А, Е, бета-каротен. Яжте повече
плодове, зеленчуци и ядки.
 Освободете се от излишното
тегло; излишните мастни тъкани
могат да нарушат хормоналното
равновесие в организма.
 Фибрите, на които са богати зеленчуците, плодовете и пълнозърнестите храни, остават неразтворени в храносмилателните
пътища и по този начин поемат
излишните хормони, отделяни в
жлъчката. Така те по-лесно излизат навън през червата и не се
реабсорбират, нарушавайки хормоналното равновесие.
 Леките физическите упражнения веднъж дневно са полезни
за простатата, защото раздвижват
кръвта в областта на кръста. Избягвайте продължителното обездвижване.
 Всекидневно или през ден

правете контрастен душ, който подобрява кръвообращението.
Простарен съдържа екстракт
от Върбовка за оптимален ефект,
екстракт от Гроздово семе и Селен. Действа благоприятно на про-

статната жлеза, на пикочните пътища,
има общо превантивно действие,
особено при мъже над 50-годишна възраст. Можете да намерите в
аптеките и без рецепта.
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Äравскаòа еïоïея

От стр. 1
На 21 март германците са спрени по
всички направления, а предмостията
им са ликвидирани. Съветските части
се отправят на юг, за да вземат участие
в започващата Виенска операция. На
Драва остават българите и югославяните, но между тях няма координация.
Нещо повече –югославските части изоставят позиците си и се съсредоточават в района на селището Валпово,
където се намира северния фланг на

българските войски. Нашето командване е принудено да изпрати на освободените от югославяните позиции
неизлекувани от раните си офицери и
войници, защото германската заплаха
все още не е ликвидирана. Във френския вестник „Матен” се появява материал от военния кореспондент Рене
Матио, в който се описва как български войници с бинтовани ръце, крака
и глави стоят в окопите вместо в болниците и лазаретите. Въпреки това те

здраво държат пушките и са готови да
дадат отпор на противника.
В същото време във Валпово югославяните смятат, че едва ли не войната е
приключила. По-голямата част от населението е унгарско, което югославяните
смятат едва ли не за фашисти. Офицери
и войници са се настанили по домовете и искат да ги хранят и поят. Има случаи на посегателство върху имущество
и жени. Подп. Костов, който отговаря за
фланга, се опитва да обърне внимание на
командира на югославяните полк. Дражевиц върху поддържането на бойна готовност, но последният го успокоява, че
всичко е наред. Когато Костов става понастоятелен, Дражевиц му казва, че не
иска да слуша наставление от български
окупатори и му забранява да се явява в
разположението на югославските части.
На 26 март германски отряд, съставен от 35 танка, 30 мотоциклета с картечници и 15 камиона, във всеки от които има по 40 автоматчици, нахлува във
Валпово на зазоряване. Не срещат ни-

каква съпротива от югославските части. Колоната се отправя на юг с цел да
се появи в тил на българите. Подп. Костов обаче е предвидил подобна ситуация. Направени са „таралежи” – забити
в земята релсови греди и бетонни блокове, има еднокилометрова минирана
зона. Зад нея са поставени 16 оръдия и
30 миномета. С право мерене артилеристите разкъсват веригите на танковете
и ги правят неподвижни. Минометчиците поразяват германските мотоциклети. Дори с бинтовани ръце българите
с пушечен огън ликвидират вражеските
автоматчици. На германците не им остава нищо друго, освен организирано
отстъпление. Това е финалният акорд
на Дравската епопея. Когато уведомяват командващия армията ген. Стойчев
за инцидента, той отива на място, вижда как са се развили събитията и възкликва: „Бре, ами то за малко да сме изпуснали фронта!”
доц. Йордан василев,
д-р по история

160 г. от рождението на коста ПаниЦа

Незабравимата Ãåрîé îò Øèïка
вела Пеева (Пенка)
е родена на 16 март
1923 г. в с. Каменица,
сега Велинград. Тя завършва прогимназия
в с. Лъджене с отличен успех. Още в прогимназията се свързва
с леви младежи. Средното си образование
завършва в пазарджишката девическа
гимназия с отлична
диплома. През 1939 г.
е приета за член на
РМС. За активната
си дейност е избрана за групов
отговорник. През
ваканциите заедно с ремсисти от
с. Каменица участва в организиране
на вечеринки и колективно гледане
на съветски филми. По нейна инициатива се издава
вестник „Просветител”. Партията зове народа за
въоръжена борба
срещу българския
фашизъм, който се
съюзи с кървавия
немски фашизъм.
Малката на ръст
Вела се претворява в огън и желязо,
ставайки последователка на Райна
Княгиня. По призива на партията
тя се включва в бойна група. След това
поема пътя на въоръжената борба и става
партизанка в отряд
„Антон Иванов”, където активно участва
в акциите му. Една от
тях е в дъскорезната
фабрика в местността
Кьошка. Там проявява
смелост при пленяване на охраната. Произнася пламенно слово
пред митинга на гор-

ските работници. По решение на ръководството на Трета оперативна
зона с командир Методи Шаторов част от партизаните от Чепинския
край се отделят от отряд „Антон Иванов”. Образува се партизанската чета „Братя Кръстеви”, която е ядрото на
бъдещия отряд „Чепинец”. Там е и Вела. Тя
отново взема активно
участие във всички акции. На 26 март 1944 г.

заедно със Стойо Калпазанов са изпратени с
бойна задача край с. Каменица. На 27 март 1944
г. са обкръжени край
Санаториума. В последвалия жесток и неравен
бой Стойо е ранен и е
хванат жив. Вела успява да избяга и се укрива
в Родопите. Заема позиция в местността Бялата
скала и в продължение
на 37 дни понася тежките условия на студ и

глад, проявявайки безпримерен героизъм, оставайки вярна на своите
идеи в защита на народа
срещу фашизма.
На 3 май 1944 г. е предадена от горския на с.
Корова и е обградена от
убийци и главорези на
ловна дружина. В последвалия неравен бой
призовава войниците да насочат оръжието срещу своите офицери. След упорита съпротива Вела постъпва
като Ангел Кънчев,
избирайки смъртта пред позорното предаване.
Тя предпочита да
последва примера
на Володя – Йордан Пачев, да загине геройски. След
нейната гибел главорезите разнасят
отрязаната й глава
и се гаврят с тялото й. Смъртта на Вела Пеева обаче мобилизира народа.
Нови партизани
се вливат в редовете на отряд „Чепинец” и извоюват победата. Благодарните хора от
селата Лъджене,
Каменица и Чепино увековечиха паметта на своята героиня, като обединиха селата си и нарекоха новия град Велинград.
Името на героинята ще остане незабравимо. На 16 март 2018
г. се навършват 93 години от рождението на
Вела Пеева. Чест прави на ръководителите
на курортния град, че
оставиха името му неопетнено и непроменено.
Полк. о. з. георги
веНчев (Цветан)

åкçåкóòèран

Коста Паница е роден в
Търново на 12 март 1858 г.
Първоначално учи в класното училище „Св. Кирил“ в
родния му град. През 1872
г. баща му умира и майка
му се преселва във Варна
при негови по-големи братя. След като завършва образованието си, и Коста се
прибира при майка си. Но
за кратко. От там се прехвърля в Букурещ, а после
в Одеса, за да учи във Военното училище. В началото на 1876 г. се свързва с Иларион Драгостинов,
Сава Пенев, Иваница Данчев и със съдействието на
един от братята си, търговец във Влашко, успява да
купи оръжие и да го прехвърли в Русе. След това по
съвета на Стефан Стамболов се връща в Търново
и обикаля селата, за да ги
подготви за въстание. След
неуспеха му минава Дунава и във Влашко се записва в четата на войводата
Филип Тотю. Взима участие
като доброволец в Сръбско-турската война (1876)
в отряда на генерал-майор
Черняев. На 21 октомври
1876 г. постъпва в руската
армия, а при подготовката на Руско-турската война
(1877 – 1878) се включва в
Българското опълчение в
VI дружина на III бригада.
Бие се смело при Стара Загора и връх Шипка. Награден е за проявена храброст
с войнишки кръст „Свети
Георги“. Повишен е във военно звание прапоршчик
(21 февруари 1878 г.). Покъсно е в отряда за потушаване бунта на Сенклер
в Родопите, където е произведен в първо офицерско звание – подпоручик.
През пролетта на 1878
г. Паница служи в българската войска и за извест-

но време е в Търново, където са и Любен Каравелов,
Стефан Стамболов, Драган
Цанков, Марко Балабанов, капитан
Райчо Николов, Георги и Никола
Живкови.
Но тук
възниква
комитетът
„Единство",
чиято цел е да
оказва помощ на
тракийските и македонските българи.
Паница е член на комитета и след избухването
на Кресненско-Разложкото въстание комитетът му
възлага задача да събира
пари, да набира доброволци и да търси начин за закупуване на оръжие.
След потушаването на
въстанието през май 1879
г. Паница е назначен на
служба във военната милиция на Източна Румелия, като оттам е командирован в Петербург. Завършва Константиновското военно училище и Петербургската военно-юридическа академия. През
май 1884 г. се завръща в
Княжество България, където получава назначение за
военен прокурор в Русе и
е произведен в звание капитан.
Като член на Българския
таен централен революционен комитет участва активно в извършването на
Съединението на Княжество България и Източна
Румелия (6 септември 1885
г.). По време на Сръбскобългарската война (1885)
командва с голям успех

Смолчанския отряд, в който
влизат стотици доброволци от
Македония,
и печели
голяма популярност
с р е д
македонската
емиграция.
След войната
става председател
на Българския македонски
централен революционен
комитет „Искра“.
По време на преврата от 9 август 1886 г. срещу княз Александър Батенберг застава твърдо на
негова страна и е един от
главните организатори на
контрапреврата. След абдикацията на княза играе
важна роля в политиката.
Става председател на Военния касационен съд.
След като княз Фердинанд I заема българския
престол, Паница вижда в
негово лице бъдещия узурпатор. И в него все повече
назрява идеята за организиране на заговор. Коста
Паница влиза в конфликт
и със Стамболов поради
умерената му политика по
македонския въпрос. На 21
януари 1890 г. е разкрит заговор в столичния гарнизон за убийство на княз
Фердинанд и министърпредседателя Стамболов.
Обвиняват майор Коста Паница за негов организатор
и го осъжда военен съд на
смърт. Екзекутиран е на 16
юни същата година.

Страницата подготви Цветан ИлИЕВ

7.III. - 13.III.2018 г.
Диема
СРЯДА, 7 март
06:00 „Питайте Джим”
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” – сериал, сезон
2, /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите” – сериал, сезон
2
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Капитан Америка: Завръщането на първия отмъстител”
– приключенски екшън с
уч. на Крис Евънс, Самюел
Джаксън, Скарлет Йохансон,
Робърт Редфорд, Антъни
Маки и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Чужденецът” – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Хари ван
Горкъм, Джефри Пиърс, АнаЛуис Плоуман, Макс Райън,
Шърман Огъстъс и др.
00:00 „Хавай 5-0” /
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 8 март
06:00 „Младият Херкулес” – сериал, 3 епизода
07:30 „Викингите” – сериал, сезон
2, /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/ 11:00
„Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите” – сериал, сезон
2
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Теория за големия взрив”сериал, сезон 9
17:00 „Потоп” – екшън с уч. на
Робърт Карлайл, Том Харди, Джесалин Гилсиг, Том
Къртни, Джоан Уоли, Дейвид
Съчет, Найджъл Планър,
Ралф Браун, Ралф Браун,
Готфрид Джон, Пип Торънс,

Виасат Хистори
06:05
07:00
07:30
08:20
09:15
09:45
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:35
16:20
16:50
17:45
18:30
19:20
20:10
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
01:50
02:45
03:30
04:00
04:50
05:40
07:00
07:55
08:50
09:40
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:15
14:40
15:05
16:10
17:15
18:10

петък, 9 март
Забранена история еп. 2
Страхотни изобретения еп. 4
Най-големите измами в историята еп. 4
Ватиканът и Третият райх
Страхотни изобретения, еп.
28
Загадки в музея еп. 12
Забранена история еп. 4
Средновековните мъртъвци,
еп. 3
Средновековните мъртъвци,
еп. 4
География неа убийствата, еп. 2
География на убийствата, еп. 3
Екатерина Велика еп. 4
Загадки в музея, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 7
Проект “Нацизъм” еп. 2
Загадки в музея еп. 1
Забранена история еп. 1
География на убийствата, еп. 1
Личният живот на Тюдорите
еп. 3
Тайните на шестте съпруги
еп. 1
Тайните на шестте съпруги
еп. 2
Тайните на шестте съпруги
еп. 3
Проект “Нацизъм” еп. 4
Престъпността през войната
еп. 5
Клеопатра
Загадки в музея еп. 4
Страхотни изобретения еп. 29
Средновековните мъртъвци,
еп. 5
Конспирация еп. 9
Невидими убийци у дома
след войната
събота, 10 март
Проект “Нацизъм” еп. 5
Проект “Нацизъм” еп. 6
Престъпността през войната
еп. 1
Престъпността през войната
еп. 2
Престъпността през войната
еп. 3
Престъпността през войната
еп. 4
Престъпността през войната
еп. 5
Престъпността през войната
еп. 6
Времето, което промени
света еп. 3
Времето, което промени
света еп. 6
Времето, което промени
света еп. 7
Жана д’Арк: войн на бога
Расо и броня еп. 1
Жени воини еп. 3
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 3

10

Най-гледаните
Дейвид Хайман и др. , I част
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Елитни убийци” – екшънтрилър с уч. на Джейсън
Стейтъм, Робърт Де Ниро,
Клайв Оуен,Ивон Страховски, Доминик Пърсел и др.
00:30 „Хавай 5-0” /
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 9 март
06:00 „Питайте Джим”, /п/
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” – сериал, сезон
2, /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите” – сериал, сезон
2
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Теория за големия взрив”сериал, сезон 9
17:00 „Потоп” – екшън с уч. на
Робърт Карлайл, Том Харди, Джесалин Гилсиг, Том
Къртни, Джоан Уоли, Дейвид
Съчет, Найджъл Планър,
Ралф Браун, Ралф Браун,
Готфрид Джон, Пип Торънс,
Дейвид Хайман и др., II част
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Хелбой” – екшън-фантастика с уч. на Рон Пърлман,
Джон Хърт, Селма Блеър,
Рупърт Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор и др.
00:30 „Хавай 5-0” /
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика, /п/
03:45 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 10 март
06:00 „Най-доброто оръжие” – риалити, сезон 1
07:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм, /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър ” 3 епизода
11:00 „Потоп” – екшън с уч. на
Робърт Карлайл, Том Харди, Джесалин Гилсиг, Том
Къртни, Джоан Уоли, Дейвид
Съчет, Найджъл Планър,
Ралф Браун, Ралф Браун,
19:00 Дълбоко в историята на времето еп. 1
20:00 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
20:55 Невидими убийци у дома
след войната
22:00 Проект “Нацизъм” еп. 3
23:00 Залавянето на престъпници
еп. 2
23:55 Черни операции от далечното минало еп. 9
00:45 Бойни кораби еп. 4
01:35 Забранена история, еп. 5
02:25 Загадки в музея еп. 5
03:15 Страхотни изобретения еп. 30
03:45 Средновековните мъртъвци,
еп. 6
04:35 Конспирация еп. 10
05:25 Митове и чудовища еп. 2
неделя, 11 март
06:10 Забранена история еп. 3
07:05 Мускетарите еп. 8
08:05 В изгнание еп. 5
09:00 В изгнание еп. 6
09:55 В изгнание еп. 7
10:50 Забранена история, еп. 4
11:40 Забранена история, еп. 5
12:30 Забранена история, еп. 6
13:20 Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
14:20 Кралица Луиза
15:15 Елизабет I
16:10 Екатерина Велика еп. 4
17:05 Клеопатра
18:00 Дневниците на Венера
19:05 Гении на древния свят еп. 3
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 3
21:00 Вълци еп. 5
22:00 Личният живот на кралските
особи еп. 5
22:50 Мистериите на кралските
убийства еп. 4
23:40 Забранена история еп. 4
00:30 Конспирация еп. 10
01:20 Забранена история, еп. 6
02:10 Загадки в музея еп. 6
03:00 Страхотни изобретения, еп. 1
03:30 Средновековните мъртъвци,
еп. 1
04:20 Конспирация еп. 11
05:10 Митове и чудовища еп. 3
понеделник, 12 март
06:00 Забранена история, еп. 4
07:05 Страхотни изобретения еп. 5
07:35 Най-големите измами в историята еп. 5
08:25 Бойни кораби еп. 1
09:15 Страхотни изобретения, еп. 29
09:45 Загадки в музея еп. 1
10:30 Забранена история еп. 5
11:20 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера еп. 1
12:10 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера еп. 2
13:00 Престъпността през войната
еп. 5
13:50 Престъпността през войната
еп. 6
14:40 Жана д’Арк

13:00
13:30
14:30
15:00

17:30

20:00

22:30
23:30
00:30
05:45
06:30
07:30
11:00

13:00
13:30
14:30

17:00

20:00

22:20
23:20

15:35
16:20
16:50
17:45
18:30
19:20
20:10
21:00
22:00
22:50
23:50
00:50
01:40
02:35
03:20
03:45
04:35
05:25
06:25
07:00
07:30
08:15
09:00
09:30
10:15
11:05
12:00
12:55
13:50
14:40
15:35
16:20
16:50
17:45
18:30
19:20
20:10
21:05
22:00
22:50
23:55
00:50
01:40
02:35
03:20
03:50
04:40
05:30
06:30
07:00
07:30
08:15
09:05

Готфрид Джон, Пип Торънс,
Дейвид Хайман и др., I част,
/п/
„Национална лотария” /п/
„Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 2
„Теория за големия взрив”сериал, сезон 9
, /п/
„Хелбой” – екшън-фантастика с уч. на Рон Пърлман,
Джон Хърт, Селма Блеър,
Рупърт Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор и др., /п/
„Елитни убийци” – екшънтрилър с уч. на Джейсън
Стейтъм, Робърт Де Ниро,
Клайв Оуен,Ивон Страховски, Доминик Пърсел и др.,
/п/
„Пристигане в Америка” –
комедия с уч. на Еди Мърфи,
Арсенио Хол, Шари Хедли,
Мадж Синклер, Джеймс Ърл
Джоунс и др.
„Играчът”
Професионална борба:
„Първична сила”
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 11 март
„Най-доброто оръжие” –
риалити, сезон 1
„Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 2, /п/
„Уокър - тексаският рейнджър ” 3 епизода
„Потоп” – екшън с уч. на
Робърт Карлайл, Том Харди, Джесалин Гилсиг, Том
Къртни, Джоан Уоли, Дейвид
Съчет, Найджъл Планър,
Ралф Браун, Ралф Браун,
Готфрид Джон, Пип Торънс,
Дейвид Хайман и др., II част,
/п/
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 2
„Пристигане в Америка” –
комедия с уч. на Еди Мърфи,
Арсенио Хол, Шари Хедли,
Мадж Синклер, Джеймс Ърл
Джоунс и др., /п/
„Игрите на глада: Възпламеняване ” – приключенски
с уч. на Дженифър Лорънс,
Джош Хътчерсън, Лиам
Хемсуърт, Елизабет Банкс,
Джена Малоун, Уди Харелсън, Доналд Съдърланд,
Стенли Тучи, Филип Сиймур
Хофман и др., /п/
„Холивудски ченгета” – екшън-комедия с уч. на Харисън Форд, Джош Хартнет,
Лена Олин, Брус Гринууд,
Дуайт Йокам, Исая Уошингтън, Лолита Давидович,
Мартин Ландау и др.
„Играчът”
Професионална борба: „Челен сблъсък”
Загадки в музея, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 8
Проект “Нацизъм” еп. 3
Загадки в музея еп. 2
Забранена история еп. 2
География на убийствата, еп.
2
Личният живот на кралските
особи еп. 1
Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
Престъпността през войната
еп. 6
Проект “Нацизъм” еп. 1
Проект “Нацизъм” еп. 5
Престъпността през войната
еп. 6
Жана д’Арк
Загадки в музея еп. 7
Страхотни изобретения, еп. 2
Средновековните мъртъвци,
еп. 2
Конспирация еп. 12
Проект “Нацизъм” еп. 3
вторник, 13 март
Страхотни изобретения, еп. 5
Страхотни изобретения еп. 10
Най-големите измами в историята еп. 6
Бойни кораби еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 30
Загадки в музея еп. 2
Забранена история еп. 6
Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 1
Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 2
Жени воини еп. 2
Жени воини еп. 3
Елизабет I
Загадки в музея, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 9
Проект “Нацизъм” еп. 4
Загадки в музея еп. 3
Забранена история еп. 3
География на убийствата, еп. 3
Личният живот на кралските
особи еп. 2
Тайните на египетските пирамиди еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 4
Империя на царе еп. 1
Проект “Нацизъм” еп. 6
Престъпността през войната
еп. 1
Елизабет I
Загадки в музея еп. 8
Страхотни изобретения, еп. 3
Средновековните мъртъвци,
еп. 3
Конспирация еп. 1
Империя на царе еп. 1
сряда, 14 март
Страхотни изобретения еп. 25
Страхотни изобретения еп. 11
Най-големите измами в историята еп. 1
Бойни кораби еп. 3
Страхотни изобретения

00:20 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:40 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 12 март
06:00 „Питайте Джим”, /п/
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” – сериал, сезон
2, /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите”
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Холивудски ченгета” – екшън-комедия с уч. на Харисън Форд, Джош Хартнет,
Лена Олин, Брус Гринууд,
Дуайт Йокам, Исая Уошингтън, Лолита Давидович,
Мартин Ландау и др., /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Ударна сила” – екшън-трилър с уч. на Стивън Сегал,
Лиса Ловбранд, Дейвид
Кенеди, Дани Уеб, Адам
Кроусдел и др.
00:00 „Хавай 5-0” , /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ВТОРНИК, 13 март
06:00 „Питайте Джим”, /п/
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” , /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 15, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите”
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Паркър” – Джейсън
Стейтъм, Дженифър Лопес,
Майкъл Чиклис, Ник Нолти,
Уендъл Пиърс и др., /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17

09:35
10:20
11:10
12:05
13:00
13:50
14:40
15:35
16:20
16:50
17:45
18:30
19:20
20:10
21:00
22:00
22:50
23:40
00:35
01:25
02:20
03:05
03:35
04:25
05:20

06:10
07:00
07:25
08:15
09:05
09:35
10:20
11:10
12:05
13:00
13:50
14:40
15:35
16:20
16:50
17:45
18:30
19:20
20:10
21:00
21:50
22:45
23:35
00:30

еп. 1
Загадки в музея еп. 3
Забранена история еп. 1
Елизабет I
Екатерина Велика еп. 4
Личният живот на кралските
особи еп. 4
Личният живот на кралските
особи еп. 5
Клеопатра
Загадки в музея, еп. 13
Страхотни изобретения, еп.
10
Проект “Нацизъм” еп. 5
Загадки в музея еп. 4
Забранена история еп. 4
География на убийствата, еп.
2
Личният живот на кралските
особи еп. 3
Расо и броня еп. 2
Убийци от древността еп. 1
Плантагенетите: Най-кървавата британска династия еп. 2
Втората световна война:
цената на империята еп. 1
Престъпността през войната
еп. 2
Екатерина Велика еп. 4
Загадки в музея еп. 9
Страхотни изобретения, еп. 4
Средновековните мъртъвци,
еп. 4
Конспирация еп. 2
Плантагенетите: Най-кървавата британска династия
еп. 2
четвъртък, 15 март
Забранена история, еп. 3
Страхотни изобретения еп. 12
Най-големите измами в историята еп. 2
Бойни кораби еп. 4
Страхотни изобретения еп. 2
Загадки в музея еп. 4
Забранена история еп. 2
Как климатът определя облика на историята еп. 1
Как климатът определя облика на историята еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 3
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 4
Кралица Луиза
Загадки в музея, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 11
Проект “Нацизъм” еп. 6
Загадки в музея еп. 5
Забранена история еп. 5
География на убийствата еп. 1
Личният живот на кралските
особи еп. 4
География на убийствата, еп. 4
Смъртоносно известна ДНК
еп. 2
Престъпността през войната
еп. 6
Втората световна война:
цената на империята еп. 2
Престъпността през войната

25

тв програми

Български

21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Срещу мрака” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Джена
Харисън, Таной Рийд, Дани
Мидуинтър и др.
00:00 „Хавай 5-0” /
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 14 март
06:00 „Питайте Джим”
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” , /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите”
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Теория за големия взрив”сериал, сезон 10
17:00 „Ударна сила” – екшън-трилър с уч. на Стивън Сегал,
Лиса Ловбранд, Дейвид
Кенеди, Дани Уеб, Адам
Кроусдел и др., /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Срещу слънцето” – екшън
с уч. на Стивън Сегал, Мат
Дейвис, Такао Осава, Еди
Джордж и др.
00:00 „Хавай 5-0” /
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 15 март
06:00 „Питайте Джим”
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” , /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите”
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Теория за големия взрив”сериал, сезон 10
17:00 „Икона” – трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Майкъл
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик
Бергин, Аника Петърсън,
Бен Крос, Джос Акланд и др.,

I част
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Непобедимите” – екшън
с уч. на с уч. на Силвестър
Сталоун, Джейсън Стейтъм,
Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Мики Рурк, Джет
Ли, Долф Лундгрен, Ерик
Робъртс и др.
00:10 „Хавай 5-0” /
01:10 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 16 март
06:00 „Питайте Джим”, /п/
06:30 „Младият Херкулес” – сериал, 2 епизода
07:30 „Викингите” , /п/
08:45 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16, /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17, /п/
13:00 „Викингите”
14:00 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 4
15:00 „Пожарникарите от Чикаго”
– сериал, сезон 4
16:00 „Питайте Джим”
16:30 „Теория за големия взрив”сериал, сезон 10
17:00 „Икона” – трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Майкъл
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик
Бергин, Аника Петърсън,
Бен Крос, Джос Акланд и др.,
II част
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 16
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал, сезон 17
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Море в пламъци” – екшън с уч. на Марк Уолбърг,
Кърт Ръсел, Дилън О’Браян,
Джон Малкович, Дъглъс Ем
Грифин, Кейт Хъдсън и др.
00:10 „Хавай 5-0” /
01:10 „Фрактура” – предаване за
рок музика, /п/
03:40 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 17 март
06:00 „Най-доброто оръжие” – риалити, сезон 1
07:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм, /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър ” 3 епизода
11:00 „Икона” – трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Майкъл
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик
Бергин, Аника Петърсън,
Бен Крос, Джос Акланд и др.,
I част, /п/
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Досиетата „Грим” - сериал,

еп. 3
Кралица Луиза
Загадки в музея еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 5
Средновековните мъртъвци,
еп. 5
Конспирация еп. 3
Смъртоносно известна ДНК
еп. 2
петък, 16 март
Забранена история, еп. 4
Забранена история, еп. 2
Най-големите измами в историята еп. 3
Бойни кораби еп. 5
Страхотни изобретения
еп. 3
Загадки в музея еп. 5
Забранена история еп. 3
Средновековните мъртъвци,
еп. 5
Средновековните мъртъвци,
еп. 6
География на убийствата, еп. 3
География на убийствата, еп. 4
Софи Шол
Загадки в музея,
еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 12
Престъпността през войната
еп. 1
Загадки в музея еп. 6
Забранена история еп. 6
География на убийствата еп. 2
Личният живот на кралските
особи еп. 5
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 3
Втората световна война:
цената на империята еп. 3
Престъпността през войната
еп. 4
Софи Шол
Загадки в музея еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 6
Средновековните мъртъвци,
еп. 6
Конспирация еп. 4
Руската революция
Невидими убийци от епохата
на Тюдорите
събота, 17 март
Страхотни изобретения еп. 29
Престъпността през войната
еп. 1
Престъпността през войната
еп. 2
Престъпността през войната
еп. 3
Престъпността през войната
еп. 4
Проект “Нацизъм” еп. 1
Проект “Нацизъм” еп. 2
Проект “Нацизъм” еп. 3
Времето, което промени
света еп. 4

14:20 Времето, което промени
света еп. 8
14:45 Времето, което промени
света еп. 9
15:10 Расо и броня еп. 1
16:10 Расо и броня еп. 2
17:05 Инките: Господари на небесата еп. 1
18:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 4
19:00 Дълбоко в историята на времето еп. 2
20:00 Подемът на цивилизацията,
еп. 2
21:00 Руската революция
22:00 Проект “Нацизъм” еп. 4
23:00 Залавянето на престъпници
еп. 3
23:55 Черни операции от далечното минало еп. 10
00:45 Бойни кораби еп. 5
01:35 Забранена история еп. 1
02:25 Загадки в музея еп. 12
03:15 Страхотни изобретения, еп. 7
03:45 Средновековните мъртъвци,
еп. 7
04:35 Конспирация еп. 5
05:25 Митове и чудовища еп. 4
неделя, 18 март
06:10 Забранена история еп. 5
07:00 Мускетарите еп. 9
07:55 Мускетарите еп. 10
08:50 Вълци еп. 1-4
12:35 Забранена история, еп. 1
13:25 Забранена история, еп. 2
14:15 Забранена история, еп. 3
15:05 Митове и чудовища еп. 1
15:55 Митове и чудовища еп. 2
16:45 Личният живот на кралските
особи еп. 1
17:35 Личният живот на кралските
особи еп. 2
18:25 Личният живот на кралските
особи еп. 3
19:15 Изгубеният град на гладиаторите
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 4
21:00 Вълци еп. 6
22:00 Личният живот на Тюдорите
еп. 1
22:50 Мистериите на кралските
убийства еп. 5
23:40 Забранена история еп. 5
00:30 Конспирация еп. 11
01:20 Забранена история еп. 2
02:10 Загадки в музея еп. 13
03:00 Страхотни изобретения, еп. 8
03:30 Средновековните мъртъвци,
еп. 1
04:20 Конспирация еп. 6
05:10 Митове и чудовища еп. 5
понеделник, 19 март
06:00 Забранена история, еп. 5
07:00 Страхотни изобретения еп. 13
07:25 Най-големите измами в историята еп. 4
08:10 Бойни кораби еп. 6
08:55 Страхотни изобретения еп. 4
09:25 Загадки в музея еп. 6

01:20
02:15
03:00
03:30
04:20
05:10
06:05
07:00
07:45
08:35
09:20
09:50
10:35
11:25
12:10
13:00
13:50
14:40
15:35
16:25
16:55
17:45
18:30
19:20
20:10
21:00
21:50
22:40
23:30
00:25
01:15
02:10
02:55
03:25
04:15
05:05
05:55
07:05
07:40
08:30
09:20
10:10
11:00
12:00
13:00
13:55

сезон 2, 2 епизода
15:45 „Море в пламъци” – екшън с уч. на Марк Уолбърг,
Кърт Ръсел, Дилън О’Браян,
Джон Малкович, Дъглъс Ем
Грифин, Кейт Хъдсън и др.,
/п/
17:50 „Непобедимите” – екшън
с уч. на с уч. на Силвестър
Сталоун, Джейсън Стейтъм,
Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Мики Рурк, Джет
Ли, Долф Лундгрен, Ерик
Робъртс и др., /п/
20:00 „Ченгето от Бевърли Хилс”
– екшън-комедия с уч. Еди
Мърфи, Джъдж Рейнхолд,
Джон Аштън, Рони Кокс,
Джеймс Русо, Стивън Елиът
и др.
22:10 „Играчът”
23:10 Професионална борба:
„Първична сила”
00:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 18 март
05:45 „Най-доброто оръжие” –
риалити, сезон 1
06:30 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 2, /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър ” 3 епизода
11:00 „Икона” – трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Майкъл
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик
Бергин, Аника Петърсън,
Бен Крос, Джос Акланд и др.,
II част, /п/
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Досиетата „Грим” - сериал,
сезон 2, 2 епизода
15:20 „Ченгето от Бевърли Хилс”
– екшън-комедия с уч. Еди
Мърфи, Джъдж Рейнхолд,
Джон Аштън, Рони Кокс,
Джеймс Русо, Стивън Елиът
и др., /п/
17:30 „Игрите на глада: Сойкаприсмехулка - Част 1 ”
– приключенски филм с
уч. на Дженифър Лорънс,
Джош Хъчърсън, Лиам
Хемсуърт, Джулиан Мур,
Елизабет Банкс, Джена Малоун, Уди Харелсън, Доналд
Съдърланд, Стенли Тучи
20:00 „Автомобил 19” – екшънтрилър с уч. на Пол Уокър,
Найма Маклийн, Лейла Хайдариан и др.
21:40 „Играчът”
22:30 „Теория за големия взрив”сериал, сезон 10, /п/
23:00 Професионална борба: „Челен сблъсък”
00:10 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар
10:10
11:00
11:55
12:50
13:40
14:40
15:35
16:20
16:50
17:40
18:30
19:20
20:05
21:05
22:00
22:50
23:50
00:45
01:35
02:30
03:15
03:40
04:25
05:15
06:10
07:00
07:25
08:10
08:55
09:25
10:10
11:00
11:55
12:50
13:45
14:40
15:35
16:20
16:50
17:40
18:25
19:15
20:05
21:05
22:00
22:50
23:55
00:50
01:40
02:35
03:20

Забранена история еп. 4
Войната на асовете еп. 1
Войната на асовете еп. 2
Престъпността през войната
еп. 6
Расо и броня еп. 1
Вълци еп. 1
Загадки в музея, еп. 3
Страхотни изобретения, еп.
13
Престъпността през войната
еп. 2
Загадки в музея еп. 7
Забранена история, еп. 1
География на убийствата еп. 3
Тайните на шестте съпруги
еп. 1
Престъпността през войната
еп. 1
Империята на Хитлер: планът
за след войната еп. 1
Проект “Нацизъм” еп. 2
Втората световна война:
цената на империята еп. 4
Престъпността през войната
еп. 5
Вълци еп. 1
Загадки в музея еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 7
Средновековните мъртъвци,
еп. 1
Конспирация еп. 7
Проект “Нацизъм” еп. 4
вторник, 20 март
Забранена история, еп. 5
Страхотни изобретения еп. 3
Най-големите измами в историята еп. 5
Бойни кораби еп. 7
Страхотни изобретения еп. 5
Загадки в музея еп. 7
Забранена история еп. 5
Апокалипсисът на неандерталците еп. 1
Апокалипсисът на неандерталците еп. 2
Жени воини еп. 3
Империята на Хитлер: планът
за след войната еп. 1
Вълци еп. 2
Загадки в музея, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 14
Престъпността през войната
еп. 3
Загадки в музея еп. 8
Забранена история, еп. 2
География на убийствата еп. 4
Тайните на шестте съпруги
еп. 2
Тайните на египетските пирамиди еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 5
Империя на царе еп. 2
Втората световна война:
цената на империята еп. 5
Престъпността през войната
еп. 6
Вълци еп. 2
Загадки в музея еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 8

2

26
Он еър
7 март, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Мистерията на материята –
филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик
14:30 1945 – годината, която
промени света
15:30 Новините ON AIR
15:50 Синът на Сталин, биографичен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:50 Брюксел 1
04:50 Необичайните заподозрени
05:40 Денят ON AIR
8 март, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Мистерията на материята –
филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Клик
14:30 1945 – годината, която
промени света
15:30 Новините ON AIR
15:50 Синът на Сталин, биографичен
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:40 Видимо и невидимо
04:40 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
05:40 Денят ON AIR

Фокс
06:00
06:45
07:35
08:00
08:25
08:55
09:50
10:45
12:35
13:30
15:20
15:45
16:15
16:40
17:10
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:10
02:30
03:15
03:40
04:05
04:25
04:50
05:10

Сряда, 7 Март
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Новобранци
Светкавицата
Под наблюдение
Кости
Легенди
От местопрестъплението:
Маями
Психаротерапия
Психаротерапия
Последният мъж на света
Последният мъж на света
АПБ
Светкавицата
Под наблюдение
Кости
Кости
Ченс
АПБ
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка
Новобранци
Психаротерапия
Психаротерапия
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка

Четвъртък, 8 Март
06:00 От местопрестъплението:
Маями
06:45 От местопрестъплението:
Маями
07:35 Последният мъж на света
08:00 Последният мъж на света
08:25 Новобранци
08:55 Светкавицата
09:50 Под наблюдение
10:45 Кости
12:35 Легенди
13:30 От местопрестъплението:
Маями
15:20 Психаротерапия
15:45 Психаротерапия
16:15 Последният мъж на света
16:40 Последният мъж на света
17:10 АПБ
18:05 Светкавицата
19:00 Под наблюдение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Касъл
23:50 От местопрестъплението:
Маями
00:50 От местопрестъплението:
Маями
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън

10

Най-гледаните
06:30
09:30
10:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:10

00:00
02:00
03:40
04:30
05:30
06:30

9 март, ПЕТЪК
България сутрин
Тайнитe на студения синтез
ОколоСВЕТСКО
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени
Клик
1945 – годината, която
промени света
Новините ON AIR
Професионалист
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Елена – драма, Русия, 2011
г.; режисьор: Андрей Звягинцев; в ролите: Владимир
Гарин, Иван Добронравов,
Константин Лавроненко
ОколоСВЕТСКО
България сутрин
Опорни хора с Ганиела Ангелова
Брюксел 1 с Милена Милотинова
Видимо и невидимо
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова

19:50
20:15
20:40
21:30
22:00
23:00

00:50
02:50
03:40
04:10
04:40
05:30
06:30

Мамчета
Как станах руснак
Танц на ръба
Новините ON AIR
Жоакина, доня Революция
Популярна – комедия, романтичен, Франция/Белгия,
2012 г., режисьор: Режи
Роансар; в ролите: Дебора
Франсоа, Ромен Дюри, Шон
Бенсън, Миу Миу, Еди Мичел, Фредерик Пиеро
Фамилно – токшоу с Доника
Ризова 02:00
Характери
Опорни хора
Авиошоу
Колела
Необичайните заподозрени
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Брюксел 1

11 март, НЕДЕЛЯ
07:30 Зад стените на Уиндзор
08:30 Колела
09:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Танц на ръба
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета
14:35 Как станах руснак
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин – бъдещето на видовете
16:30 Авиошоу
17:00 Колела
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени
– недоизказаното за важните факти и събития с Георги
Лозанов
19:50 Мамчета
20:15 Как станах руснак
20:40 Танц на ръба
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция
23:00 Лейди Макбет – драма, романтичен, Великобритания,
2016 г.; режисьор: Уилям

17:30
18:30
19:00

10 март, СЪБОТА
Зад стените на Уиндзор
Авиошоу
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева
Райски градини – филм
По следите на храната
Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
Новините ON AIR
Танц на ръба
Телепазарен прозорец
Мамчета
Как станах руснак
Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Дарвин – бъдещето на видовете
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Брюксел 1
Новините ON AIR
Опорни хора

02:30
03:15
03:40
04:05
04:25
04:50
05:10

Клопка
Новобранци
Психаротерапия
Психаротерапия
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка

02:30 От местопрестъплението:
Маями
03:15 Империя
04:00 Империя
04:45 Агент Картър
05:35 Семейство Симпсън

Петък, 9 Март
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Новобранци
Светкавицата
Под наблюдение
Кости
Агентите на ЩИТ
От местопрестъплението:
Маями
Психаротерапия
Психаротерапия
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Касъл
Светкавицата
Под наблюдение
Кости
Американски пай
Касъл
Живите мъртви
От местопрестъплението:
Маями
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка
Новобранци
Психаротерапия
Психаротерапия
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка

06:00
06:45
07:35
08:25
09:20
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:20
16:20
16:50
17:40
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
00:50

07:30
08:30
09:00

09:30
10:00
10:30
12:30
13:00
13:55
14:10
14:35
15:00
15:30
16:00
16:30

06:00
06:45
07:35
08:00
08:25
08:55
09:50
10:45
12:35
13:30
15:20
15:45
16:15
16:40
17:10
18:05
19:00
20:00
21:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:10
02:30
03:15
03:40
04:05
04:25
04:50
05:10
06:00
06:45
07:35
08:25
09:20
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:20
16:50
17:40
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
23:55
00:50
01:45

Събота, 10 Март
Кости
Кости
Кости
Кости
Кости
Империя
Империя
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Семейство Симпсън
Ловците
Семейство Симпсън
Агент Картър
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Кодово име: Джеронимо
Семейство Симпсън
„Досиетата Х 2018“
Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история
Живите мъртви
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями

01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:35

Неделя, 11 Март
Кости
Кости
Кости
Кости
Империя
Империя
Империя
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Семейство Симпсън
Кодово име: Джеронимо
Семейство Симпсън
Агент Картър
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Кога ще пристигнем?
Семейство Симпсън
Агентите на ЩИТ
Готика
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Империя
Империя
Агент Картър
Семейство Симпсън

Понеделник, 12 Март
06:00 Агент Картър
06:45 От местопрестъплението:
Маями
07:35 Последният мъж на света
08:00 Последният мъж на света
08:25 Новобранци
08:55 Светкавицата
09:50 Под наблюдение
10:45 Кости
11:35 Американски пай
13:30 Мистър Бийн
13:55 Мистър Бийн
15:20 Психаротерапия
15:45 Психаротерапия
16:15 Последният мъж на света
16:40 Последният мъж на света
17:10 Агент Картър
18:05 Пазители на Времето
19:00 Под наблюдение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 „Досиетата Х 2018“
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението:
Маями
00:50 От местопрестъплението:
Маями
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Клопка
03:15 Новобранци
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия

тв програми

Български

00:30
02:30
03:30
03:50
04:40
05:40

Олдройт; в ролите: Флорънс
Пъг, Пол Хилтън, Козмо
Джарвис, Наоми Аки, Кростофър Феърбанк и др.
Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
VIB
Необичайните заподозрени
Видимо и невидимо
Опорни хора

12 март, ПОНЕДЕЛНИК
България сутрин
Игри на ума – филм
ОколоСВЕТСКО
Новините ON AIR
Брюксел 1
Клик
По следите на храната
Райски градини – филм
Новините ON AIR
Професионалист
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов
и Томислав Русев
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:40 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
04:40 Брюксел 1
05:40 Денят ON AIR
06:30
09:30
10:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00

06:30
09:30
10:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30

13 март, ВТОРНИК
България сутрин
Игри на ума – филм
ОколоСВЕТСКО
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Клик
По следите на храната
Райски градини – филм
Новините ON AIR
Професионалист
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR

04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Клопка
Вторник, 13 Март
06:00 От местопрестъплението:
Маями
06:45 От местопрестъплението:
Маями
07:35 Последният мъж на света
08:00 Последният мъж на света
08:25 Новобранци
08:55 Пазители на Времето
09:50 Под наблюдение
10:45 Кости
12:35 „Досиетата Х 2018“
13:30 От местопрестъплението:
Маями
15:20 Психаротерапия
15:45 Психаротерапия
16:15 Последният мъж на света
16:40 Последният мъж на света
17:10 Касъл
18:05 Пазители на Времето
19:00 Под наблюдение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история
22:55 Касъл
23:50 От местопрестъплението:
Маями
00:50 От местопрестъплението:
Маями
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Клопка
03:15 Новобранци
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Клопка
06:00
06:45
07:35
08:00
08:25
08:55
09:50
10:45
12:35
13:30
15:20
15:45
16:15
16:40
17:10
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50

Сряда, 14 Март
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Новобранци
Пазители на Времето
Под наблюдение
Кости
Легенди
От местопрестъплението:
Маями
Психаротерапия
Психаротерапия
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Касъл
Пазители на Времето
Под наблюдение
Кости
Кости
Ченс
Касъл
От местопрестъплението:
Маями

22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:50 Видимо и невидимо
04:50 Опорни хора
05:40 Денят ON AIR
06:30
09:30
10:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:10
23:00
00:00
02:00
03:50
04:50
05:40
06:30
09:30
10:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:10
23:00
00:00
02:00
03:40
04:40
05:40

14 март, СРЯДА
България сутрин
Игри на ума – филм
ОколоСВЕТСКО
Новините ON AIR
Опорни хора
Клик
По следите на храната
Райски градини – филм
Новините ON AIR
Професионалист
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Полицейски войни – криминален сериал
Канбе стратегът
ОколоСВЕТСКО
България сутрин
Брюксел 1
Необичайните заподозрени
Денят ON AIR
15 март, ЧЕТВЪРТЪК
България сутрин
Игри на ума – филм
ОколоСВЕТСКО
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Клик
По следите на храната
Райски градини – филм
Новините ON AIR
Професионалист
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Полицейски войни – криминален сериал
Канбе стратегът
ОколоСВЕТСКО
България сутрин
Видимо и невидимо
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Денят ON AIR

00:50 От местопрестъплението:
Маями
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Клопка
03:15 Новобранци
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Клопка
Четвъртък, 15 Март
06:00 От местопрестъплението:
Маями
06:45 От местопрестъплението:
Маями
07:35 Последният мъж на света
08:00 Последният мъж на света
08:25 Новобранци
08:55 Пазители на Времето
09:50 Под наблюдение
10:45 Кости
12:35 Легенди
13:30 От местопрестъплението:
Маями
15:20 Психаротерапия
15:45 Психаротерапия
16:15 Последният мъж на света
16:40 Последният мъж на света
17:10 Касъл
18:05 Пазители на Времето
19:00 Под наблюдение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Касъл
23:50 От местопрестъплението:
Маями
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Клопка
03:15 Новобранци
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Клопка
Петък, 16 Март
06:00 От местопрестъплението:
Маями
07:35 Последният мъж на света
08:00 Последният мъж на света
08:25 Новобранци
08:55 Пазители на Времето
09:50 Под наблюдение
10:45 Кости
12:35 Агентите на ЩИТ
13:30 От местопрестъплението:
Маями
15:20 Психаротерапия
15:45 Психаротерапия
16:15 Последният мъж на света
16:40 Последният мъж на света
17:10 Касъл
18:05 Пазители на Времето
19:00 Под наблюдение
20:00 Кости
21:00 Дюс Бигалоу: Мъжко жиголо
22:55 Касъл
23:50 Живите мъртви

06:30
09:30
10:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:10

00:00
02:00
03:40
04:30
05:30

16 март, ПЕТЪК
България сутрин
Игри на ума – филм
ОколоСВЕТСКО
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени
Клик
По следите на храната
Райски градини – филм
Новините ON AIR
Професионалист
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Звезда за един ден – комедия, Франция, 2012 г.; режисьор: Ксавиер Джианоли; в
ролите: Ксавиер Джианоли,
Сесил дьо Франс, Ивон
Мартин, Мишел Абитбул,
Алберто Сорбели
ОколоСВЕТСКО
България сутрин
Опорни хора с Ганиела Ангелова
Брюксел 1 с Милена Милотинова
Видимо и невидимо

17 март, СЪБОТА
07:30 Зад стените на Бъкингам
08:30 Авиошоу
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Танц на ръба
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета
14:35 Как станах руснак
15:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин – бъдещето на видовете
16:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
19:50 Мамчета
01:45
02:10
02:30
03:15
03:40
04:05
04:25
04:50
05:10
06:00
06:45
07:35
08:25
09:20
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:20
16:50
17:40
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
23:55
00:50
01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:35
06:00
06:45
07:35
08:25
09:20
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:20
16:50
17:40
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
00:50
01:45
03:15
04:00
04:45
05:35

Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка
Новобранци
Психаротерапия
Психаротерапия
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Клопка
Събота, 17 Март
Кости
Кости
Кости
Кости
Кости
Империя
Империя
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Семейство Симпсън
Кога ще пристигнем?
Семейство Симпсън
Агент Картър
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Отстъпник
Семейство Симпсън
„Досиетата Х 2018“
Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история
Живите мъртви
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Империя
Империя
Агент Картър
Семейство Симпсън
Неделя, 18 Март
Кости
Кости
Кости
Кости
Империя
Империя
Империя
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Семейство Симпсън
Отстъпник
Семейство Симпсън
Агент Картър
Пазители на Времето
Пазители на Времето
Смахнатият професор
Семейство Симпсън
Агентите на ЩИТ
Жената на богаташа
От местопрестъплението:
Маями
От местопрестъплението:
Маями
Империя
Империя
Агент Картър
Семейство Симпсън
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20:20
21:30
22:00
23:00

00:20
02:00
02:20
03:10
03:40
04:10
04:40
05:30
06:30

Танц на ръба
Новините ON AIR
Жоакина, доня Революция
Колт 45 – екшън, криминален, Франция, 2014 г.; режисьор: Фабрис Дьо Велз; в
ролите: Ришар Самел, Жерар
Ланвен, Джоуи Стар и др.
Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
Характери
Опорни хора
VIB
Авиошоу
Колела
Необичайните заподозрени
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Брюксел 1

18 март, НЕДЕЛЯ
07:30 Зад стените на Бъкингам
08:30 Колела
09:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Танц на ръба
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета
14:35 Как станах руснак
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Дарвин – бъдещето на видовете
16:30 Авиошоу
17:00 Колела
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени
19:50 Мамчета
20:20 Йерихон – драма, исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция
23:00 Война – драма
01:00 Фамилно – токшоу с Доника
Ризова
02:50 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
03:50 Необичайните заподозрени
04:40 Видимо и невидимо
05:40 Опорни хора
Понеделник, 19 Март
06:00 Агент Картър
07:35 Последният мъж на света
08:00 Последният мъж на света
08:25 Новобранци
08:55 Пазители на Времето
09:50 Под наблюдение
10:45 Кости
11:40 Дюс Бигалоу: Мъжко жиголо
13:30 Мистър Бийн
13:55 Мистър Бийн
15:20 Психаротерапия
15:45 Психаротерапия
16:15 Последният мъж на света
16:40 Последният мъж на света
17:10 Агент Картър
18:05 Пазители на Времето
19:00 Под наблюдение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 „Досиетата Х 2018“
23:00 Живите мъртви
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Новобранци
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин
07:35
08:00
08:25
08:55
09:50
10:45
12:35
15:20
15:45
16:15
16:40
17:10
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
01:45
02:10
02:30
03:15
03:40
04:05
04:25
04:50
05:10

Вторник, 20 Март
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Новобранци
Пазители на Времето
Под наблюдение
Кости
„Досиетата Х 2018“
Психаротерапия
Психаротерапия
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Касъл
Пазители на Времето
Излъжи ме
Кости
Кости
Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история
Касъл
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Тиранин
Новобранци
Психаротерапия
Психаротерапия
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Тиранин
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Младите ни
Световният Пробег на
надежди в биатлона мира стартира от София

Щафетата на България за младежи до
20 години завърши на
14‑о място на световното първенство по
биатлон в Отепяя (Естония). Шампионатът
е за юноши, младежи
и девойки до 18 и до
20 години.
Кристиян Стоянов,
Петър Велчев, Християн Георгиев и Борислав
Яврийски завършиха
на 14-а позиция на 4
по 7.5 км с 14 допълнителни патрона, 2 наказателни обиколки и
изоставане от 9:05.1
минути.
Шампион стана щафетата на Русия с 1:25:21.2
час. Руските състезатели не влязоха в наказателна обиколка и завършиха с 9 допълнителни
патрона.
При девойките до 20
години световен шампион стана Франция с
1:02:52.1 час, 8 допълнителни патрона и 1 наказателна обиколка.
България в състав
Милена Тодорова, Мария Здравкова и Любомира Пехливанска завърши на 15-о място от
общо 17 отбора с 18 допълнителни патрона, 7
наказателни обиколка и
на 8:49.2 минути зад по-

бедителя.
Българката Милена
Тодорова се класира на
22-о място в индивидуалната дисциплина на
12.5 километра при девойките до 20 години на
световното първенство
по биатлон в Отепяя (Естония).

Кривонос (Украйна) с
два пропуска в стрелбата и изоставане от 3:04.7
минути, а трета се нареди Ирина Казакевич (Русия) с три грешки и пасив от 3:20.0 минути.
Кристиян Стоянов се
класира на 27-о място
в индивидуалната дисциплина на 15 километра при младежите на световното
първенство по биатлон в Отепяя (Естония). Стоянов направи три грешки
в четирите стрелби
и завърши на 4:05.6
минути след победителя.
Световен шампион стана Игор Малиновски (Русия) с три
пропуснати мишеМилена Тодорова ни и с време 41:48.5
минути. Още триТя направи пет греш- ма българи участваха в
ки в четирите стрелби и надпреварата.
остана на 6:42.8 минути
Петър Велчев е 49-и
зад победителката.
с пет грешки и пасив от
Другата българка Ма- 6:45.3 минути, Християн
рия Здравкова е на 24-о Георгиев се класира на
място с четири грешки и 62-о място с пет пропупасив от 6:47.8 минути.
ска в стрелбата и изоСветовна шампионка ставане от 8:23.1 минустана Камила Жук (Пол- ти, а Борислав Яврийски
ша), която пропусна две е 76-и с 8 грешки и на
от 20-те мишени и изми- 12:37.4 минути след пона трасето за 41:36.1 ми- бедителя.
нути.
В състезанието участВтора завърши Ана ваха 85 биатлонисти.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, главният секретар на Министерството на младежта и спорта Асен
Марков дадоха официален старт на международната щафета
“Peace Run”, символизираща стремежа на
човечеството към помирен свят.
На тържествена церемония г-жа Фандъкова запали факела, с
който международният екип от маратонци
ще обиколи Европейския континент през
следващите 7 месеца.
По време на събитието кметът на град София получи специално
отличие „Torchbearer

Award” за личния си
пример и принос към
каузата. Със същото
отличие бяха удостоени носителят на четири олимпийски медала Йордан Йовчев,
волейболната легенда
Евгени Иванов – Пушката и световноизвестният виртуоз Теодосий
Спасов.
"Точно в годината,
в която София е международна столица на
спорта, оттук тръгва и
тази невероятна инициатива, която защитава една от най-големите каузи в света - каузата за обединение на
хората и за мир. Тя идва да покаже, че спортът надхвърля границите на движението на

здравето и преминава наистина в защитата на големи каузи от
големи хора”, сподели
развълнувана Йорданка Фандъкова, докато държеше запаления
факел на мира.
Най-дългата щафета, символ на обединение на хората и укрепване на идеалите за
мир по света, предстои
да премине през Пловдив, Перник, Радомир,
Кюстендил, Дупница,
Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански
и Петрич, като последната точка от маршрута в България е граничният пункт Кулата.
А след това се отправя
към Гърция, за да посети всички държави
на Стария континент.
Международният
пробег се превръща в
най-мащабната и продължителна инициатива за единство. Щафетата с горящ факел
пресъздава символиката на предаването
на мира от нация на
нация, като дава възможност на всеки да
направи своята крачка към един по-добър
свят.

Балканска купа по 37-годишният Камбуров ще продължи да играе
ски-бягане в Златибор
Успешно представяне
на наши състезатели

Нанси Окоро

Николай Виячев

Българите Николай Виячев и Нанси Окоро постигнаха победи в спринта на 1.2 километра свободен стил.
В надпреварата при мъжете Виячев изпревари
Стефан Анич (Босна и Херцеговина) и представителя на домакините Милош Милосавлевич.
Другият българин Мартин Пенчев се нареди пети от десет участвали състезатели.
В надпреварата при дамите Окоро беше най-бърза пред сръбкинята Аня Илич и другата българка
Ванеса Емилова. В състезанието се включиха шест
ски-бегачки.
Балканската купа продължава на 7 и 8 март с
по два старта при мъжете и при жените в Маврово (Македония).
Уважаеми читатели, не публикувахме информации от спортните събития от празничните дни, както и изтеглените числа в тираж
18 от 4 март поради по-ранното приключване на вестника.

Нападателят Мартин
Камбуров преподписа
договора си с Берое за
още един сезон до лятото на 2019 г. 37-годишният Камбуров е един от основните играчи в старозагорския отбор. Той е
най-резултатният действащ нападател в българското първенство, като

заема втора позиция във
вечната ранглиста на реализаторите в елита със
197 попадения. През настоящата кампания той
записа 8 гола и 4 асистенции в 18 срещи на
старозагорци. Камбуров
е петкратен голмайстор
на "А" група. В България
е играл за отборите на

Локомотив (Пловдив),
Ботев (Пловдив), Свиленград, ЦСКА, Локомотив (София) и Спартак (Плевен). Нападателят е играл и за Ал Ахли
(Дубай), Астерас Триполис (Гърция) и Далян
Шиде (Китай). В своята
кариера Камбуров е отбелязал над 240 попаде-

ния. Има 16 мача и 1 гол
за националния тим на
България.

Станимир Стоилов е вече треньор
ЦСКА
ще участва на националния отбор на Казахстан
в европейските
турнири
Отборът на ЦСКА-София ще играе в европейските клубни турнири през следващия сезон,
ако се класира по спортен
път за тях. В официален
документ от УЕФА, адресиран до президента на
Българския футболен съюз Борислав Михайлов, се
съобщава, че "червените"
могат да участват в Европа от лятото. В писмото от Нион пише буквално: "Администрацията на
УЕФА стигна до заключението, че краят на тригодишното правило, което
се отнася за клуба, е сезон 2017/2018 г."

Найдобрият
треньор
на България
за 2017
година - Станимир
Стоилов, е
новият
селекционер на Казахстан. Новината бе потвърдена на
сайта на футболната федерация в бившата съветска република, a самият български специалист
пък бе официално представен на новия си пост.
Стоилов заменя на поста
руснака Александър Бородюк. Заставането начело на националния отбор
на Казахстан означава,

че главният виновник
за "син я т а
приказка" ще
прекрати взаимоотношенията си с
шампиона Астана. Очаква се
овакантеният пост да
бъде зает от помощника на Мъри Григори Бабаян. За Мъри това ще
е втора дестинация като национален селекционер, след като първо
през 2007-а, а след това
и в периода 2009-2010
бе начело на България.

Като водач на "трикольорите" Стоилов записа 16
мача, в които успя да постигне 5 победи, 4 равенства и 7 загуби при голова разлика 22:23.
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Çàðÿçàõà ëîçèòå çà çäðàâå è áåðåêåò
С много веселие и
приповдигнато настроение във всички населени места на община Ценово отбелязаха
празника на лозарите
и винарите – Трифон
Зарезан. Стародавната
българска традиция беше спазена въпреки лошото време и непрестанния дъжд. Във всички села царете на лозята наричаха за здраве и берекет, отправяха
благословии за плодородие и добра стопанска година, за натежали
от плод лозници и пълни бъчви с руйно вино. С отрязаната лозова клонка мъжете умело свиваха венец, а корените на лозата се поливаха с червено вино,
за да се налеят тежки
гроздове през есента.
По традиция кметът
на община Ценово д-р
Петър Петров прие в кабинета си стария и новия цар на лозята, придружени от духов оркестър. Заедно с тях беше и най-възрастният
лозар от Ценово Геор-

ги Банев, който макар и
на 91 години продължава да прави едни от найпивките вина. Ритуалното
з а -

та администрация и земеделските производители от Ценово.
В долна студ е н а
до-

рязване беше извършено в центъра на Ценово, където преди години той засади две лозички и продължава да
се грижи за тях. Честта
да бъде цар на лозето
през тази година беше
отредена на Георги Георгиев. С развято знаме новият цар поведе
кръшно българско хоро. За всички присъстващи беше осигурена
почерпка и чаша искрящо вино благодарение на спомоществователството на общинска-

сегашният цар Георги Григоров и царица
Полина Панева с писана каруца и под звуците на духова музика и
кръшни хора се отправиха към дома на новия
повелител на напитката
на Бакхус. Те предадоха символите на властта
на новата царска двойка Адриян Петров и Росита Анчева с пожелания да се грижат бащински за лозовите насаждения. Бившият и настоящият цар изпълниха ритуала по заряз-

Êëóá
„Ðодоëþáие“
Много и интересни са проявите, които се провеждат
за хората от третата възраст в Културния клуб на пенсионерите "Родолюбие"
в Парната махала на
Велики Преслав. Една от тях бе чудесният празник, на който
сръчните жени показаха плетива и други
идеи, реализирани с
топлината на душата,
а масата бе отрупана
с вкусотиите по автентични рецепти на
българката. Проявата беше съвместно с
клубовете "Родолюбие" и "Преславер".
Правим всичко
възможно за разнообразяване живота
на нашите ветерани, а този път изявиха желание да ни
гостуват и членове
на Културния клуб
на пенсионерите от
село Хан Крум, община Велики Преслав. Фолклорната им група изпълни няколко песни, с
което обогати идеята ни. С голямо старание се включиха
в изработките за изложбата на плетива
и на гозби.
Разнообразие от
вкусотии имаше на
изложбата - пълнени
червени чушки, сарми, както постни, та-

ка и с кайма, няколко
вида погачи, баници,
тиквеници, баклави,
бобени салати, не
липсваха и плодове,
които ражда земята
на Камчийската долина. Естествено не
липсваха и домашните вина и ракии, подготвени от добрите
стопани на старопрестолния град.
Председателката
на Културния клуб
на
пенсионерите
"Родолюбие" Николинка Маринова не
може да се нахвали
с изявите, които съпътстват хората от
третата възраст в
това трудно време.
В празника взеха
участие голяма част
от членовете ни, които се постараха да
покажат уменията си
в ползването на запазените автентични рецепти, предавани от поколение
на поколение. „Има
още много какво да
научим една от друга”, сподели Николинка Маринова. А
Димитричка Петрова, председателката на общинския съвет на СП-2004, която също е член на
"Родолюбие", е лаконична: "Това е клубът, който най-много работи и спазва
традициите с голям

ването на лозите. След
обредните думи на площада новият цар на виното с развято знаме и
бъклица в ръка поведе
кръшно българско хоро. Празникът продължи с конкурс за определяне на най-добро
домашно вино. Журито единодушно определи като най-добър
майстор винар Георги
Събев. За да споделят
настроението на празника, заедно с жителите
на Долна Студена дойдоха кметът на общината д-р Петър Петров
и кметът на населеното място Николай Николов. За Трифон Зарезан местните самодейци изпяха много песни,
вихриха се бурни танци,
вдигнаха се многобройни наздравици.
За цар на лозето през
тази година в Новград
беше избран Янко Върбанов. С весели тържества отбелязаха Трифон Зарезан в караманово, Пиперково и
Беляново.
марий ПEЙчев

Близо до хората
Да се среща с хората от
третата възраст за народния представител Пенчо
Милков не е изключение,
а един от приоритетите
му. В задъханото си ежедневие той намира време да обиколи някои от
полуобезлюдените села,
да даде отговор на парещи от болка въпроси, да
помогне с каквото може
Пенчо милков
там, където е усетил, че е
необходима помощ.
На 30 януари беше поредната му среща с възрастните хора от Пенсионерски клуб №1 към Общинската организация на СП-2004 в Русе. Малко
преди да потегли за София, Пенчо Милков отдели повече от два часа, за да изслуша внимателно
болежките на пенсионерите и като юрист да даде
изчерпателен отговор на техните въпроси, засягащи живота в пенсионерския клуб – отоплението, отчитането на електроенергията и др. Обсъдени бяха и приблеми, свързани с бита и борбата за
оцеляване на най-онеправданата част от българското население - пенсионното осигуряване, осъвременяването на пенсиите за прослужено време.
Дълго се говори за въздуха в Русе, за ремонта на
улици и тротоари, за опасния път Русе - Бяла, за
липсата на контрол при изпълнение на програмата за енергийна ефективност и др.
На срещата, организирана от ръковоството на
пенсионерския клуб, присъстваха Гергана Василева и Красимира Маринова - представители на областния и общинския съвет към СП-2004.
александрина шахаНОва, русе

па изпълнители от
Професионалналнотехническата гимназия "Симеон Велики", с която клубът
има постоянни връзки. С песните си жени
от групата
мария иванова (вляво) и донка митева пресъздават
към Културелементи от християнския празник игнажден
ния клуб на
ентусиазъм.”
драв пенсионери- пенсионерите в сеСпециален поз- те получиха от гру- ло Хан Крум, водени

П

енсионерите от крайдунавския град Козлодуй
имат с какво да се похвалят. Тук на брега на р. Дунав
пристига Христо Ботев с четата си с кораба „Радецки“,
слиза на брега и потегля
за връх Вола. За това разказа историкът краевед
Николай Пачев, който написа няколко книги за миналото на Козлодуй.
Пенсионерските клубове в Козлодуй са два - към
турлашкия съюз и този на
АЕЦ „Козлодуй“. И двата
клуба имат богата организационна дейност. Съюзът
на атомните енергетици се
помещава в клуба на орденоносеца. В момента организацията наброява около
500 членове, работили в
АЕЦ „Козлодуй“. Помещението е просторно, добре подредено, с барче, където всеки
може да изпие топъл чай или
кафе. Ръководството на клуба
се ръководи от дългогодишни
и опитни ветерани. Председателят Бойчо Боянов и неговите заместници имат богат организационен опит. Те непрекъснато
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мислят как да разнообразят живота на пенсионерите. Редовно
се провеждат походи и екскурзии до исторически паметници
и манастири, до стари столици

ник „Пенсионери”, който се чете
и коментира.
Създаден е организационен
комитет за честването на рождените дни на пенсионерите
по график. Провеждат се
срещи с други пенсионерски клубове за нови запознанства. Ръководството на
клуба организира и туристически походи.
Радостен е фактът, че
кметът на Козлодуй Маринела Николова всяка година организира
тържествено честване с
пенсионерите от цялата
община на Деня на възрастните хора.
Пенсионерите от Козлодуй имат добре уредени дворове и със своя
труд ги правят образцови. Добре са организирани и взаимно си помагат, при
тях всекидневието е празник.
Приятно е да си сред тях, да виждаш усмихнатите им лица, да почувстваш уважението им.
георги ПетрОв,
журналист от лом, член
на пенсионерския съюз на
енергетиците

Козлодуйско
всекидневие

на България, до Солун, до Македония. Пенсионерите посетиха и курортите Приморско, Мала църква, Пампорово, Предела и др.
Системно в клуба се провеждат турнири по бридж, шах, табла и др. Всяка сряда на разположение на енергетиците е вест-

от дългогодишната
председателка Недка Йорданова, показаха, че умеят и да
е веселят. Те изпълниха песни от българския фолклор. Не
липсваха и забавни
сценки. След като
си похапнаха от кулинарията, пенсионерите вдигнаха наздравици с чаши от
чудесните домашни
питиета и веселбата
повдигна още повече настроението.
текст и снимка
георги НикОв
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От стр. 1
Те са чудесни в работата си и по нищо не отстъпват на мъжете. Прекрасни домакини и майки,
които раждат и отглеждат своите рожби, доста
често носят по две, дори
и по три дини под една
мишница. Жената е достойна за уважение и възхищение от силния пол,
защото и мъжете са родени от жена и трябва да
се отнасят с особен респект към майката, любимата, дъщерите си, своите баби. Не мисля, че само 8 март е денят, в който
получаваме комплименти, подаръци, усмивки и
цветя. И през останалото
време нежното създание
трябва да е на пиедестал,
защото всяка Ева заслужава това.
- Кой е последният
подарък за празника
от съпруга ви, китариста Тони Георгиев, и вашия син, който също е
музикант?
- Подаръците с парична стойност нямат кой
знае какво значение в
живота ми. Нещата, които са неизмерими с левове, са най-ценни за мен.
Нито диаманти, брилянти, огърлици или пръстени могат да се мерят с
онова, което стопля сърцето, оставя диря в душата и, разбира се, положителна енергия, която не е
незабелязана. Вече 36 години съм с моя съпруг,
срещнахме се още в консерваторията, не мислихме дълго и се оженихме, а най-големият хит в
семейството е синът ни.
Горди сме с него. Възпитахме го да бъде наше огледало, израсна с ценности и морал. Сега завършва престижен институт в
Швейцария, който е в
топ 3 в Европа, наравно
с Кеймбридж и Оксфорд.
Безкрайно съм радостна,
защото освен че завършва магистратура с отличие, музиката върви редом с химията, а химията -
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Жена на всички времена
с любовта и музиката. Радваме се,
че е щастлив и в
личен план - с неговата приятелка са заедно вече
четири години.
В нашето семейство имаме закон
- обичаме ли, обичаме страстно, истински, всеотдайно. Тони-младши
подготвя втория
си албум, в който е автор на музиката и текстовете и аранжимента на песните. Това е големият подарък за мен
от Господ – детето
ми. Десет години
се молих за него,
тичайки по сцени
и фестивали тук и
в чужбина. Когато
човек е всеотдаен в работата си, не може да има и
дете, и голямата сцена. В
мига, в който отидох при
Ванга и след съвета й отпуснах малко юздите. Забременях, родих и посветих на детето си много
силни години.
- Дали ще бъдете и
всеотдайна баба един
ден?
- Мои приятелки, които са вече баби, ми казват,
че раждането на детето
на твоето дете е уникално
преживяване и чувството е незабравимо. Вярвам, че това ще е черешката на тортата у дома. Но
Всевишният си знае работата, всеки върви по своя
път. Дали ще е внуче или
внучка или и двете, когато той или те поотраснат,
в дует ще изпеем „Жена
на всички времена”.
- Споменахте Ванга.
Какво няма да забравите от срещите си с пророцичата?
- Тя беше уникално силна жена, докосната свисше, невероятна! В спомените ми ясно излиза нейната прямота, точна, ясна
и на място. Каквото трябваше да казва, го казваше
директно, без заобикалки. Усмихваше се въпреки слепотата и аз усещах
прилив на хубава енергия, макар да се респектирах. А в мига, в който
ръцете ни се докоснаха,
няма да забравя нежната й кожа. С усмивка ми
каза, че ще родя дете и
ще бъда горда с него, ще
съм щастлива. Даде ми
спокойствие и след шест
месеца думите й станаха
красива реалност. Ванга
ми каза: „Много хубаво
пееш, ке изпееш ли една
песен специално за мен?”
Обещах й и направих песента „Страдам за теб,
живот”, балада с рефрен,
илюстриращ мисията на
незрящата жена. Получи
се уникална ретроспекция на трудния й живот,
посветен на хората и болките им. Преди години на

драго сърце дадох средства за построяването на
църквата „Света Петка” в
Рупите. Моята баба се
казваше Петра, кръстена
съм на нея и почитам от
сърце тази светица.
- Замисляли ли сте
се дали пенсията един
ден, живот и здраве, ще
ви стига?
- Аз съм от малкото
мои колеги, които се самоосигуряват, но не вярвам пенсията да ми стига. Живея обаче с надежда, оптимист съм и вярвам, че младите хора ще
се върнат в България и по
някаккъв начин ще променят нещата за добро,
въпреки че и ние имаме
вина - даваме най-милото към Европа и Америка,

дено, лишават се и икономисват от храната...
Тъжна е действителността у нас и дано Господ направи чудо, за да
се преобърне ситуацията в несравнимо красивата ни татковина. Децата
да не оставят близките си,
определено не е честно в
XXI век да завършваш последните си дни в самота.
- Изпяхте десетки хитове. Коя песен е найлична за вас?
- Всичко ми се удава
- джаз, класика... Завърших музикално училище с пиано. Музикантът
е пълноценен тогава, когато може да прави и работи всичко. Колкото до
песента, тя е „На мама“.
Неведнъж е разплаквала

своя кръвен данък, и оставаме измъчени по децата си, които са на хиляи
километри от нас...
Лили Иванова споделя, че пенсията си от 225
лв. дарява на сиропиталище и предполагам, че
и аз ще постъпя като нея.
Получа ли такава пенсия,
предпочитам и аз да я даря, защото да се прехранвам с толкова пари е невъзможно.
Много ми е мъчно за
възрастните хора, които
са се бъхтали цял живот, а
сега едва си плащат сметките и често стоят на сту-

както мен, така и публиката. Посветих я на майка
си, която загубих при автомобилна катастрофа...
Не мина много и станах
първата, направила концерт „Не на агресията по
пътищата!“. На него се събраха едни от най-големите български имена.
Това е моята незарастваща рана, а също и загубата на сестра ми...
- Честата смяна на
прическата издава
нещо бунтарско в характера ви, типично
за рокаджиите. Сякаш
сте закърмена с тази

Недялко Йорданов с
първа фейсбук стихосбирка
Благодаря ви,
мили мои... Почти
познати непознати!
Как всяка сутрин всеки иска две думички
да ми изпрати...
На мен... На този, който свикна пред всички да се изповяда...
Това е моята утеха...
Това е моята
награда...
В края на своите „11 по 7“, а отскоро вече на 78
години, Недялко Йорданов изненадващо поднася
на почитателите си първата си фейсбук стихосбирка – нова, а вече позната на неговите приятели и
последователи в социалната мрежа. Защото книгата „67 сутрини“ се появява късче по късче във
фейсбук страниците на поета – всяко стихотворение бива публикувано веднага и намира възторжен отзвук. Така за по-малко от четири месеца, от
октомври миналата година до края на януари, се
ражда тази книга. Ще я откриете на книжния пазар

музика...
- Кое ви
- Да, ронатъжава,
кендролът е
но и не позпод кожата
волява нами. Кариерадеждата у
та ми старвас да не
тира още доутихва?
като бях сту- Натъжадентка с рок
ва ме фактът,
група „Униче българисон”. Обиканът е беден,
ляхме по изяживее в неви из претъпдостиг, няма
каните завъзможност
ли. В началода си позвото прическали удоволстта ми беше
вията, както
асиметричго е правил
на, на етажи,
преди година места и
ни...
обръснато...
- ТворчеСега виждам,
ските ви плаче е популярнове в бъдена и тук, и зад
ще?
граница. Гос- Освен попод ми е дал
каните за дуПетя е фурия
индивидуазина телевина сцената
лен нюанс,
зионни провизия и имидж. Ориги- грами и формати ще изнал съм, не копие.
дам пореден албум с хи- Вие, от зодия Рак, тови мои песни, но ще
сте невероятно талант- включа и съвсем нови.
ливи и справедливи, на- Задават се и поредица
ли?
от концерти из страната,
- Аз съм личност, която участия и проект, по койне се лута, нито пък гле- то работя с големия бигда в миналото. Не се ока- бенд на Благоевград под
чествявам с тази зодия. диригентството на Борис
Нейни представители са Янев. А ако срещна добър
едни от най-големите ге- спонсор, обещавам да нании, но и едни от най-из- правя грандиозен конпипаните престъпници. церт, за да се забавляваНе може всичко, изписа- ме незабравимо!
но за зодията, да важи за всеки. Вярвам в
звездата си, в кармата си, в часа, в който съм поела първата глътка въздух.
- Кое е кулинарното изкушение,
пред което не бихте
могли да устоите?
- Това определено са фантастичните
вкуснотии, приготвени от голям кулинарен изкусител като
Въпросите зададе
моята свекърва...
Иво АНГЕЛОВ
с логото на издателство „Милениум“.
„67 сутрини“ може да бъде наречена интернет
или фейсбук стихосбирка не само защото стиховете в нея са били споделяни с хилядите приятели на Недялко Йорданов в мрежата, а и защото
там са описани новите технологии. Първото стихотворение на поета със „сребърни коси“ в томчето се казва Skype – то е за онова, което го отнася
на „три часа самолет далече“ до неговата внучка.
Има не една, а две творби, посветени на изживяването във фейсбук – това „изобретение велико“.
В тях прозират симпатичните образи на хората,
които очакват с нетърпение и посрещат с въодушевление неговите утринни строфи, поднасят му
своя „лайк наместо цвете“, а авторът им отвръща
с благодарност.
Тези нови 67 произведения идват неуморно и
будят Недялко Йорданов рано всяка сутрин. Затова той става по тъмно и „още нощен“ включва
„стария компютър“. Пита се „Защо? Какъв е този
мощен/ неустоим във мене глас/ да се събуждам
в този час...“. И дори да няма за какво, шеговито
установява, че е безсилен да спре, защото: „Как да
изляза наглава/ със себе си, щом още дишам?/И
ето – пиша за това,/че няма за какво да пиша.“ Така
се появява тези неочаквана стихосбирка, пълна с
безброй въпроси и отговори, спомени и надежди
и мистериозни планове за нови начала.
Анелия УЗУНОВА
Страницата подготви Невена НИКОЛОВА
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За най-малките

×åñòèò ïðàçíèê, ìèëà ìàìî!
ГОРДОСТ
8 март
Свидно и добро дете,
с мойто майчино сърце
много обич аз ти давам
и надежда ти дарявам!

Изворче си ми игриво,
палаво и причудливо.
Даже грешки да долавям,
от сърце ще ти прощавам!

Îáè÷àì òå!
Обичам те, моя мила мамо!
Обичам те от все сърце!
В майчината ти
прегръдка само
с радост идва твоето дете.
Очите ти са ласкави и
топли,
ръцете – бели гълъбици
две.

Тешат те детските ми
вопли
и дават ми криле.

Радост, грижа си за мен,
но щастлив е моят ден.
Като птица аз ще бдя,
с щастие ще те даря!

Така е хубаво, когато
винаги си, мамо, с мен!
Наоколо е светло и
приятно
и хубав е тогава моят ден!
Цветанка Бъчева

Засмяно момиче
се смее,
сред нивите лете
се жълтее.
Край слънцето да
се върти умее,
а през септември
питата му зрее.

Майка съм на теб, дете,
свята обич в мен расте!
Дадох ти живот и вяра,
ти чертите ми повтаряш.

Искам, Мамо, все тъй сладко аз да те
наричам,
та да видиш и познаеш колко много
те обичам!
Искам да сплета ръчички, пръстчета да свия
и сърдечно, топло, нежно тебе да обвия!
Искам, Мамо, да те радвам, цял ден да ти пея,
като слънчице с усмивка да те грея!
Искам да си бъбря с тебе, приказки да слушам,
в твоите прегръдки топли, вечер да се
сгушвам!

Мамо, искам да те нарисувам
с най-красивата боя
и страшно се вълнувам,
коя боя да избера?
С коя боичка се рисува
кажи ми, мамо, обичта?
По цели нощи те сънувам
окъпана във светлина!
Ще взема жълтата боичка,
на слънцето прилича тя.
Със нея, Майчице добричка,
ще те нарисувам на листа!
калина малиНа

(слъНчОгледът)
От сламки и калчица
прави къщичка за
дечица.
(лястОвиЦата)
Зелена шапка над
равнината се
издига –
на хоризонта до
небето стига.
Лете по върховете
калпаци се белеят,
а горите напролет
се зеленеят.
(ПлаНиНата)
славейко
чамурлиЙски

рис. али младенОва, 6 г.

Благодаря ти, Мамо,
за твоя топъл скут,
за майчиното рамо,
за майчиния труд!
Благодаря ти още
за ясния ми ден,

за грижите ти нощем,
когато бдиш над мен!
За нежната закрила,
За кроткия ти глас,
за всичко, Майко мила,
благодаря ти аз!
асен БОсев

Поздрав
на небето слънчо грее,
слънце у дома живее.
с мамината нежна грижа
дните весели се нижат
и под нейното крило
аз се уча на добро.

Мамо!
Като тебе няма свято
нищо друго на света.
Ти даряваш на земята
най-красивите цветя –
на света деца даряваш,
нежни песни им редиш,
в люти студове ги сгряваш,
над креватчетата бдиш!
Мамо!
Благославям твойто име,
твоя образ мил и скъп:
по лицето ти любимо
никога да няма скръб;
никога сълзи да няма
в твоите добри очи,
само радостта голяма
като песен да звучи.
младен исаев

Горда съм жена, щастлива,
да съм майка, ми отива!
Горда съм, вървя напред,
горда съм, че имам теб!
карамфила мариНОва

Вечер, като легна рано,
от игрите изморен,
искам да ме милваш, мамо,
пак приседнала до мен!
Да ми шепнеш интересно,
да те слушам възхитен,
че така заспивам лесно,
ти когато си до мен.
Твойте приказки прекрасни
винаги безкрай са, знам,
но във сънищата ясни
аз довършвам си ги сам…
Богоя саПуНдЖиев
рис. силвия йОрданОва


Поздрав ти поднасям,

Мила моя Мамо,
ида да ти кажа
тези думи само:
С твоя имен празник

Осми март е светъл ден –
на тебе, мамо, посветен!
с тати днес те поздравяваме
и целувка подаряваме.
Поднасяме ти орхидея,
цъфти красива като нея!

аз те поздравявам –

слънчице мое невяна,
бъди ни здрава, засмяна!
слънчево цвете наричана,
ти си с моята обич закичена!
лили веНеЦияНОва

мамичко засмяна,

тебе и на татко
Здраве пожелавам!
и във знак на обич,
китка ти поднасям
росна и румяна…
чичо стОяН

Направете подарък на мама,
като оцветите рисунката
Страницата подготви кристина ДоБРЕВа
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сми март е израз
на любов и признателност към дамите и майките, празнува се в много страни и е
един от най-обсъжданите и дискутираните. С него човечеството отбелязва най-вече еволюционната победа на движението за еманципиране и извоюване на равни права
на жената в обществото.
Според официалния сайт
на ООН Международният
ден на жената е "ден, в
който светът се прекланя
пред постиженията на жените независимо от тяхната култура, национална, етническа, социална
и религиозна принадлежност, както и от икономическите или политическите им възгледи. Денят е
и повод за вглеждане в
бъдещите постижения на
жените, поглед към неизползвания им потенциал
и възможностите, които
очакват бъдещите поколения жени".
Международният ден
на жената бил популяризиран от формирования
по света, борeщи се за равноправие при заплащането на труда на жената. Датата е избрана неслучайно, тъй като се свързва с
първата масова проява на
жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в
Ню Йорк. При пожар във
фабрика за дрехи загиват
повече от 150 работнички. Инцидентът с изключително висока смъртност
се приписва на липсата на
мерки за сигурност. Тогава жените от шивашки и
текстилни предприятия
излезли на протест срещу
лошите условия на труд и
ниските заплати. Въпреки че тази масова проява
на женска смелост и солидарност била грубо и без-

Световна
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ват в шествия. От 1914 г.
отбелязването на празника в някои страни става на
датата 8 март.
На 16 май 1911 г. британската суфражетка Шарлот
Деспард оглавява поход
на Националната федерация на жените работнички в Южен Лондон. За рожден ден на празника може
да се смята една неделя в
началото на март, а именно 8 март 1914 г. Изборът
не е случаен, а е продиктуван от факта, че е единственият тогава почивен ден в
седмицата, когато на изявите и шествията в чест на
празника са могли да присъстват по-голям брой жени. От името на българските участнички във Втората
международна конференция на жените комунистки през 1920 г. в Москва
Ана Маймункова препоръчва 8 март за международен ден на жената. Покъсно 8 март официално
е избран за ежегодна дата

церемонно разпръсната
от полицията, тя дава основание денят да бъде запомнен.
За първи път празникът е отбелязан през далечната 1908 г. в Чикаго на
3 май – деня, посветен на
жените работнички. Честването било документирано от вестник "Социалистическа жена" в присъствието на 1500 жени. Идеята била на този ден участничките в манифестацията да привлекат общественото внимание към своите искания, насочени към
извоюване на икономическо и политическо равенство. На следващата година – 1909, празникът
отново бил отбелязан,
но този път на 28 февруари в Ню Йорк, пак
от организацията на
американската социалистическа партия. Покъсно същия месец тези жени създават своя
първи работнически
синдикат.
Идеята за празника в Европа се ражда на 27 август 1910
г., когато в Копенхаген се провежда Първата международна
конференция на жените социалистки, ор- клара Цеткин
ганизирана от Социа- и роза люксембург
листическия интернационал. По предложение за отбелязване на Междуна германката Клара Цет- народния ден на жената.
кин - редактор на социал- Това се случва през 1977
демократическия вестник г. на извънредна сесия на
за жени Die Gleichheit ("Ра- Общото събрание на ООН,
венство"), е взето решение когато единодушно се реза учредяване на ден на шава това да е междунарожената, който да се отбе- ден празник на борбата за
лязва всяка година. В ре- правата на жените по цял
зултат на това Междуна- свят. През същата година
родният ден на жената се 8 март е обявен за почичества за първи път през вен ден. От 1996 г. насам
1911 г. в Австрия, Герма- ООН избира различна тения, Швейцария и Дания, ма, под чийто наслов прекогато повече от един ми- минава ежегодното отлион мъже и жени участ- белязване на празника. В

А ето как го
честват по света

В италия жените получават от мъжете си подаръци, най-вече цветя, а
традицията повелява това да бъдат мимози, но не
празнуват с тях. Италианките се отдават на веселба
с момичетата. Като жест за
празника в Рим на този ден
баровете предлагат мъжки стриптийз, входът за дами е безплатен, а в някои
заведения дори пускат само женски компании.
В германия, разбира
се, този празник има социалистически корени. Преди години, докато жителите на Източна Германия са
поздравявали жените, в
Западна – изобщо не са
знаели за съществуването
му. След падането на Берлинската стена през 1989
г. 8 март получава по-широка популярност, но така и не се превръща в традиция. Споменава се като
Международен ден на жената, но в Германия денят
на майката е през май, когато жените се освобождават от всичките домашни
задължения.
В русия демонстрациите на жените се смятат
за първия етап на руската революция от 1917 г. На
8 март същата година работничките от Петроград
излизат на протест срещу
глада, войната и царизма.
След вземането на властта от болшевиките феминистката Александра Ко-

лонтай (1872-1952) убеж- го стара традиция във видава вожда на револю- етнам. В далечни времецията Ленин да се опре- на на 8 март почитали две
дели ден на жената. Ко- храбри сестри - Чънг, колонтай, която произлиза ито застанали начело на
от дворянско семейство, освободителната война
става единствената жена на виетнамците срещу
народен комисар в пър- китайците. С идването
вото съветско правител- на социализма традициство. Преди революцията онният празник премитя живее известно време нал в познатия ни 8 март.
в САЩ и Скандинавия. КоЖената в монголия се
лонтай е инициаторка и смята за символ и пазипредседател на женотде- тел на дома и семейното
ла през 1920 г., просъ- огнище. И още от стари
ществувал десет години. времена за неин празник
Омъжсе е опредева се
лял 1 юни.
за царНо
днес
ския
все повече
офимонголки
ц е р
отбелязват
Влаи 8 март.
димир
За япоКолоннците пък
тай. По
празникът
врее на 3 март
ме на
и се нарича
едно
Ден на моот помичетата.
сещеТе имат и
нияалександра специален
та си в
колонтай ден за малКронките момищад тя среща матроса ченца между 3 и 7 години,
- председател на Цен- но той е през ноември.
тралната
болшевишВ България 8 март
ка организация на Бал- първоначално се отбетийския флот, Павел Ди- лязва с беседи в тесен
бенко, който е 17 годи- кръг на социалисти през
ни по-млад от нея и спо- 1911 г., а през 1915 г. е
деля идеите й за свобод- първото публично честната любов. Техният брак ване. Като общобългарна 25 март 1918 г., обя- ски празник започва да
вен във вестник „Правда”, се празнува след 9 сепсе явява първият съвет- тември 1944 г. Отначало
ски брак без намесата на по предприятия, завоцърквата. В днешна Русия ди, учреждения се пранеомъжените жени праз- вят събрания, на които се
нуват по традиция с при- отчита приносът на жеятелки, докато омъжени- ните в производството,
те приготвят специална културата, науката и обвечеря. Празникът оба- ществения живот. След
че е национален и почи- 1960 г. честването взема
вен за всички. Подаръци- особено широки размете и цветята са обичайни ри и става любим празза него.
ник на жените от всички
Денят на жената е мно- възрасти.

Ôатална çагадка

афра Бен е първата англичанка,
която успява да се издържа само от
писането си. Тя е най-плодовитият
драматург за времето си. Също така
пише иновативна художествена
литература, превежда научни текстове и френски романи. Вирджиния Улф пише за нея: „Всички жени
трябва да се съберем
заедно и да пуснем по
цвете върху криптата
на Афра Бен, защото тя
като певица. През 1950 г. заминава
е тази, която ни извоза Франция и се установява
юва правото да изказв Париж. Домът й се преваме свободно мисливръща в гостоприемно
те си…” Бен пише лимясто за всички афрични и еротични стихориканци, живеещи
ве, в които описва свободвъв френската стоно човешката сексуалност.
лица. Нейни постоВ тях говори за мъжката импоянни гости са били
тентност, женския оргазъм, бисексуДжеймс Болдуин,
алността и неопределеността на поЛестър Янг, Мери
ловете.
Лу Уилямс, Дизи ГиНикоя жена няма да има такава сволеспи, Макс Роуч, какбода отново векове напред. През двето и музикантите от груте скромни столетия след смъртта й
пата "Елингтън и Бейси". Хейпрез 1689 г. жените се страхуват от
зъл Скот никога през живота си не
токсичния й имидж и така и не се посе съгласила да пее само пред бели
явяват кандидатки да съперничат на
хора.
страницата подготви Невена НикОлОва

Хейзъл Скот - първа в
света със собствено тв шоу

Хейзъл Скот е останала в историята на музиката като жената, която свири на две пиана едновременно. Но
тя е и първата жена
със собствено телевизионно шоу още
от зората на телевизията - през 1950 г.
Тази невероятна дама е известна и като
борец за граждански
права и срещу расовата
дискриминация. Родена е
в Тринидад, завършва пиано в
"Джулиард скул", Ню Йорк. Още от
малка се занимава с музика не само като надарена пианистка, но и

България честваме 8 март
и като Ден на майката, макар много българи да почитат своите майки на Благовещение, 25 март - християнския празник на майката и жената.

7.III. - 13.III.2018 г.

откровеността й. По свое време Бен
има репутация на уважаван професионален писател и също на „пънк поет”. Дълго време след смъртта й тя е
възприемана само като второто.
Освен успехите, които постига на сцената и в поезията, Бен е шпионин за монархията в Холандия и
най-вероятно в Южна
Америка.
Тя е и политически
пропагандист в двора на Чарлз II и неговия не толкова обичан
брат Джеймс II. Така животът й е дълбоко свързан с изпълнената с конфликти Англия, континентална Европа и зле управляваните робски колонии в Америка от бурния XVII в. Заради задължително тайното си участие в тези дела,
плодовитото й писане и анонимните текстове тя става фатална загадка
за всеки биограф. Въпреки това Афра
Бен не е жена зад заплетени тайни и
интриги, просто работата й придава
различни образи и понякога противоречиви възгледи.

Любопитно
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Ìесеö на славаòа

Д

о 12 март в Пловдив тече Месец на
славата. Под надслов "Подвиг и слава" се отбелязва 140-годишнината
от Освобождението на България, 145 години от обесването на Васил Левски и
170 години от рождението на Христо Ботев. Първото събитие включваше поклонение пред паметника на Васил Левски
на централната алея на Бунарджика. Преди това в църквата „Св. св. Петър и Павел“ беше отслужена панихида, съобщават от общината. Слово пред паметника
произнесе преподавателят в Катедрата
по българска литература и теория на литературата във Филологическия факул-

тет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" доц. Владимир Янев, а
водещ на възпоменателното честване бе
актьорът от Драматичен театър – Пловдив, Стефан Попов.
В церемонията по традиция участваха
представителни формирования от Пловдивския гарнизон – почетна рота, военен духов оркестър и венценосци, членове на Общинския комитет „Васил Левски” – Пловдив, и Комитета „Родолюбие”.
В общоградското възпоменание и полагането на венци и цветя се включиха кметът на община Пловдив, председателят на
общинския съвет, областният управител,
заместник-кметове и представители на
общинската администрация и областната
управа, кметове на райони, общественият посредник, командването на Пловдивския гарнизон, представители от армията, църквата, образователни и културни
институции, политически и обществени
организации, граждани и медии.

Óèêåíä â Ïëîâäèâ

Дефиле "Уикенд в Пловдив" промотира града като гостоприемна туристическа дестинация
през този месец. Това е третата инициатива, организирана
от Съвета по туризъм
- Пловдив след "Дефиле на младото вино" и "Дефиле Вино и
Гурме", съобщи Любозар Фратев, председател на Управителния съвет на организацията. Идеята
е за един необичаен уикенд,
който да даде възможност
на жители и гости на града
да се докоснат до гостоприемството на българина и на
Пловдив, посочи Фратев.
По време на събитието

посетителите имат възможност да разгледат богатата
и разнообразна хотелска и

ресторантска база, да посетят спектакли, музеи и галерии, да вкусят специалитетите на пловдивските заведения, да пренощуват в някой хотел, както и да опитат възможностите за СПА

Ïо ”женсêите” места
Наскоро
започна
"виртуална" феминистична разходка, осъществена от Русенския
исторически музей.
Туристическите турове са част от проект
на Българската асоциация на университетските жени "Жени, женски
организации и места на
колективна памет в София, Русе, Благоевград,
Велико Търново, Пловдив и Бургас", осъществен с подкрепата на
Българския фонд за жените. Разходки ще има
и през март. Сборният пункт на туровете ще
бъде къщата-музей "Баба Тонка".
Разказът ще маркира
и мястото, където е била къщата на Екатерина Каравелова, един от
символите на женското
движение в България в
периода между войните, оглавила девическото училище в Русе след
Освобождението.
Ще се отдаде заслуженото на ролята на
дружество "Стопанка"
за образованието на
момичетата.
При професионал-

ната гимназия по облекло разказът ще
обърне внимание на
дейността на най-авторитетното русенско
женско дружество "Добродетел".
Последната спирка
на обиколката по "женските" места в Русе ще
бъде математическата
гимназия "Баба Тонка",
където ще стане дума за
приноса на русенските
учителки за развитието
на женското движение
в България.

Т

елешка рибица,
кървавица, наденица с праз, 10
вида сланина, луканки, пастърми, сирена и
кашкавали, брънза, пача извадиха на софрата в родопското село
Широка лъка.
Там се проведе празник на майсторското
мезе - за втори път след
дадения старт миналата
година. Домашно приготвените меса и млечни
продукти показаха вкуса
на Родопите, а над 200
души гласуваха за найвкусното от тях, като пус-

и фитнес в града.
Доброволци от университети и училищата помагат
на посетителите с информация, само по време на събитието гостите ще могат
да получат промоционални
карти или ваучери за обектите, а входът за културните
обекти ще бъде свободен.
Дефиле "Уикенд в Пловдив" се провежда от 9 до
11 март. След събитието в
знаков туристически обект
в града (13 март) ще бъдат обявени и наградите
на публиката за "Най-гостоприемният хотел, ресторант, галерия, театър", които ще бъдат определени
на база събраните мнения
на посетителите чрез анкетни карти.

Празник на виното и любовта в Несебър
Един от най-обичаните поп изпълнители Миро беше звездата в
културната програма на община
Несебър за празника на виното и
любовта през февруари. Местната администрация бе подготвила
различни прояви в няколко поредни дни, изпълнени с развлекателни, културни и кулинарни
забавления.
Най-напред беше пресъздаден ритуалът по зарязване на
лозята по случай Трифон Зарезан. В него участваха ФФ "Българка", ФФ "Македонка" при НЧ
"Яна Лъскова - 1905" и Обедине-

на общинска школа по изкуствата – Несебър. Дружеството на несебърските художници подреди
тематична изложба в Центъра за
култура "Артиум".

А поп звездата Миро зарадва
своите почитатели с концерт на
пл. "Жулиета Шишманова" в новата част на града.
Празничните прояви продължиха с концерт на хора за градски песни "Блян" и хора за гръцки
песни "Месемврия" при НЧ "Яна
Лъскова - 1905" и среща с поети от Писателското дружество
в Бургас. Почитателите на рока
се насладиха на изпълненията на
група "Мена" при НЧ "Яна Лъскова -1905". Общинският театър в
Несебър представи постановката "Бардак" по Габриел Барили.

Родопчани разкриват тайната на идеалното мезе

каха гласа си в урна като на истински вот. Още преди

обяд първите желаещи да опитат найдобрите домашни мезета вече бяха заели местата
си, а шестима производители от региона - селата
Широка лъка,
Гела, Стойките,
вече режеха първите суджуци, сланини, пити от кашкавал и сирене
и разливаха по чашите

току-що подквасено овче кисело мляко. Слагаха щедро и характерната за Родопите брънза смесени сирене, кашкавал и масло.
За доброто настроение организаторите от
кметството се грижеха
и с вино на корем и с
хляб на скара, до който цвърчаха и дебели
парчета сланина.
И тази година първа

награда спечели 27-годишният Тодор Чакъров, който гледа животните си - 60 крави,
в Гела.
На масата той сложи
панирана сланина хайдушка сланина с тайна
съставка, която не сподели, кървавица, луканка, телешки салам, телешка рибица. Все пак
разкри една от тайните си - любов.

страницата подготви соня вълкОва
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Как тревожно е да си жена!
Красота и усмивка да бъдеш
сред всекидневния сив кръговрат,
вярност — срещу изменчивия вятър,
нежност — в загрубелия свят.
От безбройните пътища земни
най-рискования да избереш —
безразсъдния път на сърцето,
и докрай да го извървиш.
Твоя единствена радост да бъде
радост да даваш… Да бъдеш в нощта
светло прозорче, което чака,
първа стъпка, разбудила утрото.
Ти, слаборъката, да подкрепиш
силата на ръката корава.
И непростимото да простиш,
и да градиш живот от отломки.
Отговорност е да си жена.
Бъдещето да носиш в утроба.

Да продължиш в един детски вик
дългата мълчалива целувка.
Вечност да сториш от краткия миг.
Твоите прострени ръце за прегръдка
люлка да станат за нов живот.
Нощем над него безсънна да тръпнеш,
светла като звездоокия свод.
Всяка детска усмивка — със бръчка
да заплатиш и в косите със скреж.
Сълза по сълза на новото стръкче
своята хубост да предадеш.
Нищо за себе си да не оставиш.
Саможертва е да си жена.
И до ранена, разбита гръд
чистите извори да защитаваш —
просто за да съществува светът.
Горда съм, че съм жена.
Блага димитрОва

Български

В

сяка сряда петимата пенсионери, приятели
от детинство, се
събираха точно
в 17 ч. в нескъпо столично заведение, в което
кафето и алкохолът бяха по джоба им. И петимата имаха различна политическа ориентация
и негласно избягваха тия теми. Оплакваха
се от жените, децата, обсъждаха
наболели за обществото проблеми като третия пол, земетресенията, хомосексуализма,
сексуалността,
които очевидно
ги вълнуваха. Като казах хомосексуализма,
веднага трябва да поясня, че те бяха здрави българи - хетеросексуални, с успехи
сред жените и, честно казано, с ирония и
неприязън се отнасяха към хората с различна сексуалност.
За тях съществуваха
единствено двата пола. Най-вещ в разговорите беше бай Сашо Новоселски. Тая
вечер подхвана темата за третия пол.
– Вижте докъде
я докарахме! Трети
пол. Ни си мъж, ни си
жена. А какво си? Хер-

съм с много обич и внимание
от децата ми, внуците и правнуците. Имам сили и воля да запо-

мафродит? Или пенсионер? Ами ако този от третия пол попадне в мъжка съблекалня и ти се изпречи, Жоре, как ще реагираш?
Жорето, който минаваше за истински
надарен от бога мъж,
завъртя глава наляво-надясно и философски заключи:
- Зависи, Саше, кои
белези в него преобладават. Ако този индивид има цици, бедро, миловидно личице, като нищо ще... Е,
как мислиш? Ще му се
дам ли? Толкова време съм се увардил, та

чна всеки ден с желание,
да го преживея пълноценно, да правя нещата, които обичам.
Мога ли да искам нещо повече от старостта?
Не! Мечтите летят и ме
носят с дни напред. Докога? Не зная, не питам.
Когато реши, ще ме напусне. Благодарна съм,
че живях и продължавам да живея толкова
дълго. Благодаря ти, живот! Обичам те с цялото
си старческо сърце!
Йорданка БалдЖиЙска,
92 г., софия

ÐÅÂÍÎÑÒ
Ревнувах те от дамското ти огледало,
от оня първи слънчев лъч в зори,
от трепета момичешки през ранна младост,
от първото момче, в теб влюбено дори,
от всяко мъжко отражение в очите,
от книжката любовна, филм сълзлив…
Не бих му пожелал на друг да го изпита –
какво по-грозно на света от мъж ревнив?
И ревността, и любовта в антагонизъм
орисани са да не дават плод,
но пък през всички социални катаклизми
с теб двамата до днес създавахме живот.
Живот за щерка и за син, еднакво милни,
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КЛЮЧЪТ

Аз обичам старостта
Много пътувах, докато стигна до теб. Преодолявах болести,
подлост, лъжи, но не допуснах
отчаянието да ме победи. Преодолявах с труд и желание всички
неприятности в живота.
Старостта – последният сезон
на човешкия живот. Период, в
който човек спира по житейския
си път, оглежда се, мисли за отминалата младост и преценява
за пропуснати възможности и
сторени грешки. Старостта настъпва бавно, неусетно. Първите прояви са леки болежки, за да
ни подскаже, че идва, че е дошло
нейното време.
Аз обичам старостта! Дарена

Поезия

за внуци, внучки
и правнук един,
а Бог едничко задължение вменил ни –
все над жаравата в огнището
да бдим.
И да гори жаравата, а ревност и съмнения
при 100 по Целзий там да изгорят…
Прости ревнивеца ревнив и вярвай в мене –
аз те избрах, ти ме избра!... По дух и плът.
георги драмБОзОв

сега, на 64, ли ще се
опуща.
Избухна смях.
Отпивайки от ракийката, компанията
още повече се развесели. Жорето шушнеше на ухото на Сашо
Новоселски:
- Да ти кажа, Сашо,
като съм набарал едно 58-годишно гадже.
Абе мадама, та дрънка. То гърди, брате,
то тяло, а бедрата й
почват от раменете.
Гледа ме в очите и
чака само да й да
дам знак и да й покажа ключ от квартирка. Ама нали знаеш,
аз не съм имотен като
теб. Ти имаш и вила, и
гарсониера, и апартамент. Къде да я заведа. Трябва ми обстановка, топличко, уютничко... Ако си истински приятел, дай ключа за една нощ, пък аз
ще ти се отблагодаря.
- Жоре, ама тая жена сериозна ли е? Пък
и ти вече си на години, да не вземеш да се
изложиш! - закачливо
отвърна Новоселски.
- Как ще се изложа бе! Ти знаеш, че
мен жените ме търсят... Жена, с която
съм бил, цял живот
ме помни и благославя.
Бай Сашо започна
да бърка в палтото,
преметнато на стола,
и от страничния джоб
извади ключ. И така,
без да видят останалите, му го подаде.
- Това е от гарсониерата. Знаеш къде
е. Другата сряда на
сбирката ще ми върнеш ключа... Може и
цяла седмица да изкараш, стига жена ти
да не те усети! – пошушна му Сашо.
- Ще бъда точен
както винаги - отвърна Жорето.
В това време другите трима се бяха

разгорещили и
продължаваха
спора за третия
пол, за мъжкото и женското
начало на света, за педерастите, които са
в управлението
на страната.
На следващото събиране се
явиха в пълен
състав. Разговорът пак тръгна към Истанбулската
конвенция. Сашо
като най-стар
се обади малко троснато:
- Абе оставете ги... Жорето
е имал хубав
ден през седмицата, нека да
се отчете, щото несподелена радост си е половин
радост.
- Да знаете какво
ми се случи. Не съм
егоист и щом мене е
стигнало, го пожелавам и на вас. Ще целуна ръка на бай Сашо с благодарност.
Нали ви споменах за
онова парче, 58-годишното. Взимам
от Сашето ключа за
гарсониерата. Звъня на мадамата, а тя:
„Добре, ама по- късничко, за да се пооправя.” И в 8 съм
на спирката, както
се разбрахме. Грабвам я от спирката и
- в гарсониерата. А
там - топличко. Взел
съм водчица, а тя
- фъстъчки. Пускаме си телевизорчето, попийваме, гледаме се в очите, а
на мене ми е едно
хубаво, като че ли
някой с мехлем ми
маже душата. Ей това е животът. После
цяла нощ...
Групата внимателно слушаше. Само бай Сашо леко
се подсмихваше и
в най-разгорещените обяснения неочаквано попита:
- Ти ходи ли в гарсониерата?
- Абе за там ти
разправям.
Нали
ми даде ключа. Да
не забравя да ти го
върна. Така ми беше
хубаво... – не довърши Жорето.
- Слушай, Жоре,
тоя ключ, дето ти
го дадох, е от мазето бе...
На масата се възцари тишина. После
избухна смях. Жорето хвърли ключа, грабна палтото
и без да каже дума,
ядосано излетя от
заведението.
кръстан
владимирОв

малки обяви
0885/083606,
02/9277167 - купува фарове за лада 2107, дървен
фотоапарат голям формат
- 18х24 см, тричелюстен,
универсал за струг за фланец 85 мм; домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт и др.
аксесоари за мерцедес, купе 114-115, бял ретро волан, стъкло за фар
0898/380387,
02/8242129 - продава китеник, радиокасетофон, спортен велосипед, часовник с
кукувица, микроскоп, аптекарска везна, старинен часовник, приставки за бормашина - ренде, трион
0899/845628 - продава
струг, банциг и гатербанциг
0896/722938 – бокс с
много европейски инструменти за електро- и механичен монтаж – 100 лв.; нови
нагреватели за акумулираща печка 55 см, фабрични
– по 5 лв.
0895/774597 – продава
форд ескорт дизел на части
и цял, плюс скоростна кутия
за лада 1600
0988/783323, вечер –
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продава немски компресор за боядисване на коли и др., преносим в чанта, зарядно устройство за
коли, 3 бутала, първи ремонт – 1,3, италиански за
коли – изгодно! Аспиратор
220V, нов, бензинова лампа
нова, месингова
0884835886 – бивша медицинска сестра с опит търси работа като гледачка на
възрастни хора
0887/337684 – купува
пишеща машина „Хеброс –
1300”, радиокасетофон, касети с народна музика, стари градски песни, хумор,
противогаз, електрически
трион, запазен лаптоп, очила за нощно виждане, газов
пистолет руски, романите
„Война и мир”, „Мъртвите
сибирски полета”, „Клетниците”
0897/488261 – продава
мини машинка ръчна за чупене на бадеми, кайсиеви
костилки, лешници и орехи. Много е ефикасна!
0898/225564 – купува
стари мотопеди „Балкан”
и „Симсон”. Може и да не
са в движение, бракувани.
Продава нов немски слухов апарат
0887/734234 – продава

Възпоминание
На 16 март 2018 г.
се навършват
12 години
без нашата съпруга,
майка и баба

Съобщения

Български

електрическа печка „Горение” с четири котлона, в добро състояние – 110 лв.
0888/245413 – продава
нов газов котлон – 88 лв.,
шалте – 38 лв., матрак – 40
лв., аплици – по 30 лв., тройка полилеи – 80 лв., прахосмукачка – 28 лв., месомелачка – 65 лв.
0896/321902 – продава две мотофрези – ИМТ
„Белград”, и „Балкан” Ботевград – 1000 лв.
0877/852693 - заменя
каравана срещу малко булдозерче или трактор
071772050 – Продава изгодно радиоапарат
„Олимпия”, голям формат,
напълно запазен
0886/729130 – продава
кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; пералня
AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима и неизползван вертикален фризер на изгодна цена
0876/924275 – купува
пощенски марки и пътували пликове до 1945 г.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0878/905168,
0878/905112 – мъжка
шуба № 52-54, кафява, с
подплата, естествена кожа, сваляща се; иглолистна гора 3,500 дка – с. Гълъбовци, Софийско, масив
Ковачевица

имоти

0876/344456 - продава
двуетажна къща обзаведена в с. Ст. Караджово, общ.
Болярово, с дворно място
1,240 кв. м. В селото има минерален извор
0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две
сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
0896/722938 – продава/
заменя имот 880 кв. м близо до водите на яз. „Искър”.
Двустайна дървена къща 18
кв. м, много строителен материал, облагороден, електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист
въздух – на 40 км от София.
За лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета; за риболов, подводен
риболов, ветроходство. Документи – изрядни
0877/311136 – търси
стая под наем за сам човек
в къща – в София или около София
0898/225564 – приемам нуждаещо се младо
семейство или пенсионе-

Възпоминание

Параскева Петкова
Колева

от с. Гурково,
на 66 г.
Работила като търговски работник в с. Гурково и в РПК – Балчик. Винаги е
била за пример със своето трудолюбие. Винаги
ще носим в нашите сърца спомена за теб! Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

Изминаха
5 МЪЧИТЕЛНИ ГОДИНИ
без нашия незабравим
съпруг, баща и дядо

АСЕН ГЕОРГИЕВ РАДИЧЕВ

(1924-2013)
Винаги ще носим спомена
за теб в сърцата си.
От семейството

Възпоминание

СКРЪБНА ВЕСТ

През февруари-март загубихме най-скъпите си:

ВАСИЛ СТАМОВ
ВИТАНОВ
1906-1991

МАРИЯ ИВАНОВА
ВИТАНОВА
1907-1994

На 8 март 2018 г.
се навършват
20 тъжни години
без нашия непрежалим
баща, дядо, брат и сродник

ДИМИТЪР ИВАНОВ
АНГЕЛОВ

1947-1998
Времето не лекува болката
и не намалява скръбта ни.
Остана в сърцата ни със
скъпи спомени, голяма мъка
и много обич.
Поклон пред светлата ти памет!
Почивай в мир!
От близките

На 26 февруари 2018 г.
ни напусна
нашата непрежалима

ДИМАНКА ИВАНОВА
СТАМОВА
1934-2014

Годините минават, а скръбта остава... Гласовете, думите, добротата ви са винаги с нас. Вие сте част от нашето ежедневие, защото за обичта няма забрава.
Спете в мир!
От семейството

Възпоминание

ри за поддръжка на идеален селски имот в Първомайско
0878/288210 – продава двуетажна тухлена къща на две плочи, гараж,
стопански сгради, овошки – село Цани Гинчево,
Шуменско
0889/027105, след 19 ч.
- продава едноетажна масивна къща с ток, вода, платен данък в Пловдив, 1300
кв. м двор. Цена по споразумение
02/4690408 – спешно
дава обзаведена стая под
наем! Изгодно! Гараж под
наем – оборудван, с ток
и вода, близо до градски
транспорт и метрото
0877/756033 – продава
двуетажна вила с декар насаждения, пчели – до Перущица, на 15 км от Пловдив.
Има ток, вода изворна
0884574410 – продава
1900 кв. м двор с къща на 2
етажа, 100 кв. м изба, в центъра на с. Недялско, Ямболско, на централен път
02/4690408, след 18 ч.
– дава под наем самостоятелна стая обзаведена, за
непушач, гараж с ток и вода
041350362 – продава
вила на два етажа с 1,1 кв.
дворно място, 40 кв. м гараж, банциг и фреза, на 5
км от зеленчуковата борса
в с. Плодовитово
0879/694192 – продава
двор 800 кв. м, и къща – с.
Ясен, Плевенско
0899/297967 - продава
вила в Момин проход - триетажна, може и поотделно
I етаж - 20 хил. евро, II и III
обзаведени х 25 хил. евро,
с минерална вода
0896/785986 - продава
лозе 2 дка с малка вила - 46
кв. м, близо до болницата в
Балчик, с изглед към морето - 50 хил. лв.

Янушка Лазарова
Стойчева

(1940 – 2018)
Тя цял живот раздаваше
обич, грижа и приятелство!
В най-тежките си мигове мислеше за другите. Остави ни
пример за силен дух, човешка съпричастност
и всеотдайност! Светъл път на щедрата й,
всеотдайна, силна и прекрасна душа!
С обич безкрайна
от голямото й семейство

времето

35
0878/181538 – продава
къща в Ставерци, Плевенско, с 5 стаи, декар двор,
стопански сгради
0894/220590 – продава
1 дка празно дворно място
в село Засмяно, на 30 км от
Варна в посока Добрич, в
регулация – 2000 лв.
0885/335852
и
0889/433582 – продава
УПИ с бунгало 16 кв. м, фургон, лози и овощни дървета
– с. Бошуля, Пазарджишко –
12 хил. лв.
0895/307569 – продава
партер в Бургас близо до
Краснодар, става и за живеене, или дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща, декар
двор, стопански сгради,
кладенец – в с. Огнен, Бургаско. Цена 8000 лв.
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, в центъра
на гр. Рудозем, обл. Смолян
0884/766588 – жена с
френски и руски език търси
работа без заплащане, срещу ползване на празно помещение при почтени хора
0899/892045 – продава/заменя имот за малък
апартамент в София. 880
кв. м, до водите на язовир
„Искър”. С нотариален акт
– двустайна дървена къща
18 кв. м, масивен строеж 68
кв. м, готов за първа плоча.
Много строителен материал. Облагороден. Електрификация, инфраструктура,
отлична панорама. За лов
на патици, гъски, сърни,
елени и др. Риболов, туризъм, ски – на 40 км от София и на 25 км от Боровец
0988/722370 – дава самостоятелна стая на мъж,
жена или семейство за символична сума – в София, „Х.
Димитър”, срещу елементарна помощ
0877/852693 - продава
парцели 760 кв. м с ПУП в
кв. Виница, Варна
0305/29320 – продава етаж от къща в София,
4 стаи, 2-и етаж, с голяма
тераса, сменена дограма,
120 кв. м
0877/852339 – продава
обзаведена добруджанска
къща с кьошк, 3 стаи, антре,
баня, двор 1,3 дка, стопански сгради, овошки – в центъра на гр. Алфатар
0889/524801 – купува/
заменя с тристаен лукс за
вила лукс с цел постоянно
живеене, врачански лозя
0879/694192 – продава
800 кв. м двор с къща в с.
Ясен, Плевенско

биопрогноза
По-сериозни здравословни проблеми през периода могат да имат страдащите от хроничен
и често повтарящ се бронхит. Препоръчителни
при възпаление на дихателните пътища са инхалациите с етерични масла от бор, кипарис, чаен
храст, евкалипт и др. Очакваните магнитни бури могат да създадат проблеми с нервите и съня на много от хората с по-лабилна нервна система. На тях фитотерапевтите препоръчват
за пиене чайове от листа от мента и маточина, от цветове от роза, липа и лавандула, от
стръкове от мащерка и жълт кантарион и др.

В сряда се очаква краткотраен
дъжд, а температурите ще бъдат
изцяло положителни – от 1 до 14
градуса. В четвъртък валежите
ще спрат, ще бъде облачно с температури от 3 до 13 градуса, ще е
ветровито. В петък и събота съществена промяна на времето не
се очаква – остава облачно, с температури между 1-4 и 12-16 градуса. В неделя ще има краткотрайни превалявания. През следващата седмица се очаква подобряване на времето.
Магнитни бури - 9, 10.III.

Д-р Иван СТОЯНОВ
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Обяви

лУНЕН

ЗаПОЗнайте се

калЕНДаР

7 март, 20 луНеН деН,
Намаляваща луНа,
луНа в скОрПиОН
Разумното планиране ще
позволи да бъдат избегнати
напразните грижи и ходове,
а неподправеният интерес
към ставащото ще ви помогне да получите търсените отговори на всички въпроси.
8 март, 21 луНеН деН,
Намаляваща луНа,
луНа в стрелеЦ
Ще можете да си позволите нещо, за което отдавна
сте си мечтали, ще се появят
нови възможности, от които
е добре да се възползвате,
особено в празничния ден.
Възможни са приятни съвпадения.
9 март, 22 луНеН деН,
ПОследНа четвърт,
луНа в стрелеЦ
Голям е рискът да срещнете силна съпротива или
непреодолимо препятствие.
Това е времето за максимална свобода на действията,
подходящо за разнообразни импровизации, творчески търсения.
10 март, 23 луНеН деН,
ПОследНа четвърт,
луНа в кОзирОг
Трудолюбието и ентусиазмът ще ви помогнат да завоювате уважението на силните на деня. За много от вас
ще бъде важна поддръжката,
която ще получите от влиятелни хора.
11 март, 24 луНеН деН,
ПОследНа четвърт,
луНа в кОзирОг
Всяка смяна на обстановката ще ви бъде от полза, ще
ви подари позитивни емоции. Колкото по-активен живот водите, толкова по-големи успехи ще постигнете.
12 март, 25 луНеН деН,
ПОследНа четвърт,
луНа в кОзирОг
Може да намерите отговор на всички въпроси. Ще
бъде добре, ако обърнете
внимание на здравословното си състояние.
13 март, 26 луНеН деН,
ПОследНа четвърт,
луНа във вОдОлеЙ
Ще имате повод за доста
безпокойства, но те ще се
окажат неоправдани. Човек,
към когото не сте безразлични, се нуждае от вашата помощ – просто няма да можете да му отказвате.

Р

ибите са подвижен
воден знак. Това ги
прави силно емоционални и интуитивни, романтични, но и променливи. Те съчетават по нещо
от качествата на всеки от
предходните 11 знака. Затова не се учудвайте, ако
някоя сладка и романтична Риба в даден момент
ви изненада с амбиции и
твърдост, типични за Овена, или със страстта към
лукса, която проявява
един Телец.
Но най-важното за тях
е, че дълбоко в себе си
са обърнати към духовното. Тяхната движеща сила са емоциите и най-вече копнежът да се свържат с другите и да от-

0894/358377 - Работещ
желае запознанство с работеща или пенсионерка дама
за сериозна връзка или брак.
Моля само сериозни обаждания и СМС!
0882/550389, Стоянов –
79 г./168 см/71 кг, непушач,
с полувисше, осигурен, добряк, иска да живее при нежна домакиня от 67 до 82 г. като влюбено семейство
0877/597790, от 16 до 22
ч. – вдовец, 166 см/65 кг/79
г., с много добро здраве, жилищно устроен, независим,
без ангажименти, търси порядъчна дама с нормално тегло и добър характер за съвместно съжителство
057402315 – самотен
вдовец, осигурен, търси жена на подходяща възраст от
Добричка област
0876/600382,
0898/776349, след 19 ч. - 71
г./173 см/83 кг, разведен пенсионер, от Пловдив, живее
на село в собствено жилище.
Безгранично честен, точен,
чистоплътен, сърдечен, душевно богат. Изглежда перфектно запазен, търси дама
за другарче за цял живот. До
70 г. да е, без значение от
град или село. Живеене – по
предложение на дамата. За
предпочитане – при нея.
0988/955015 – на 41 г.
търси връзка с цел брак
0899/101757, от 12 до
18 ч. – вдовица, непушачка,
70-годишна, търси спътник
в живота – образован, възпитан, от София, Пловдив и
региона

10

Съобщения

Български

ЧЕСТИТ 8 МАРТ - ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА!

Пожелавам щастлив празник, много здраве, радост, благоденствие и спокоен живот!
На подрастващите – спокойно детство, на учащите – успех в училище,
на работещите – успех в работата, на пенсионерките – спокойни старини!
От софия – на Бела, вихра, аНдриаНа, зОя, раЙНа, мила,
дОБриНка и на всички дами от редакцията на в. „Пенсионери”.
От ямбол – на сОНя, ОксаНа, стаНка от с. джинот, гОсПОдиНка
от с. веселиново!
От Бургас – на симОНа и таНя иваНОви
От Плевен – на мариНа и НОНка Беремски!
От добрич – БОряНа, величка, гиНка и БОЖаНка!
От Балчик – на веселиНа, д-р арсОва и д-р великОва!
От с. гурково – на васила и мариЙка димитрОви, на витка
ПаНчева раЙчева!
От каварна – на калиНа гадЖева!
От германия – сОфи, верОНика и алЬОНа аНдрееви!
От киев – на лЮдмила и мариНа БаглаЙ!
марин андреев колев, с. гурково, обл. добрич

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
9 март 2018 - 13:21:04

ЧЕСТИТ 93-ТИ РОЖДЕН ДЕН
На 8 март 2018 г.

ИВаН ИВаНоВ тодороВ

навършва
93 гОдиНи
Желаем му здраве и
още дълги години да бъдем
заедно.
От семейството
0886/792979 – търси жена без ангажименти, от Великотърновска, Ловешка и
Плевенска област. Може и
при мен, и при нея!
1750 софия, до поискване, ина елисеева – с доверие, подкрепа, равностойни – за спокойни старини. Да
си 76-82-годишен, от Западна България!
0877430258 след 19 ч.
- 40 годишен работещ варненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от Североизточна България за създаване на семейство и деца.

ч. - последна четвърт
за да смъкнете 1-2 кг,
трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности до същия час на
следващия ден.

7.III. - 13.III.2018 г.

ПОЗДРАВ

По случай
8 март –
международния
ден на жената,
ръководството на
пенсионерски клуб
„вкусът на живота”
– шумен,
поздравява
всички
пенсионерки,
най-вече редовните посетителки,
като им пожелава
крепко здраве,
вяра в по-доброто
бъдеще и много
сили до дълбоки
старини!
Веселете се чак до
зори!
Бъдете
щастливи,
мили
жени!
От
ръководството

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

БорИс ИВаНоВ ИВаНоВ

ВЕсЕЛИНа МарИНоВа КоЛЕВа

на

от Бургас,
който навършва
2 гОдиНи
Желаем му здраве,
щастие и късмет, спокойно детство и дълго да празнува рожден
ден като прабабите си
Станка и Господинка!
От дядо марин андреев колев,
с. гурково, обл. добрич

на

от Балчик
Нека през следващите 50 г. да се
радва но здраве, късмет, хубава
работа, благоденствие
и успехи в работата и
личния живот!
Нека годините до следващия юбилей да са полеки!
От баща й марин
андреев колев

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (7.III.- 13.III.2018 г.)
ОвеН - Още с настъпването на седмицата не се
колебайте да отстоявате интересите си от личен характер. Постарайте се да действате с
повишено внимание при работа
документи.
телеЦ - Проявете толерантност към хората, с които се намирате в близки отношения. До края
на седмицата осъществените от
вас срещи ще имат търсения от
вас ефект.
БлизНаЦи - Не се колебайте да предвидите някои трудности, които биха забавили развитието на предприетите от вас стъпки. Опитайте се да отговорите правилно,
ако възникнат разногласия.

рак - Насочете се
към осъществяването на текущите си задължения от делови характер. Планирайте инициативите си по
начин, който ще ви позволи
да приключите навреме с тях.
лъв - Избягвайте свръхочакванията по отношение на близките си. Около средата на периода не се нагърбвайте с осъществяването на
проекти, които могат да се окажат
нож с две остриета.
дева - Постарайте се да изглеждате във върхова форма, особено ако ви се налага да се представяте пред отдавна забравени приятели. Осланяйте се на интуицията си, когато става въпрос за финансови въпроси.

везНи - В края на седмицата намерете разрешение на проблемите, с които се сблъсквате. Постарайте се
да действате с дипломация и не
се колебайте да използвате силни аргументи.
скОрПиОН - Работете в защита на идеите си. Защитете
се от подмолните действия
на недоброжелателите си. През
почивните дни намерете удачно
време и начин, за да се отпуснете, без да сте ангажирани.
стрелеЦ – Не се затормозявайте с мисли за ангажименти или за финансовото ви положение. Съсредоточете вниманието си изцяло
върху интимната половинка и
близките си.

кОзирОг - Много от
вас ще търсят подходящия начин, за да прекъснете
конкретни взаимоотношения от
приятелски характер. Добре е да
се опитате да запазите добрия
тон, дори и да сте предизвикани.
вОдОлеЙ - В началото
на периода замислете
обновление в дома си.
Не се колебайте да изградите нови приятелски контакти, които
биха ви донесли позитиви.
риБи - Мнозина от вас
ще се надяват на конкретни известия по въпроси,
които засягат имотни проблеми. Поставете на солидна основа инициативите, от които же-

лаете да печелите в материално отношение. ДЖЕСИка

Çîäèÿ ÐÈÁÈ (19 ôеâðуаðи – 20 маðт)

крият сродната си душа.
мъЖ
Сред представителите
на силния пол в зодиака
той е един от най-чувствителните и с най-силна интуиция. Мъжът Риби е инте-

ресна личност, на моменти
странна. Трябва му повече
време, за да се отпусне и
да разкрие същността си.
Когато става въпрос за
любов и романтика, мъжът
Риби не може да задържи

своите емоции. В момента,
в който се влюбва, той изразява силно чувствата си, истински ураган от емоции и
любов. Той е партньор, който трудно ще искате да пуснете. Състрадателен, грижовен, често поднасящ приятни романтични изненади на
любимата си. Признателен
към това, което половинката прави за него, верен и лоялен в любовта си.
ЖеНа
Няма нищо чудно в тълпата от кандидати за ръката
на жената Риби. Ако я спечели за спътница в живота,
тя ще позволява на мъжа си

да бди над нея, да я закриля и да предугажда всяко
нейно желание. Тя ще го
гледа влюбено, ще му бъде благодарна, че може да
се опре на неговото рамо и ще му позволява да
доказва колко силен и загрижен е за нея. Нали той,
избраникът на жената Риби, означава толкова много за нея.
Тя е убедена, че той
ще успее да предотврати опасностите, които я
дебнат едва ли не на всяка крачка. Ще го изслушва внимателно, ще бъде
отзивчива и предана приятелка на спътника си в
живота. С нея той ще може да сподели неприятностите и проблемите си.
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Конфликти

37

Домашни питбули ÊÐÈÌÈ
закопчаха крупен
телефонен измамник! нахапаха стопанката си ÕÐÎÍÈÊÀ

В резултат на полицейските действия на служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР Бургас
съвместно със служители от РУ – Ветово, при ОДМВР - Русе, е задържан
60-годишният Н. К. от Свети Влас. Мъжът, придвижвайки се с лек автомобил, прибрал от общо пет телефонни измами, осъществени спрямо
възрастни бургазлии, общата сума от 43 445 лв.
Близо 29 000 лв. от
тях са намерени
и иззети при задържането на
Н. К. в близост
до Ветово, но
останалите пари са предадени дни по-рано
в Румъния.
Констатирано е,
че на 17.2. т.г. по обяд
Н. К. взел от кошче за боклук, разположено на паркинга на ул.
"Гурко", торбичка със сумата от 24
185 лв., собственост на 65-годишна
бургазлийка, въвлечена в телефонна
измама по класическия механизъм

Áиâш кмет
áеçчинстâа
Бившият кмет на
свищовското
село
Ореш е бил арестуван, след като нападнал, ритал и бил настоящия кмет и потрошил
кметството.
Екшънът се разиграл, след като Петър
Йозов и синът му били привикани за разпит. Поводът бил множеството жалби, които
пишел до всевъзможни институции срещу
настоящия кмет Любомир Иронов и срещу градоначалника на
Свищов Генчо Генчев.
В сигнал до главния
прокурор Йозов наклеветил всички кметове на населени места, че са „мафиоти, а
управникът на общината Генчо Генчев е
шефът на мафията“.
Заради тези доноси
Йозов бил призован
да даде показания. Той
обаче влетял разярен
в кметството и започнал да буйства. Нахвърлил се с юмруци и
ритници върху Любомир Иронов. Посегнал
и на полицейския инспектор.
Разлютеният бивш
селски първенец потрошил
компютър,
принтер и врата на
една от канцелариите. Иронов и полицаят незабавно подали
сигнал на телефон 112.
След минути пристигнал полицейски екип
от Свищов и Йозов и
синът му били оковани с белезници и отведени в ареста.

"оказване на съдействие на полицията". Жената изтеглила сумата от банков клон, като умело заблудила банковия служител. На същата дата Н. К.
взел и сумата от 4800 лв. от 81-годишен мъж от бургаския комплекс "Зорница".
В близост до Ветово лекият автомобил е бил спрян. Иззети са мобилният телефон на Н. К.,
автомобилната навигация и сумата
от близо 29 000
лв., която според уговорката трябвало
да занесе до
Румъния. При
проведените
допълнителни полицейски
действия е констатирано, че 60-годишният Н. К. е съпричастен и
към още пет телефонни измами, при
които завлякъл жертвите с крупни суми. Н. К. направил пълни самопризнания по случаите, като описал механизма на извършените от него деяния.

В

полицията в Русе е подаден сигнал от живеещи в
блок на ул. "Алеи Възраждане", че чуват викове от апартамента
на 81-годишен техен
съсед.
На място веднага е
изпратен екип на полицията, като в жилището е открито тялото
на възрастния собственик с множество прободни рани.

47-годишна жена от старозагорското село Ръжена е в болница, след като е била нахапана жестоко от двата си питбула. Кучетата нападнали жената около 15 часа в двора на семейната къща. Синът
на пострадалата отвързал питбулите, но животните се сбили. Жената се опитала да разтърве озверелите кучета, но те се нахвърлили върху нея и я
нахапали жестоко.
Тя е транспортирана и настанена за лечение в
хирургичното отделение на казанлъшката болница с разкъсни рани по лицето, тялото и крайниците.
В края на януари домашен питбул, вързан в двор
в пазарджишкото село Мокрище, прегриза гърлото на 3-годишно момченце. Инцидентите с питбули са най-чести.

Внук уби дядо си
Вътре в апартамента е бил и
27-годишният
внук на жертвата. У него полицаите са открили нож.
На адреса е
изпратена дежурна оперативна група на МВР и съдебен лекар, извършен

е оглед. По случая е започнало разследване,

като е образувано досъдебно
производство.
27-годишният мъж е задържан. Работата по изясняването на случая продължава под надзора
на Окръжната прокуратура в Русе.

Êонтрабанäно сребро Подпалиха автопарка
на бизнесмен
”иçÿäе” 2 аïартамента

Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество окончателно спечели дело, с което отнема собственост от Мартин Стоев. Имуществото, което се
конфискува от Стоев, е на стойност 390 071 лева и
представлява: апартамент с площ 114 кв. метра в
широкия център на Пловдив, заедно с гараж и идеални части от дворно място; мансарден апартамент
с площ 156 кв. метра в Асеновград заедно с гараж и
идеални части от поземлен имот; мансарден апартамент с площ 70 кв. метра в Асеновград заедно с
гараж и идеални части от поземлен имот; дружествени дялове и парични средства. Стоев е признат
за виновен за това, че на ГКПП Капитан Андреево
на път от България към Турция пренесъл през границата на страната, без знанието и разрешението
на митническите власти 23 слитъка сребро с общо
тегло над 88 килограма.

С коктейл „Молотов”
запалиха автопарка на
бизнесмена Георги Джавалеков, който живее в
санданското село Ново
Делчево.
Увредени са общо 7
МПС-та – 3 тежки машини, 1 мотокар и 3 леки
автомобила. По предварителна информация
става въпрос за имуществена вреда за над
100 000 лева.
Районът около паркинга и склада на Джавалеков е охраняван с
видеонаблюдение. Разследващите разчитат

застреляха боса на халвата

Един от най-големите
производители на халва
и локум в страната беше

убит в дома
си. Тежкото
престъпление станало в къщата на Иван
Христов в
село Добревци, община Ябланица. Сигналът
за убийството на 47-годишния бизнесмен е

бил подаден от брат му,
който го намерил в дома му с огнестрелна рана в областта на главата.
Това станало след сбирка в къщата му, на която
присъствали само близки приятели и роднини.
Предполага се, че е избухнал скандал, след като приятелите му си тръгнали. В разправията бил

извършителите на палежа да бъдат установени
от иззетите видеозаписи от камерите.
В селото Георги Джавалеков е известен като един от най-големите търговци на техника
за земеделското стопанство, дори отдава такава
под наем.
Джавалеков е и собственик на оранжерии
за ранно отглеждане
на зеленчуци. Освен с
камери районът около
паркинга е охраняван и
от пазачи, а достъпът до
него е ограничен.

замесен неговият син,
който не харесвал как
баща му върти бизнеса
си. Смята се, че момчето
извадило пистолет и застреляло баща си.
Според друга версия
Христов имал приятелка в София и искал да се
разведе заради нея. Това
обаче предизвикало гнева на сина му.
Полицията проверява
версията и за други замесени в покушението над
бизнесмена.

влак
Прегази мъЖ
63-годишен мъж
е загинал, след като е бил прегазен
от влак в монтана.
мъжът, който е от
монтанския квартал
„кошарник”, е пресичал на нерегламентирано място
ж. п. линията, когато влакът, който
пътувал от монтана
към Бойчиновци, го
блъснал и прегазил.
машинистите видели мъжа на релсите,
но не могли да спрат
композицията
ЦигаНи
тОрмОзят
и ОБират деЦа
деца ходят на
училище със страх
в квартал „люлин”
в столицата. Нападани са не само деца, но и възрастни.
родители разказаха и за случаи, при
които деца са бити
посред бял ден и са
им взимали парите
и телефоните. Били
са заплашвани дори
с нож. Нападателите
били двама, от ромски произход, на видима възраст около
18 години.
четирима малолетни нападатели
са били задържани
за кратко, а след това пуснати.
дЖиП ПадНа
в река
60-годишен мъж
и 57-годишна жена
паднаха с джипа си
в коритото на река
черна в смолян.
мъжът загубил
управление над колата, тя излязла извън пътното платно
и се преобърнала в
коритото на реката. При инцидента е
пострадала пътуващата в джипа жена, която е получила фрактура на прешлени.
съПруг
се заПали
след ЖестОка
караНиЦа
мъж е опитал да
се самоубие, като се
е самозапалил в карловското село розино.
аспарух чакъров
е бил закаран в умБал “свети георги“
в Пловдив с много
дълбоки изгаряния.
мъжът е с опасност
за живота.
Страницата подготви
Уляна ПЕТкоВа
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судОку

ЦифрОслОвиЦа

вОдОравНО: Феродо, Котика, Ерато, Ама, Марат, Нана, Адана, Рали, Окарина, Ли, Ара, Ари, Са,
Сапоро, Оферта, То, Оми, Оно, Но, Одавара, Хало, Атила, Бора, Арама, Ези, Комар, Номади, Парана.
ОтвесНО: Фенол, Тахан, Ера, Исо, Аро, Ранг, Елам, Ота, Апо, Ома, До, Оромо, Ад, Акарида, Ада, Ате,
Омара, Авизо, Ани, Али, Анафора, Ом, Арена, КА, Тар, Иро, Бор, Иран, Кома, Кан, Сан, Ран, Атика, О’Хара.

минути

аНаграма
1. Мида – Амид
2. Елак – Кале
3. Кома – Амок
4. Табу – Туба
5. Дама – Адам
6. Епек – Кепе
7. Руда – Удар
8. Коли – Лико
9. Пано – Опан
Названието на
Сборника от новели
на Джовани Бокачо е:
ДЕКАМЕРОН.

7.III. - 13.III.2018 г.

Пъзел

7.III. - 13.III.2018 г.
Първо злато от зимната олимпиада. Българска спортистка донесе
злато от Корея! Купила си
обеци и пръстен от магазинче в олимпийското село...

Една жена отишла при
попа да се изповяда.
- Попе, искам да ти
споделя нещо.
- Кажи, дъще!
- Един мъж не ми стига!
- Пробвай с двама тогава...

Всеки може да полее
жена си с шампанско и
да я напръска със сметана. Бъди българин! Полей я с шкембе чорба и я
натъркай с люти чушки!

- Скъпа, вече година,
откакто се познаваме, и
трябва да ти призная, че
ходех тайно на психоаналитик.
- Тогава и аз ще ти
призная, че ходех тайно при терапевт, моряк,
юрист, художник и видеотехник.

Една блондинка казала на друга:
- Знаеш ли, говори се,
че твоят мъж е заминал
за Холандия със секретарката си.
- Това са клюки. Направих справка: мъжът
ми е заминал за Холандия, а секретарката му за Нидерландия.

Полицай записва дан
ните на арестуван:
- Женен ли сте?
- Да.
- За кого?
- За жена.
- То е ясно, че е за
жена.
- Защо да е ясно? Сестра ми например е женена за мъж.

На жена и на полицай
се дават точно пари, щото ресто не връщат.


Гледа се някаква жена
в огледалото и си мисли:
"Така му се пада на
мъжа ми!"

Една жена кара колата си, спира по едно
време и ще паркира от
дясната страна на улицата. Намалява, спира, дава
задна и „тряс!" - ударила
задната кола. Дава първа
и „тряс!", после пак задна
и „тряс!", после пак първа „тряс!". По едно време

Вицове
един полицай се приближава и с усмивка я пита:
- Извинете, госпожо,
вие по слух ли паркирате?

Бракоразводен процес. Съдията пита жената:
– Защо искате развод?
– Защото той не ме задоволява вече!
Женски глас от залата:
– Интересно, всички
задоволява, а нея не!
Мъжки глас от залата:
– Абе нея никой не може да я задоволи!

- Госпожице, ще възразите ли, ако ви предложа да спим заедно?
- Никога през живота си не съм го правила.
- Сексът ли?
- Не. Възразяването.

- Обичаш ли ме?
- До полуда!
- И ще умреш заради мен?
- Разбира се, че не. Любовта ми е безсмъртна!

- Ало, може ли да говоря с Таня?
- Кой я търси?
- Един неин приятел.
- Няма я.
- А с кого говоря?
- Със синеоката й, руса и дългокрака сестра.

- Скъпа, през целия си
живот съм срещал само
една умна жена!
- Ауууу, така ли и коя?

След като се оженил
за млада жена, 93-годишен старец посетил лекаря и му се похвалил,
че с жена си чакат дете.
– Нека ви разкажа една история – казал лекарят. – Мой много разсеян приятел отишъл на
лов, но вместо пушката си взел чадъра. Изведнъж пред него изскочил лъв. Насочвайки чадъра, моят приятел стрелял и убил звя-

ра на място.
– Невъзможно! Някой
трябва да е стрелял отстрани!
– Именно.

- Защо е полезно да
имаш руса спътничка в
колата?
- Можеш да спреш на
паркинг за инвалиди!

Възрастна дама в
продължение на пет часа си избира шапка в магазина и накрая казва на
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продавачката:
- Вземам тази! Колко
струва?
- Нищо не струва. Вие
дойдохте с нея, госпожо.

По повод увеличението на минималната работна заплата резервациите
за Дубай и Малдивите са
на изчерпване!

Попитали Радио Ереван:
- Какво трябва да направи Гришо с милионите от наградния фонд в
Лондон, за да докаже, че
е истински българин?
От радиото отговорили:
- Да ги даде на баба

Смях от сърце

който тъкмо си
налива ракия.
Той я поглежда навъсено и
й казва:
- Какво ме
гледаш ма, правя каквото мога...

Мъж отива
на кино. Касиерката го пита:
- Какъв филм
искате да гледате?
- Любовен.
- За любов
между мъж и
мъж, жена и жена, мъж и животно, жена и животно?

Tелефонната
измама на баба

- Ало, внук ти катастрофира, бабо!
- Каквооо, викай, че те чувам слабо!
- Пострада в транспортно произшествие!
- Неее, стара съм за спортно шествие!
- Трябва да платиш глоба!
- А, аз съм си платила гроба!
- Бабо, сложи си апарата за ушите!
- Да си вложа парата за душите?!
- Да, вложи си всичките пари!
- Ела, ако можеш ги откри!
- Кажи къде да ги открия!
- Ох, не помня вече где ги крия!
- Ама това май е лъжлива поза!
- Не, синко, това е склероза!
- Намерих с кого да правя измама!
- Тогава що не си...твойта мама!
- Ха, ама ти нали си глуха?!
- Глуха, ама не и куха!....
Петър Донкин
си, за да ги хвърли
през балкона!

Въпрос:
- Възможно ли е
в България да има
гражданска война?
Отговор:
- Едва ли, при
тая селяния…

Потънал кораб. Към самотен
остров след цяла
нощ плуване едваедва, с последни сили се
приближава по чудо оцелял пасажер. На острова
го чака също по чудо оцеляла жена му:
- И къде се мота цял
ден, ако мога да знам? Корабът потъна още вчера?!

По новините съобщават, че България е на второ място в света по количество употребяван алкохол. Семейство гледа новините и жената поглежда критично съпруга си,

- Не, не! Между мъж
и жена.
- Ааа, исторически значи.

Казва ми:
- Ти далеч не си глупава.
Викам му:
- Аз и отблизо не съм.

- Що в София пукат гумите на варненци?
- Защото им се диша
свеж морски въздух.

Прокурорът към обвиняемата:
- Госпожо, като сложихте отрова в яденето и го
дадохте на мъжа си, изпитахте ли угризение на
съвестта?
- Да, изпитах.
- И кога стана това?
- Когато поиска допълнително.

Руснак позира на художник за портрет.
- Искам да ме нари-

сувате в героична поза!
Художникът:
- И каква да е тя?
Клиентът:
- Пред мен бутилка
водка и аз я гледам с отвращение.

Син пита баща си:
- Тате, защо баба бяга
на зигзаг из двора?
Бащата отговаря:
- За теб баба, синко, а
за мене тъща. Подай ми
другия пълнител...

"Ти можеш повече!" прочетох, минавайки покрай фитнес залата. Точно така! Аз мога! ....И си
взех още един дюнер…

Докторът ми каза, че
джогингът ще добави години към живота ми. Отначало бях скептична, но
вчера тичах и сега се
чувствам 10 години постара.

В полицията разпитват някакъв:
- Обяснете защо пребихте съседа си?
- Как да ви кажа... Моят
съсед от пет години все
нещо майстори, все нещо пробива, чука, шкури. А вчера той имаше
рожден ден. Аз тъкмо се
прибирам от работа и го
гледам него до една кола, където му дават подарък - някаква кутия...
Качваме се в асансьора,
аз го поздравявам, честитя му рождения ден и
поглеждам към кутията...
Какво да видя... Подарили му дрелка... Че като
ми причерня...

Руски новобогаташ се
хвали:
- Имам страхотна картина на Клайдерман...
- Той не е ли пианист?!
- Когато кажа - рисува!

Жена се събужда през
нощта и вижда, че съпругът й не е в леглото.
Станала и тръгнала да
го търси, намерила го в
кухнята. Седнал със замислен вид, гледа в стената, пие кафе, а по лицето му се стича сълза.
- Какво се е случило,
скъпи?
- Помниш ли, преди 20
години, когато започнахме да се срещаме, бяхме
на по 16.
- Помня.
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- ... а баща ти ни хвана на задната седалка на
колата, извади пистолет,
опря ми го в главата и
каза: или се женя за теб,
или ме праща в затвора
за 20 години, помниш ли?
- Помня.
Мъжът въздъхнал, изтрил още една сълза и
проронил:
- Днес щях да изляза...

„Мамка му, не се научих кои са женски!” – си
казал принцът, след като целунал жабата и тя
се превърнала в красив
момък.

Пролетна умора, лятна летаргия, есенна депресия, зимен сън... Живот - к'во да правиш.

Киркор среща Гарабед:
- Каква е тази цицина
на главата ти?
- Ами от удар от тиган.
Жена ми намерила тайния ми тефтер и прочела, че съм дал 100 лева
по к*рви.
- И те халоса по главата с тигана?
- Не бе! Поиска ми
обяснение.
- И те халоса по главата с тигана?
- Не бе! И аз какво да
измисля, какво да измисля, казах: „Не помниш ли,
че ти дадох 100 лева за
ботуши?” И тогава вече
ме халоса по главата с тигана. И още се чудя защо!

Въпрос:
- Колко зъба трябва
да има идеалната тъща?
Отговор:
Два – единият да отваря бирата на зет си, а
другият да я боли.

На протест:
- За какво протестираш?
- Ми щото няаам работа...
- Ето ти визитка, утре
9 ч. започваш при мен.
- Еее ти па от 30 хил. човека баш мене ли уцели...

- Жената ми ми изневерява с горски...
- Откъде разбра?
- Прибрах се и в спалнята имаше борови иглички.
- Мойта пък ми изневерява с поп.
- Ти пък как разбра?
- Прибрах се и в спалнята имаше поп...
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История за негър и блондинка

Жената
На 20... е като цигулка –
настроена за любов, а не за булка:
животът е безкрайна песен
и трънливият му път е … лесен.
На 30... е като вулкан
и чака още и Добрия великан:
ала и каквото Бог даде,
ще го срещне с ум и от сърце.
На 40... е ледоразбивач –
и на урагани тя е смел ездач:
с буен огън ледове топи,
а и в плитък залив... не стои.
На 50... е пита мед,
а и още я спохожда и късмет:
времето все още не тежи –
животът е кълбо от любов и от лъжи.
На 60... е изтребител –
огнище брани от вредител:
ала отвори ли се парашут,
нанася и пореден шут.
На 70... е втора младост,
и денят през зима носи още радост:
а лете на стария балкон
с деца лови и... покемон.
На 80... е като бреза,
сама сред младата гора:
ала макар и в сянка,
още има сили за... една седянка.
На 90... до прозорец си стои –
приятели, а и звезди брои:
и моли се небесната пътека
от земната да е ... и по-лека.
На 100... е Ева съща –
Адам ще търси и в небесна къща:
и пак е весел неин смях,
че любовта не, не е тя грях.
Тодор ЗГУРОВ

Като става дума за
блондинки, веднага се
сещам за един негър. Е,
добре де, само на пръв
поглед изглежда странно... Обаче не е. Веднъж
си приказвах с един негър... Не. Не съм си приказвал само веднъж
с тъмнокожи, но с този точно си приказвах
пред едно барче във
френския град Париж,
пред което бях излязъл
да пуша цигара. Бързах
с цигарата, понеже в Париж не ме познават чак
толкова много хора, не
знаят лютия ми нрав и
се опасявах някой да не
ми изпие водката, дето
беше на масата вътре.
Тъй че не се разпростирах особено в диалога,
което обикновено ми е
присъщо. Но не можеше
без хич – аз в никакъв
случай не съм в състояние да мълча за повече
от минута или две. И несъвършените ми знания
по един или друг чужд
език не са в състояние
да ме спрат.
Туй-онуй, казвах аз
на негъра. Туй-онуй, отвръщаше ми той, колкото да участва в диалога
и да не го мислят минувачите за глухоням. Откъде си, попитах по ня-

кое време. От Париж, отговори ми той. О-хо! Но
баща ти все пак е от... Париж. Е... и дядо ми е от Париж – настоя афрофранцузинът. А ти? Това той
го попита всъщност. Аз
съм от България, казах и
тъкмо да спомена, че сме
претъпкали, преди колко време беше, Лувъра с

зинът за Райхстага явно
не искаше да слуша, махаше с ръце, щеше вече
да почне и с крака да маха... Оооо! – викна с пълен глас. – Ооооо! Стоичков! Бехбатов!... И двете имена – с ударение
на последната сричка.
На чист френски викна,
искам да кажа.

Слави БОРИСОВ

разни старинни работи и
цялото ни правителство
е идвало да ги покаже с
гордост, сякаш самото то
е произвело тези антични неща в кабинета си,
той замаха с ръце, още
малко и с крака щеше да
замаха и като викна: О,
българин! Българин! Да,
вметнах, но да знаеш, че
преди осемдесет години
не е бил нашият човек
онзи, който е подпалил
Райхстага. Афрофранцу-

И аз, как мислите, че
постъпих аз, докато си гасях фаса? Сетих се за онези старинни съкровища,
от които Лувъра го бяхме разпорили по шевовете, домъчня ми някак
си. Стоичков – ще ми вика той! Бехбатов! С ударение на последната сричка... И го изгледах хладно. А тези – попитах - кои
са?... На френски казано
– мекисонтиль?... Ченето
му увисна, пълен потрес,

Староергенски вопли

Стайко Колев,
Хасково

Омъжи се за мен! Омъжи се за мен,
аз повтарям ти толкова често...
Ще направя безкрайно щастлив твоя ден,
а живота ти – дълга фиеста....
Омъжи се за мен! Омъжи се за мен
и ела в мойта гарсониера!
Ах, защо твоя поглед е вечно студен?
Път към тебе кога ще намеря?!

Кака Гинка

Чудна българска
картинка –
ЧЕЗ го купи…
кака Гинка.
Тя годинка след годинка
от закуските пестяла
и направо до стотинка
хоп – на чехите ги дала.
Нека весело живее
и от нас да богатее.

Но се питам – лете,
зима
ток у нас дали ще има?
Или София полека
пак ще стане
дискотека!
Нека каже премиера –
има ли тук далавера!
Уляна Петкова

Смях през обектива

- Не те е срам! Прибираш се посред нощ!
- Не се прибирам, мила, отбих се да се чукнем за празника и продължаваме в мазето на Пешо!

На тъщата
Една
българка - с любов
(Не е по Вазов)

Света Гинка
електроразпределителка

с други думи, но аз се
обърнах, влязох в барчето, водката си стоеше на масата недокосната или докосната само толкова, колкото я
бях докосвал самият аз.
И тук стигаме до
блондинката. Разправям за тази забавна
случка на една моя
близка. Блондинка. Тука, в София. Очаквам
тя да се възхити от
моето бликнало тъкмо навреме остроумие, да почне да ръкопляска, да заподскача на един крак, да
се влюби поне малко
в мен очаквам едва ли
не въпреки разликата във възрастта ни...
Тя ме поглежда с огромните си сини очи,
с укор ме поглежда,
презрително дори и
казва: Но как? Ами те
са футболисти!
И други такива случаи мога да разкажа –
пак с блондинки. Нищо повече – мога да
разкажа случаи, когато блондинките са били брюнетки. Или дори
мъже. Но да оставим за
друг път. Или както пише на финала на някои
по-изискани телевизионни епизоди: продължението следва.
Божидар ТОМОВ

Някак си е тихо, нищо се не чува.
Може би на мене тъй да ми се струва?
Где са ми ушите? Ей ги – ляво, дясно.
А пък недочувам. Вече ми е ясно.
Нещо е мъгляво точно пред очите.
Бръчки ме покриват, бели са косите.
Старост. И краката даже ме предават.
Хората край мене все ме надминават.
А който стар е, закон – нечовешки:
да търпи на болки и на грижи тежки.
Живот пенсионерски. Чорбица за хляба.
За какво ли хленча, щом съм куца баба?
Някога била съм... Имам си заслуги.
Но какво сега съм?! Заместват ме други.
Харча наготово парите държавни,
като се не връщат годините славни.
Всекиму, дай боже, дълго да живее,
Но не с мойта орис, щом поостарее.
Да не се кахъри, че старост наближава,
а късмет да има, който управлява.
Ели КОЧЕВА

На 8 март – „деня на мама”,
загърбил ядове прикрити,
як стол й подарих за двама –
за мощните й габарити!
Рачо ПОПОВ, Сливен

Зодия БИРИ
(20.II.–20.III.)

Светли и тъмни биват родените под знака Бири, но и двата вида обещават светло бъдеще. Всеки търси тяхната компания, особено сутрин. Пред житейската пяна тяхната е за
предпочитане. Жените
Бири винаги са на една
ръка разстояние, а мъжете Бири знаят защо.

Омъжи се за мен, омъжи се за мен!
Виж ме – имам и стойка войнишика...
Хем ще имаш до теб дядо – жив супермен,
хем ще гониш и пенсия вдовишка.
Омъжи се за мен! Омъжи се за мен!
Ще усетиш какво е наслада!
Не наблягай на факта, че стар съм ерген.
Мен ме искат от тебе по-млади...
Омъжи се за мен! Омъжи се за мен!
И на двама ни вече е време!
Осъзнай се! Минават си ден подир ден...
След година-две кой ще ни вземе???
Петър Софрониев

НАДЕЖДА
Кара-вара кака Мара,
та до стара се докара.
Що ергени се явиха –
се им туряше кусури.
Га ги види, она прихне,
дека они били щури.
„Де да беа шведи, немци,
англичани или френци,
а то българи голтаци
от баири и сокаци.
Яхнем ли веднъж Европа,
сто ергени ще похлопат!”
Тъй си дума кака Мара,
па наднича през дувара
дано някой се покаже,
оти днеска всеки лаже!
Младен КОТИН
Страницата подготви Невена Николова

