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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Масово е недоволството
на пациенти заради новия
начин за определяне на процента нетрудоспособност от
ТЕЛК комисиите.
Основното оплакване е,
че заради въведения през
август миналата година ме-

Цветана манеВа:

Âÿðâàéòå
â ñåáå ñè!

- г-жо Манева, добре сте ни дошли на гости! В навечерието сме на
8 март, Международния ден на жената. Подобаващо ли ще го празнувате?
- Обикновено се случва така, че имам
натоварена програма, невинаги съм
без ангажименти на 8 март. Когато съм свободна, си организираме обед или вечеря вкъщи или
навън. Прекарвам интимно този празник.
на стр. 30

ПоЗиЦиЯ

ÀÁÑÓÐÄÈ

Че сме шантава страна, няма никакво съмнение.
Последната идиотщина е решението да се отнеме личното оръжие, в това число и на ловците,
ако три пъти за последните години те са нарушили Правилника за движение по пътищата, карали са с превишена скорост и т.н. нерде Ямбол,
нерде Стамбул? какво общо има между шофирането, пушките и пищовите, не е ясно. разпоредено е на съответните органи да извадят списъците на притежателите на огнестрелни пушкала
и да пристъпят към оповестяването на нарушителите, че ще трябва да ходят на лов с тояги,
да си правят лъкове и прашки като предците ни
от каменния век.
към този парадокс ще добавим и задължението на пенсионера, който не кара колата си през
зимата, защото е в двора или в гаража, да плаща застраховка „Гражданска отговорност” целогодишно. не ползваш возилото 5-6 месеца, невъзможно е да нанесеш щета нито на себе си, нито
на когото и да било, но си нередовен и полицията
може да ти вземе наследственото чифте, въпреки че си платил полагаемите се такси към Ловнорибарския съюз и горското стопанство. това ако
не е абсурд, здраве му кажи!
„П”

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

тод на изчисляване много
хора с тежки заболявания
остават без месечни помощи, защото не успяват да съберат необходимия процент
нетрудоспособност. Един от
тях е Бойко Равначки от Бла- каТалОЖЕН №552
гоевград.
на стр. 3

8 март

ÑÈÐÍÈ ×естит пðазниê,
ÇÀÃÎÂÅÇÍÈ äами!
ÄÅÍ ÇÀ
ÏÐÎØÊÀ

10 МарТ
В нашия православен календар има
един неповторим ден
- денят на прошката.
Защото колкото и
да са важни другите празници, най-важното е човек да е с
чиста душа и съвест, а
това става само когато си простил и на теб
са ти простили.
на стр. 7

на стр. 9

Мъжете Çàïàäúò òðÿáâà äà áëàãîäàðè
íà Àìàçîíêàòà
вземат
с до 30%
по-високи
заплати
на стр. 3

До 15 март
във всички
пощенски
станции

На водещо място сред
причините за демографската катастрофа е отношението на капиталистическата държава към
жените.
Подобен извод можем
да направим от статията
на американската професорка от университета в Пенсилвания Кристен
Годси, която поместваме със
съкращения.
Елена лагадинова е навярно най-вдъхновяващата

феминистка, за която някога
сте чували.
на стр. 9

Размисли на главния редактор

Почтеност
Понякога на човек му идва да
счупи телевизионния приемник,
щом там се появят определени политици или техни добре заплатени агитатори. Отказът на левицата да легитимира цирка в Народното събрание бе обявен ясно и точно. Поставени са условия
за възстановяване на законността и утвърдени от практиката положения в Избирателния кодекс.
Гербаджиите са се заинатили и се
правят на ударени.
на стр. 4

На острова на Граовска хубост
столетниците
няма
пенсионери
Гостува ни народната певица Валерия момЧиЛоВа

Наричат Окинава остров на столетниците,
тъй като един на всеки
2000 от жителите му е
над 100 г. Този факт кара много изследователи да търсят причините за дълголетието на
местните хора.
на стр. 2

- Валерия, от малка се занимаваш с народна музика. личи
си, че тя буквално тече във вените ти.
- Сърдечно благодаря за милите думи, надявам се да е така! В
едно нещо обаче съм
абсолютно сигурна пея, раздавайки всичките си сили, желание
и емоции. От съвсем
малка обикнах народната песен, а хората,
от които съм се учила, са много.
на стр. 8

на стр. 24

2

2
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На
острова
на
столетниците
Подялба на имуществото след развод
няма пенсионери
отГоВарЯ аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФийСка аДВокатСка коЛеГиЯ

При влошаване на
личните взаимоотношения между съпрузите често се пораждат
разправии и конфликти
по повод на придобитото по време на брака имущество. Понякога се водят дълги дела за
подялба на имуществото им. За да се сведат
тези имуществени конфликти до минимум, Семейният кодекс (СК) задълбочено урежда отношенията, възникнали
по повод на брака или
след него. Традиционно най-разпространеният режим на семейна съсобственост е съпружеската имуществена общност. Тя е уредена в раздел 2 от Семейния кодекс със заглавие
”Законов режим на общност”. Това е така, защото в стария Семеен кодекс преди 1.10.2009 г.
това беше единствен начин за уреждане на семейните имуществени
отношения, възникнали
след сключване на брака. В новия СК нещата са
детайлизирани и по-добре уредени. В чл. 21, ал.
(1), се посочва: ”Вещните права, придобити по
време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо
на двамата съпрузи, независимо от това на чие
име са придобити.”
Това означава, че
всичко, което съпрузите са придобили по време на брака, става общо.
Образно казано, при
евентуален развод се

дели на две и от семейна имуществена общност става обикновена
съсобственост.
Ако бившите съпрузи не могат да се споразумеят как да ползват
примерно общия апартамент след развода, се
завежда дело за делба.
За да се извърши подялбата, съдът преценява на кого от съпрузите да се възложи изкупуване на дела на другия съпруг, като се взема предвид кой от двамата има поголяма

нужда, децата и т.н. и има желание и възможност да
изплати дела на другия.
Цената се определя по
пазарни способи от вещи лица.
Ако никой от двамата съпрузи не желае да
изкупи дела на другия,
жилището отива на публична продан. Като се
продаде, парите се поделят поравно или в зависимост от решението
на съда. Често се случва, че и двамата съпрузи
не предприемат действие за подялба на имота
и се споразумяват единият да плаща на дру-

гия обезщетение (наем)
за това, че ползва дела
на другия съпруг.
Онова, което е придобито преди брака, остава на този от съпрузите, който го е придобил.
Изключват се от съпружеската имуществена
общност и придобитите имущества от отделния съпруг по наследство, дарение и завещание. Ал. 2 на чл. 21 от СК
конкретизира понятието ”съвместен принос”
и посочва, че „съвместният принос
може
д а

с е
изрази във влагане на средства, на
труд, в грижи за децата и
в работа в домакинството”. Искам да отбележа,
че ал. 3 от горния член
допуска обаче и своеобразно изключение
от съпружеската имуществена общност, като казва, че ако някой
от съпрузите има „значително по-голям принос при придобиване
на семейното имущество, то той има право да предяви своите
претенции било още
по време на брака или
след развода”. Този иск
може да се предяви от

„съпруг по време на
брака или след неговото прекратяване, както
и от наследник на съпруг”. Всичко това може да стане със завеждане на дело, в което
заинтересованият съпруг следва да докаже своя по-голям принос в придобиване на
семейното имущество.
Този принос може да се
изразява в значително
по-голямо възнаграждение, бизнес, хонорари от другия съпруг
или придобиване на
имоти с лични средства
и други най-различни
доходи. Съдът оценява
тези факти и обстоятелства и ги съпоставя с
приноса на другия съпруг. Тук интересното
е, че законът допуска
този иск да се развие и
по време на брака, а и
след смъртта на съпруга от неговите наследници, които биха могли да докажат, че техният починал родител
е допринесъл с повече
средства за създаване
на семейната имуществена общност.
Практиката сочи, че
при заможни бивши
съпрузи делата от този
род са доста сложни и
твърде продължителни. Затова следва още
в началото да се търси
правна помощ от адвокат, който компетентно и добросъвестно да
подпомогне страните
при подялбата на имуществото, придобито по
време на брака.

От стр. 1
Според различните проучвания основен фактор е храната. Живеещите на острова японци ядат
основно зеленчуци и в пъти по-малко калории в
сравнение със средния американец. Освен това
житейската им концепция не включва пенсионерски живот. Тези от тях, които се трудят на полето
или в риболова от деца, масово го правят, докато умрат. Житейският им принцип се нарича „икигай”, което означава „да имаш причина да ставаш
от леглото”.
Островът се гордее с единствената в света дамска попгрупа от дълголетници. В нея се приемат само жени над 80 г. и обикновено билетите за представленията са разпродадени за месеци напред.
Честа практика е възрастните хора да се наемат
за трудна работа, тъй като се смята, че те имат поголям опит и комуникационни умения в сравнение с млади специалисти. Например 99-годишен
мъж е поканен като експерт по време на съдебен
процес, в който шофьор отказва да признае вината си за катастрофа. Защитната му теза, че инцидентът се е случил заради алергична реакция
вследствие на ужилване от оса, много подробно
е оборена от него и шофьорът е осъден.
Агенции за набиране на персонал в Окинава
обаче предупреждават, че започват да се сблъскват и с нежелание да се назначават възрастни в някои фирми, защото ги възприемат като заплаха заради по-големия опит. Жена с дългогодишен стаж
е уволнена само защото решава няколко трудни
ситуации, докато шефът й е в почивка, и става
изключително популярна сред колегите си. След
това агенцията е помолена да намери някой помлад и по-малко опитен да заеме нейното място.

Ñðеäният Колко губим, ако не се осигуряваме на реалната заплата
оñиãóðителен
äоõоä за
äекемвðи
2018 ã.
Националният осигурителен институт
обявява, че размерът
на средния осигурителен доход за страната
за декември 2018 г. е
954,90 лв. Средномесечният осигурителен
доход за страната за
периода от 1.1.2018 г.
до 31.12.2018 г. е
889,90 лв.
Определеният
средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през януари 2019
г. съгласно чл. 70, ал.
2 от Кодекса за социално осигуряване.

Колко бихме изгубили, ако
не се осигуряваме на реалния
си доход, съобщават от Националната агенция за приходите
(НАП). Отговор на този въпрос
дава достъпният на интернет
сайта www.zаplаtаvplik.bg.
Софтуерът е разработен
съвместно от НАП и Националния осигурителен институт.
как се изчислява пенсията
Според авторите на софтуера размерът на пенсията, посочен от калкулатора, е илюстративен и се изчислява на
база коефициент на заместване на дохода в размер 44 на
сто, но се доближава максимално до начина на изчисляване на пенсията от НОИ, което означава, че сумите са приблизителни, с малки отклонения в двете посоки.
Осигурителният институт
изчислява пенсиите за осигурителен стаж и възраст по пенсионна формула, която отчита продължителността на осигурителния стаж, размера на
осигурителния доход на лицето и средномесечния осигурителен доход за страната
за същия период (индивидуален коефициент), средноме-

сечния осигурителен доход за
страната от последните 12 месеца преди месеца на пенсионирането и други конкретни
данни за лицето.
От началото на 2018 г. минималният месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се променя на 510 лв. Ако приемем,
че работодателят и служителят се договорят да внасят съответния процент за пенсионно осигуряване (в момента за
трета категория труд е 8,22%
за сметка на работодателя и 6,5
на сто за сметка на служителя)
върху минималния размер за
осигуряване (510 лв.), а реалната заплата е 1000 лв. (490 лв.
се получават в плик), загубата
за следващия период от 22 години възлиза на 56 918,40 лв.,
а за следващите 30 години нараства до 67 571,30 лв., които
няма да се изчисляват при определяне на размера на пенсиите.
При това положение не може да се разчита на сума, поголяма от минималната пенсия
за осигурителен стаж. С годините тя ще се увеличава с темпа на нарастване на пенсиите,

но не повече от 3 до 5 процента годишно. Но има и вероятност да намалява, ако държавата няма финансов ресурс да
подпомага пенсионната система, която би трябвало да се самофинансира.
Още по-голяма ще е загубата за земеделските стопани
и тютюнопроизводителите, за
които минималният месечен
размер на осигурителния доход беше повишен от 300 на
350 лева за настоящата година. Те ще загубят повече - през
следващите 22 години загубата възлиза на 62 726,40 лв., а
за 30 години - 74 466,40 лв. И
при пенсиониране фермерите
не може да разчитат на пенсия,
по-голяма от минималната за
осигурителен стаж и възраст.
къде е границата
Границата между загубата и
липсата на такава за осигуряване е сумата на средния осигурителен доход (СОД), който се определя всеки месец
от НОИ. За май 2018 г. СОД е
884,18 лв.
Най-добрият вариант е да се
внасят осигуровки върху пълния размер на заплатата. На-

пример при средна работна
заплата от 1107 лева (по последни данни на НСИ за март)
няма да има никаква загуба и
може да се очаква пенсията да
бъде на нивото на средната за
страната за съответния период, когато ще настъпи пенсионирането.
От калкулатора обаче става
ясно, че при осигурителна сума от 1000 лева при получаване на реални 1107 лв., колкото
е средната работна заплата в
момента, загубата възлиза на
12 429,12 лв. след 22 години и
на 14 754,97 лв. след 32 години.
Най-печелившият вариант
Какво се случва при осигуряване върху максималния месечен размер на осигурителния доход, който в момента е
2600 лв.? Никаква загуба и може да се разчита на максималния размер на пенсията, който ще се повишава през годините. В момента той е 910 лева, но според средносрочната бюджетна прогноза за 20182020 г. на Министерството на
финансите таванът през 2019 г.
се вдига до 1040 лева.
(Посочените данни са за 2018 г.)
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Мъжете вземат с до 30% по-високи заплати

Разликата в заплащането между мъжете и
жените си остава постоянен проблем в световен мащаб. Почти навсякъде по света средната
заплата на мъжете е повисока от тази на жените. До голяма степен това се дължи на факта, че
жените обикновено работят в професии с пониско заплащане. Разпределението на жените по отношение на границите на индивидуалната заплата значително се различава от това
на мъжете. Докато значително по-висок процент от жените извършват работа, попадаща в
групата с най-ниски доходи, в същото време в
сравнение с жените повисок процент от работещите мъже извършват
работа, за която получават най-високата заплата на пазара. Донякъде
причината за това е, че
само малка част от же-

ните заемат топ
мениджърски
позиции.
Каква част
от работещите жени
достигат найвисокото ниво
на доходи в страната
си?
Само около 6% от
всички заети жени са
сред топ десет на найвисокоплатените служители. За сравнение
13% от работещите мъже попадат в тази група. Словения е с най-голям процент жени в сегмента с най-високо заплащане (8%). Да имаш
мениджър мъж е два пъти по-често срещано, отколкото да имаш мениджър жена. Естествено,
ръководните позиции

получават по-добро възнаграждение.
До голяма степен причината се корени в това,
че в исторически план
жените не са имали толкова добри условия за
кариера, колкото техните колеги мъже. От друга страна, работодателите често се сблъскват
с факта, че жените не са
толкова заинтересовани
от тези позиции, колкото
мъжете. Например работещите майки са склонни да избягват по-високоплатените ръководни

позиции, които са емоционално изискващи и
времеемки
и трудно се
комбинират
със семейния
живот.
Интересно
е, че намираме разлики дори когато сравняваме заплатите в найвисокия децил на найдобре платените жени
и техните колеги мъже.
Средно възнаграждението на тези жени достига само 78% от средната заплата на най-високоплатените мъже. До
голяма степен това се
дължи на факта, че жените много по-често заемат ръководни длъжности в по-малко прогресивните отрасли на
икономиката като администрация и нетехнически позиции, което съ-

що оказва влияние върху цялостната статистика.
Разликите в заплатите варират по държави
Като цяло най-значими разлики в заплащането между мъжете
и жените има в България, Чехия и Словакия,
където средната разлика в заплатите е от 28 до
30% в полза на мъжете.
За разлика от тях Хърватия и Словения са страните с най-малка разлика – средно от 10 до 11%.
Изборът на професия и амбициите за кариерно развитие имат
най-голямо влияние
върху заплатите
В днешно време не е
необичайно жените да
изградят кариера на добре платени длъжности.
Въпреки това все още е
факт, че повечето жени работят на позиции
с по-ниско възнаграждение.

Недоволство
заради ТЕЛК 3,3% от БВП идва от

От стр. 1
От месеци той е прикован на легло. Мъжът
има няколко сериозни
заболявания. До миналата година получавал
месечно по 219 лв., защото имал 74% неработоспособност. С влизането на новите правила
обаче Бойко изведнъж
се оказал достатъчно
здрав."Получавам някакво писмо, че от 72%
ме свалят на 40%. А тези 40% не значат нищо,
нямам никакви помощи. Трябва да имам минимум 50%, за да получавам пенсия и помощи, които ми се полагат", казва мъжът.
Причината за промяната е, че процентите от
различните болести вече не се сумират, а се
взима процентът само
на най-тежката болест.
От Националния осигурителен институт уточниха, че новата наредба

трябва да намали случаите, при които хора с много дребни заболявания ги сумират
и взимат помощи. "По
старата наредба правилото за събиране позволяваше на много хора с общо взето възрастови промени да събират проценти и да получават инвалидни пенсии и затова е толкова
голям броят на инвалидите в България", обяснява д-р Огнян Червилов, член на Медицинската комисия при ТП
на НОИ.
Според д-р Олег Кашукеев, председател на
Трудово-експертната
лекарска комисия, има
фалшиви ТЕЛК-ове, но в
никакъв случай такива
не са всички и е необходимо да се посочат конкретните имена на лекарите, които са ги издавали, и те да понесат отговорност за това.

нашенци зад граница

България получава по 2,2 млрд. долара годишно за последните 2 години от международни преводи на нашенци, живеещи и работещи зад граница, което за 2018 г. е близо 3,3% от
БВП на държавата, а за по-миналата
2017 г. делът е бил 3,6 на сто.
За първите 11 месеца на миналата година преките чуждестранни инвестиции у нас са 2 пъти по-малко и
са за 908 млн. долара, сочи статистиката на БНБ за периода. За цялата
2017 г. сумата на преките чужди капиталовложения е 1,389 млрд. евро
(около 1,557 млрд. долара) и е била
доста по-близо до сумата на преводите на сънародниците ни зад граница.
Чуждестранен паричен превод

включва сумите, постъпили от други страни в дадена държава. Това
може да са както пари от работодател, така и от близки, които помагат
финансово на семействата си в своята родина.
За региона на Европа и Централна
Азия България е на 9-о място в класацията на държавите, които получават най-много средства от този тип
преводи. След нас се нарежда единствено Грузия с 2,1 млрд. долара.
Запази се и тенденцията Русия да
е страната, от която ни излиза найевтино да изпратим пари в родината
или други страни от региона.
Въпреки това страната ни попада в някои от най-скъпите коридори за изпращане на пари. През 2018
г. най-голям е харчът при изпращане на пари от Германия към Молдова, от Белгия към Турция, Швейцария
- Албания, Швейцария - Сърбия и от
Турция към България.
Очакванията са тази година общата сума на преводите за региона да
се качи с 2 млрд. долара, а до 2020 г.
да достигне 68 млрд.

Безплатни прегледи
Водещи кардиолози, общопрактикуващи доктори, специализанти и студенти
по медицина прегледаха безплатно над
500 души в социалната кухня на омбудсмана Мая Манолова, която се намира в двора на столичния храм
„Св. св. Кирил и Методий“.
Инициативата бе по
повод Деня на любовта, а целта – да се осигури безплатен профилактичен преглед на

хора, които нямат достъп до здравеопазване и елементарни медицински грижи.
„Любовта, която носим в сърцата си, има
различни измерения.
Но грижата, вниманието, човешкото отношение към ближния и
особено към най-уязвимите хора са найвисшата й проява”, заяви Манолова.
Събитието бе подкрепено от проф.
д-р Найденка Златарева с екип лекари

от „Аджибадем Сити
Клиник“, д-р Мирослав Ангелов и д-р
Йордан Христов от
УМБАЛ „Св. Анна“,
д-р Благовест Стоименов и д-р Васил Колев от Университетската болница „Александровска“, д-р Гергана Николова от Българския лекарски съюз и д-р Валентин Пеев от Българския червен кръст, както и от
студенти от Медицинския факултет на Софийския университет

„Св. Климент Охридски“. В знак на уважение всички те получиха от омбудсмана почетен приз „Добро сърце“.

Дневно през социалната кухня минават
средно между 700 и
800 души и се раздават по 1000 порции
храна.
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б и с е ри
Достигнали сме дъното, но мисля, че може да продължим и
още по-нататък. Има
тенденция на върха
да се изтласкват все
по-неграмотни, некомпетентни и невиждащи дълбочината на проблема хора.
Проф. Иво ХРИСТОВ

кРАТКИ
ВЕСТИ

Фалшиви инвалиди

От началото на годината Специализираната прокуратура е започнала 44 досъдебни
производства по случаи срещу издаването
на фалшиви ТЕЛК-ове.
До момента разследващите са разкрили случаи на фалшиви ТЕЛКове във Варна, Ловеч,
Търговище, Силистра и
Плевен.
Български
програмисти

България е сред четирите държави в света, в които програмистите са с най-големи
познания и интереси
в различните технологии.
Спад на руски
туристи
Има спад на ранните
записвания на туристите от Русия. Той е в рамките на 10-15%. Предприели сме всякакви
мерки да насочим вниманието им към България, заяви министър
Ангелкова.
Охрана
на границата

Ще пазим границата с високопроходими
джипове. Девет нови
мобилни технически
работилници осигури
МВР за поддръжка на
системата за комуникация TETRА.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Социалистите печелят
изборите в Молдова
На 24 февруари в Република Молдова се
проведоха парламентарни избори. Като първа политическа сила се очерта Социалистическата партия, която с 31,22% от гласовете получава 33 мандата в 101-членния парламент.
На второ място се изкачи блокът „Сега”, формиран от платформа „Достойнство и истина”
и Партията на действието и солидарността, за
който дадоха гласа си 26,66% от избирателите
и взема 31 мандата. Управлявалата досега Демократическа партия на Владимир Плахотнюк
е трета с 23,73% от гласовете и ще разполага
с 27 мандата. На четвърто място е партията
„Шор”, ръководена от бизнесмена Илан Шор,
осъден на първа инстанция на седем години
лишаване от свобода за кражбата на 1 милиард долара от три местни банки. Тя получава
8,35% от гласовете и 7 мандата. За първи път
изборите се проведоха по смесената система,
като 50 от депутатите бяха избрани чрез партийните листи, а останалите 51 - в едномандатни избирателни райони. По този начин два
мандата получават независими кандидати. Други формации не прескачат 6-процентната избирателна бариера. Избирателната активност
бе малко под 50%.
Притисната между Украйна и Румъния, страната се опитва да намери своето място под
слънцето, откакто придоби независимост през
1991 г. след разпадането на Съветския съюз. И
докато голяма част от населението, наброяващо 3 милиона и 500 хиляди души, иска Кишинев да поддържа тесни връзки с Москва, други
търсят възможност да последват примера на
Румъния, с която Молдова говори един и същ
език и има дълга обща история, и да започне
да гледа на Запад към Евросъюза.
Засега готовност
да започне
преговори за
формиране на
парламентар- В избирателната секция
но мнозинство с всеки от конкурентите е изразил лидерът на Демократическата партия Владимир
Плахотнюк, без да споменава, че иска пак за
премиер досегашния Павел Филип. Готовност
за алианс изрази и Шор. Но на тези две партии не им достигат гласове за формирането
на мнозинство в парламента и съставяне на
правителство.
Плахотнюк досега неведнъж е доказвал уменията си да убеждава опонентите. Пример за
това е формирането на управляващото мнозинство след изборите през 2014 г., когато демократите, получили само 19 мандата, привлякоха 35 народни представители от други фракции и сформираха правителство.
Това, че евентуалните преговори ще бъдат
сложни, призна и президентът Додон.
А причините да падне досегашното правителство е гигантската корупция, превърнала
Молдова в най-бедната европейска държава,
в която при това не се спазват дори такива
елементарни права като свободата на словото и независимостта на медиите.
Независимо от успеха в изборите в трудна
ситуация са и социалистите с лидер Зинаида
Гречани, както и блокът „Сега” на Мая Санду
и Андрей Настасе, тъй като твърдяха, че няма да влязат в съюз с досега управляващата фракция, която обвиняват в узурпация на
власт и корупция.
В тази ситуация създаването на управляващо мнозинство и правителство е много проблематично и най-вероятният изход може да
се окажат предсрочни парламентарни избори.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Развиха
кампания
„Който не работи, не
трябва да яде” и въпреки категоричното заявление на Корнелия Нинова,
че техни депутати няма да
получават никакви пари,
постоянно навиват тази
латерна.
Важното е да се трупа негатив, да се заглушат справедливите искания на левицата в защита
на гражданските права на
всеки от нас. Защото, ако
остане простото мнозинство в комисиите при разглеждане на спорни въпроси, те винаги ще се решават в полза на управляващите. Такова е съотношението на членовете в
секциите според парламентарното представителство. При седем души
двама са от ГЕРБ, двама
– от БСП, и по един – от
ДПС, „Воля” и патриотите.
Сметката показва, че винаги ще са четирима против трима…
Причината да се стигне до необходимост от
машинно гласуване е огромният брой недействителни бюлетини. Десните,
убедени, че възрастните гласуват предимно за
БСП, въведоха драконовски мерки за излизане на
хиксчето от квадратчето.
Ако трепереща старческа
ръка постави малка точица нейде на бюлетината,
представителите на ГЕРБ
веднага я обявяват за недействителна. Ясна е изразената воля, но правилата са такива. И противниковият глас отива в коша. Машината е безпристрастна. Тя била отречена в старите демокрации.
Да, но там ги няма далавераджиите от ГЕРБ, както заяви депутатът Георги Свиленски при спора
за предимствата и недостатъците на определения
със закон начин за провеждане на изборите.
За мъртвите души в
списъците темата е банална. Те дават възможност за какви ли не хитрини и нарушения. Особено когато цялата секция е
напазарена. Имахме сигнали от разни села, в които кметът стои на входа,
жена му – началничка на
пощата и раздавачка на
пенсиите, е на изхода. В
комисията са все техни
братовчеди и роднини,
уж от различни политически сили. Триста души
са жителите, но по списък
са 700. Така бюлетините
се оказват със 100 повече от постоянното население и всичко е законно.
Интересно бе скорошно изказване на Красимир Каракачанов. Не издържаха нервите на военния министър и направо изригна: „Цветанов
да си озапти Марешки!!!”
Особен коментар защо
милионерът не атакува
Борисов, а се прави на
опозиция и хвърля кал по

Общество

войводите, не е нужен. И
на хлапетата е ясна елементарната игра на очакващия съдебно решение
за нанесен побой фармацевт. Скочи ли срещу големите на властта, ще го
полазят ревизори, а при
стотиците аптеки и десетките бензиностанции все
има какво да се открие.
Затова най-безопасно е
да напада някоя по-дребна риба от вида на вицепремиерите.
При националистите

КАКОФОНИЯТА

е пълна. Шефовете им не
разговарят помежду си.
Валери Симеонов твърдо е решил да се докопа
до първото място в листата за Европарламента.
Всички заедно ще имат
най-много един депутат,
и то с евентуалната помощ от страна на гербаджиите. Разделени, шансът е само на Джамбаз-

Бойко нова Централна
избирателна комисия и
връщане на стария праг
за преференциите, друго не им е заповядано да
пипат, от какъв зор червените да си губят времето. Ясно е, че от Цветанов и групата му нищо не зависи. Доказаха
го за кой ли път. Три денонощия подчертаваха
слабостите на точно тези два пункта и след като Борисов им издърпа
ушите, признаха грешката си и започнаха да
отстояват обратното.
Че кой ненормалник ще
вярва на подобни безгръбначни същества?
Юнаците от малкия
коалиционен партньор
хич ги няма. Вечерта заявяват, че ще подкрепят
президентското вето, сутринта се отказват от думите си. Само облагите
от властта ги задържат
да не се хванат за коси-

Почтеност

ки. Той вече е класиран
от ВМРО на тази позиция.
Волен Сидеров също не е
споделил как ще постъпи.
Разногласията са очевадни и по скандала с преференциите. Трите съставни части на разединените патриоти са като орел,
рак и щука.
Стигнахме до

ВЕТОТО

на президента. В мотивите са посочени 18
несъгласия от 4 раздела на Изборния кодекс.
Гербаджиите веднага заподозряха Румен Радев,
че дава авариен ход на
левицата за връщане в
парламента. Още повече
след призива да го сторят. Но пак удариха на
камък. Данаил Кирилов
избърза с декларация,
че ще отхвърлят ветото,
и призна, че не се е запознал с документа в неговата цялост. Да му се
не види и юриста! Чу, че
Борисов от Египет за пореден път нападна президента, нарече го „партиен лидер”, и реши да
се подмаже. Истината е,
че държавният глава не
е на страната на която и
да е политическа сила, а
брани закона и правото
на гражданите да гласуват, сигурни, че няма да
се злоупотреби с волята
им. След като са обявили
от мнозинството, че ще
отхвърлят ветото, защо
да влизат социалистите в залата и да участват в „дебати” с предизвестен край. Ако отношението към сигнала на
президента е нормално
и се пристъпи към дискусия за изчистване на
безобразията, натворени в среднощно заседание, гарантиращи им изборна победа, тогава няма да е нормално да стоят отвън. Но като се знае
какво ще се случи и че
освен разпоредените от

те и не си издерат очите.
Юмручен бой не очакваме, защото не се държат
мъжки. Всеки от тях поотделно се опитва да се
хареса на Борисов. Дори се чу предложение да
включат в листите си за
26 май бившия здравен
министър Петър Москов,
партньор на Бойко в играта на карти и понастоящем подсъдим. Заместникът на Волен - Чуколов,
се помайтапи, че от своя
страна те ще включат гжа Мозер и видния приватизатор Иван Костов…
Не сме чули досега за
висш чиновник зад решетките. Макар че, откакто гербаджиите управляват, все сме с най-високата корупция в ЕС. Това е тема табу. По-интересно е кой от депутатите, особено ако е от левицата, е ходил на ловно изложение в Австрия.
В групата имало от ДПС
и от патриотите. Те не са
важни. Търси се под вола теле, без да се казват
болежките с истинските
им имена. Двамата бесепари, позволили си тази „разходка”, си върнаха държавните средства.
Но този факт мина някак
между другото.
Доверието в правителството е под санитарния минимум. Затова пък,
както твърдят властниците, силата им била във

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Глупости! Там освен
откровен слугинаж друго не се забелязва. Цялата дандания около Македония бе да се изпълни стремежът на САЩ за
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ограничаване на руското
влияние в региона и още
една натовска държава в
кордона срещу братушките. А се изтъква този успех за исторически. Премълчават се слабостите
в подписания нескопосан договор. Признаваме южно нашенско наречие за чужд език. Делим си герои, които сами са се определили за
българи. Хубаво е да сме
заедно, но не с цената на
отстъпление, а от историческа правда!
Горе-долу същата е
позицията за глупотевината с Венецуела. От
Белия дом са решили да
ограбят поредна богата на петрол територия.
Блокирали са я икономически. Обучили са свой
човек да се самообяви за
президент. Подкрепяме
го, макар че е поредната
несправедливост, както
сториха управниците с
Ирак, Либия, Сирия и т.н.
Няма значение, че рейтингът на Мадуро е повисок от този на Меркел,
Макрон и Борисов. Той е
избран с над 6 млн. гласа.
ООН – организацията, на
която сме член, и Венецуела, също обяви, че е за
ненамеса във вътрешните работи. Имало 57 държави, застанали зад самозванеца. Остават около 170, които не са го сторили – с многомилиардно население. Нашенските пишман политици внушават, че Европейският
съюз е с обща позиция
срещу „диктатора”. Да,
ама няма такава. Десетина членки са на мнението
на Генералния секретар
на ООН. Не е добре да се
заблуждава народът! За
капак от наше име Б. Борисов при посещението
на генералния секретар
на НАТО обяви, че не сме
троянският кон на Русия.
Но забрави да добави, че
май сме келявото магаре
на САЩ.
Факт е, че не може да
става и дума за стабилност – мелодията, която
постоянно се повтаря от
властниците. У нас, ако
има стабилни неща, то
те са негативни – престъпност, бедност, корупция, лошо здравеопазване, непълноценно образование, ежедневно отпътуване от страната на
млади хора, убедени, че
тук не е мястото им…
Скандалите са всекидневие. И не опозицията е в
основата им. Причината
левицата да прибегне до
бойкот е високомерието
на мнозинството, на което сме свидетели. Те винаги са прави, дори когато грешат!

Не сме адвокати на БСП и никога не сме получавали пари или каквато и да е подкрепа от нея. Но
професията, с която повечето от нас са се захванали преди половин век, ни е приучила на почтеност. Тя ни задължава да изваждаме на повърхността онова, което други колеги и медии може
би поради користни подбуди прикриват.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Страница
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До ГЛаВниЯ реДактор

Уважаеми господине,
Пиша до вас по
един нетрадиционен
въпрос, който не е
свързан с политиката в България. Понеже сте журналист,
смятам, че имате
мнение по повдигнатия от мен проблем.
Прави ми впечатление, че по телевизията виждам предимно водещи с бради и мустаци. Сменям канала и отново позната картина. Поканили са събеседници също с бради, явно има някаква мода.
Не коментирам
техниката на говора, дикцията на тези журналисти и мекането. Дали обаче
трябва да се прекалява, вместо да ги
гледаш в нормален
вид, както е прието?
Имам чувството, че
ни се натрапва една
и съща картина. Възможно ли е тези брадясали и мустакати
хора да се показват
в този вид от суетност или това е начин да са по-различни от другите? С подобна нестандартна
визия виждаме на екрана и певеца Миро с
брадичка. Тя е тънка
и завързана, прилича по-скоро на свинска опашка. Една моя
позната се шегуваше, че се прави ре-

ДоСтоен ЖиВот

Христо костадинов е от плевенското село Подем. Роден
е през 1944 г. В дома
му има десетки книги, коя от коя по интересна и интригуваща.
Все купува и нови. Патриот е по сърце и го
измъчват въпроси от
сорта: „Защо цели семейства не спират да
бягат навън, зад граница?”, „Какво ли ви
чака, вас, младите, утре?”, „Защо държавата е болна, защо на управниците сякаш не

клама на брадатите мъже:
„В живота, за да
ти върви
брада винаги носи!”
Друг мой съгражданин изрази мнение,
че това е един от символите на демокрацията. Задавам си въпроса дали тези хора нямат достатъчно вре-

ме сутрин да се избръснат?
Разбира се, това е
въпрос на личен избор
да ходят с бради и
мустаци или с бакенбарди.
На всички зрители
обаче едва ли им е приятно да гледат тези
лица, а някои сигурно
ги сънуват и през нощта. Не знам дали няма да стане и задължително и на конкурси
за певци и музиканти
участниците да бъ-

5
Ìèñòèêà è íåæíîñò

Български

дат с бради и мустаци. Ще припомня, че и
певци се опитват да
се налагат в този непривлекателен вид.
Явно мъжкото достойнство на някои се
състои в
това да
са по-интересни с
бради, когато нямат с друго какво,
или пък да
се правят
на талибани.
Д а л и
пък някои
от тях
не
правят икономии от
пари за
бръснарски принадлежности – самобръсначки, пасти за бръснене и за след бръснене, одеколон или такса
за бръснарите?
Това е, разбира се,
въпрос на тяхно виждане за личната им визия. Но не желая да ни
се натрапват. Сигурно не съм единственият зрител, който изразява подобно мнение.
ангел НикОлОВ,
гр. исперих

на читателя

В тържествена обстановка в културния център Бялата къща в Стария град на Пловдив бе
открита изложбата живопис “Мистика и нежност” на художничката
Снежана Петрова от Мездра. В нея бяха изложени 20 творби – живи
картини.
Тя е родена в Мездра.
Завършила е Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград – специалност
“Икономика и управление на социално-културната сфера - мениджмънт на културата”, а покъсно взема още две
специалности в същия
университет. От 2000 г.
тя рисува абстрактни теми с пръсти и маслени
бои. Тези творби са показани на изложба във
Франция.
Освен
художник

Снежана
Петрова
е и поет.
Първата й
стихосбирка е “Какво
е любовта”
с превод
на френски език,
а втората
е озаглавена “Космическа
любов”.
През 2011 г. първата си самостоятелна изложба открива в
Бургас. Следват в София, Созопол, Слънчев
бряг, Враца и в други
градове.
През 2013 г. открива собствена галерия и
арт училище за занимание на деца с изкуство
и рисуване в археологическия комплекс „Калето“ в Мездра.

ПоЩаЛЬон

николина Сердарова
от с. Церово, Пазарджишко, ни е изпратила информация за Сотир Маринков,
който е един от най-добрите пчелари в селото. В отглеждането на
пчелите участва цялото му семейство, пише в писмото си тя.
Подп. о. з. Цвятко Петров от
Варна се възмущава от недовършения възродителен процес и мълчанието на управляващи и опозиция
по този въпрос.
Жечка Цветкова от с. Петокладенци, Плевенско, е обезпокоена, че не е могла да се абонира за

в. „Пенсионери”, защото го нямало
в каталога в пощата.
Б. р.: Уважаема госпожо, тъй като
получаваме и други сигнали за некоректно отношение на пощенски
служители, добре е, когато се абонирате, да знаете каталожния номер
на изданието, който ние публикуваме многократно. Той е 552.
тотка Гинова от Пловдив благодари на редакцията за помощта,
която сме й оказали. След допусната грешка на нейния адрес при
абонирането се наложи да потърсим съдействие от Централното
управление на на „Български пощи“
и тя отново получава любимия си
вестник.

Жажда за знания
им пука”? Тези и десетките други питания
мира
не му
дават
н и т о
денем,
н и т о
нощем.
В и д и
ли някой да
минава
покрай
тях, на момента го заговаря и с вълнение разказва за последната историческа книга, която
е прочел, или бърза да
разнищи новините. Той
е толкова състрадателен, че и филийка хляб
да има, би я разделил с
човек в нужда.
Пример за това е как
приема социално слаби
хора да му помагат из
двора, а те не очакват
банкноти или монети,
радват се и на къшей
хляб със сирене и един
компот. Вярва, че всяко

добро бива възнаградено, и се вълнува, когато може да помогне.
По стечение на обстоятелства и житейски обрати сега дядо Ицо живее сам. За негова радост приятелите му са
много и го навестяват.
Мине ли човек покрай

ти нищо от това, което
е било, вече не е същото. Когато влязох в дома
му, той ме посрещна с
щедро отрупана маса от
това, което е произвел
с двете си ръце в двора. Показа ми прилежно пазените албуми със
снимки и ми разказа за

Сред колегите от казармата
дома му, ще чуе по грамофона хубава песен
от доброто старо време. Все търси и намира
грамофонни плочи, реставрира стари радиа и
се радва, когато ги поправи. Боли го, че поч-

съдбите на хората в кадър. Стигнахме до страници със снимки от времето, през което е отбивал военната си служба,
и видях сълзи в очите
му. Разстрои се от носталгия по незабрави-

Картините на Снежана Петрова сякаш са полет към звездното небе,
към безкрая на вселената. От тях блика светлината на далечни планети. Те са като видения
от други светове. Едновременно се потапяме
и в макрокосмоса, и в
човешката душа, които удивително си приличат.
георги ПЕТрОВ

мите дни от живота му
като войник.
Чуди се дали са добре
неговите съказарменици: „къде сте, някогашни стари и млади
бойци от поделение
70390-Б танков полк
с командир подполковник Танковски, а
впоследствие
от подполковник гилин в гр.
грудово, сега
гр. средец?”
Подробно
ми разказа как
са служили в
периода
1 9 6 5 1967 г.
в 1-ва танкова рота с
ротен командир капитан Георги Василев
Петков от русенското
с. Табачка и заместник ротен Васил Же-

лязков Вълков от с.
Златина, Варненско.
Дядо Ицо показа изумителна памет, като
си спомни и за старшината на ротата му
Христо Георгиев Сяров от с. Белеврен,
Бургаско, старшинашколник Руско Янков
Атанасов от гр. Грудово (Средец) и Иван
Димитров Иванов от
с. Граматиково, Бургаско. „Бях във 2-ри
взвод мерач на танк
Т-34 с куполен номер
814. Бях и тръбач на
полка. Къде сте, приятели от трудния и
нелек воински живот? Желая на всички
бойци от моето поделение здраве и дълъг
живот с достойни старини.”
Ако някой се разпознае, дядо Ицо с трепет
ще чака той да се свърже с него на адрес:
Христо Йорданов
костадинов,
обл.
Плевен, общ, Долна
Митрополия,
ул. „Трети март”
21, 5852 с. Подем,
тел.: 0895/39 85 29
иво аНгЕлОВ

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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важаема Таня,
Прочетох Вашето писмо „Искам да
дам баща си в старчески
дом” в брой 7 от т. г., в
което търсите съвет как
да постъпите с възрастния си родител. Аз се намирам в подобна ситуация и ме терзаят същите
чувства. И като Вас се чудя кой да ми даде разумен съвет. Майка ми навърши 92 години. Тя отдавна не живее в реалността –
затворила се е в
една стая,
не може
да си чисти, само
успява да
си сготви
понякога,
вкъщи е
пълен хаос, тя гледа единствено телевизия и не се интересува от нищо друго.
Аз не съм добре със
здравето и трябва да се
щадя. Ходя на работа и
мога да я приглеждам
само вечер.
Вече у мен е узряла
идеята да я дам в старчески дом. Знам, че на
това не се гледа с добро
око – всеки ще каже – тя
те е гледала цял живот,
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Споделете с нас

Íàìèðàì ñå â Системата 112 създава проблеми
ïîäîáíà ñèòóàöèÿ
а ти сега да я пратиш в
дом… Освен това съм
чул, че там цари огромна корупция и ако не
си плащаш на ръка отделно от таксите, оставят хората на самотек…
Но си мисля, че това
би бил по-добрият ва-

риант за всеки човек,
останал без собствени
сили. Смятам, че именно там трябва да се съсредоточат усилията на
държавата – да осигури адекватни грижи за
престарелите и немощни хора. Да назначава
повече персонал и да
се плащат по-добри заплати, защо всички нас
ни очаква този момент

– когато няма да можем
да се погрижим за себе си. Знайно е, че сега
има много частни старчески домове и хосписи, но там положението е още по-лошо – грижите не са кой знае какви, а искат още повече
пари.
Редно
е
най-накрая
да се приеме
този закон за
възрастните
хора и да бъдат разписани подробно
правилата за
такива грижи!
Социалните
работници да
бъдат натоварени със задачата да проверяват
за качеството на грижите в домовете и т. н.
Тогава няма да се терзаем да дадем родителите си под държавна опека. И постъпването в тези институции ще става
с желание, а не с голям
страх и угризения, както е сега.
Васил ДиМиТрОВ,
Пловдив

Проглушиха ни ушите да се въведе телефон 112 за спешни повиквания от всякакъв
характер, включително и за „Бърза помощ”.
Не знам как е в Европа,
но у нас тази система
не работи добре, особено когато става дума
за викане на линейка.
Видях паднал човек
късно вечерта до входа на метрото. И докато хората го подминаваха безразлично, реших да му се притека
на помощ. Не беше пиян, а явно му бе станало лошо. Веднага позвъних на 112. Оттам
вдигнаха и аз като картечница изстрелях думите за моите наблюдения – възрастен човек, разширени зеници, до западния изход
на метрото, говори, но
е в безпомощно състояние…
Зачакахме
заедно линейката. Минаха се десетина минути и отново позвъних
на спешния телефон да
попитам защо я няма
помощта. Оттам същият глас ми отговори, че

засега нямали свободни
линии! Отново с притеснение зачакахме – минутите в такъв момент текат бавно и мъчително,

защото не се знае човекът в какво състояние е.
След още 10 минути дочух вой на линейка. Но
той след малко заглъхна
някъде наблизо.
Почнах да я търся с
поглед и я забелязах на
около 300 метра от посоченото от мен място. Отново позвъних на
112, откъдето ми казаха
да държа отворен телефона и да тичам към линейката, за да я „доведа”
до мястото.
С нови сили продължих моя нощен маратон. Стигнах до нея, но
се оказа, че е празна –
през това време екипът
тръгнал да търси човека ей така, без ориентация… След 5-6 минути

се появиха – млада лекарка и млад шофьор.
И те като мене бяха бесни за разкарването и
споделиха, че телефон
112 пред и м н о
обърква
нещата, а
не помага.
Т а к а
след половин час
човекът
бе обслужен и всичко се размина, защото случаят се оказа
по-лек. Но какво щеше да стане, ако беше
по-тежък или пък нещо, свързано с кръвопролитие? Защо, след
като се виждат недостатъците на някоя важна система, те не се
отстраняват и тя не се
премахва, ако е негодна? Все така ли парите ще бъдат хвърляни
на вятъра за недомислици?
Да не говорим за условията в линейката –
тази тема ще изисква
цял научен труд!
иванка сТОЯНОВа,
софия

СЪВети

Удивителните правила за дълголетие на д-р Хинохара
Продължeние от бр. 8
Да си поставяш
големи цели
Много ме вдъхновява
поемата на Робърт Браунинг “Абат Фоглър”. Още
като дете ми я четеше моят баща. В нея се казва, че
трябва да си поставяш големи цели - и в изкуството, и в живота.
Ако сте решили да нарисувате кръг, той трябва
да бъде толкова огромен,
че да не можете да го завършите цял живот. Ние
виждаме само част от този
кръг - дъга, а останалото
е зад пределите на нашето зрение и нашия живот.
Болката
е тайнствено нещо
Най-добрият начин да

се справяте с нея е да откриете нещо много интересно.

Когато
детето го боли зъб,
трябва да привлечете интереса му
към някаква игра,
да го въвлечете в
нея и то веднага
ще забрави болката. Болниците
трябва да се замислят за подобен подход.
Не се старайте
да трупате колкото се може повече материални неща и вещи.
Запомнете: никой не
знае кога ще чукне неговият час. Не можете да
отнесете всичко това със
себе си.
Болниците трябва да са
готови за големи катастрофи и са
длъжни
да
приемат всеки, който почука на
вратата.
Н а ш а т а
болница е така устроена,
че при
необходимост хирурзите могат да
оперират където се случи:
в мазето, по коридорите, в

параклиса. Повечето хора
смятат, че съм се побъркал, като
се подготвям
за катастрофи.
Но
на
20 март
1995 г.
в с и ч ко
това свърши работа, когато сектата “Аум
Синрике” извърши терористичен акт
в токийското метро. Но аз
не се радвам, че се оказах
прав. Ние тогава приехме
740 жертви и за два часа
определихме, че става дума за газ зарин. За съжаление един пациент не оживя, но спасихме 739 души.

само науката не е
способна да помогне
на хората
Науката поставя всички нас под един знаменател, но ние сме различни, а болестите са тясно
свързани с нашата душа.
За да разбереш болестта
и да помогнеш на човека,
е нужна не само наука, но
и изкуство.
Живей в пълна
неочакваност
На 31 март 1970 г., когато бях на 59 години, летях
от Токио до Фукуока. Беше

прекрасно слънчево утро,
аз се любувах на Фуджияма, когато самолетът беше пленен от терористи.
Следващите 4 дни прекарах прикован към седалката в 40-градусова жега.

Бидейки лекар, аз наблюдавах себе си отстрани и
бях поразен от факта как
тялото се приспособява
към кризите.
Открийте образец за
подражание за себе си
и се постарайте да го
надминете
Моят баща през 1900 г.
заминал за САЩ да учи в
университета “Дюк“ в Северна Каролина. Той беше човек, тръгнал по нов
път, и един от моите герои. По-късно се появиха
и други: когато се оказвах в трудно положение,
се стараех да си представя какво биха направили
те на мое място.
Да живееш
дълго
е прекрасно
До 60 години
ние живеем за
благото на своето семейство
и ни е лесно да
достигнем набелязаните цели. Но след това
сме длъжни да се
стремим да работим за благото
на цялото общество. Откакто навърших 65 години, аз работя безплатно, по
18 часа на ден седем дни в
седмицата. И се наслаждавам на всяка минута.
Край
Яна БОЯДЖиЕВа

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Прозорец към света

Ìèëàíî – äðåâåí è ìîäåðåí
През прохода Сим- сочина 108 м. Строена
плон напускам Швей- пет века, днес тя поразяцария и се озовавам в ва туристите със своите
Милано – столица на 3400 статуи, 135 върха
модата и икономиче- и 200 барелефа. Най-виска столица на Италия, сокият връх е увенчан
един от най-процъфтя- със знаменитата позлаващите градове на све- тена статуя Мадонина –
та, втория по големина
висока 4,16 м. Интев страната.
риорът е украсен
Той възниква като
с множество
светилище на келтскулптури
ско племе. През
и потре222 г. римлясаваните го превземат, а
през 293
г. става
столица
Це
нт
н а
ра
З а лн
ия
падната
т
Римска импл
ощ
перия при имад
ператор Диоклеск
ат
циан. През 313 г. имед
ператор Константин I
ра
издава прочутия Мила
т
лански едикт, с който щ и
а
гарантира свободата г и на християнската ре- г а н т с к и
витлигия. Започвам раз- ражи с изображеглеждането на Касте- ния на 3600 сцени. Велило Сфорцеско – една колепен е главният порот най-важните забеле- тал. До най-горната тежителности на Мила- раса на катедралата воно. Построен още през дят 201 стъпала. Озовеш
XIV век, а през 1450 г. ли се на върха, очаква те
Франческо Сфорца за- уникално зрелище: плопочва да го преустрой- щадът е с големина 8000
ва, за да го превърне в кв. м, покрит с мраедна от най-забележи- морни плочи
телните резиденции в и гъЕвропа. В този дворец
са работили такива
знаменитости
като Леонардо да
Винчи и
Браманте. Символ
на замъка е
обърнатата
към града кула „Филарет”.
а
В музея към зарад
мъка „Сфорца”
а сг
к
с
гов
се намира зала
тър
„Асси”, чийто сволъби.
дест таван е изриОттам може
суван от Леонардо
да се наслаждаваш
да Винчи. Тук се нана прекрасния изглед
мира и незавършена- на града. В тази катета скулптура на Мике- драла „Санта Мария де
ланджело „Пиета Рон- ла Грация” се намира и
данини”.
„Тайната вечеря” на ЛеОтправям се към онардо да Винчи.
площад „Дуомо” – тоПрез монументалния
ва е пулсиращото сър- вход се влиза в галерице на Милано. В центъ- ята „Виктор Емануил II”,
ра му се издига конната построена под формата
статуя на крал Виктор на кръст. Това е едно от
Емануил II – обедините- първите съоръжения,
ля на Италия. От двете построено от стъкло и
страни на площада се желязо. Осмоъгълният
издигат дворци с пор- площад е с кръстовища,
тици – Северният дво- покрити с купол, висок
рец с монументалния 47 м. Коридорите имат
вход в галерията „Вик- дължина 105 и 196 м и
тор Емануил II”, Южни- ширина 14 м – богато укят дворец и дворецът расени с мрамор и худо„Аренгарио”.
жествени изображения.
Величествена е кате- В централния осмоъгъдралата в центъра на лен площад на галериплощад „Дуомо” с ней- ята се намира мозаичен
ните поразителни раз- под с изображение гермери – 157х93 м и ви- ба на Савойската динас-
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тия. По мозаичните стени се виждат гербовете
на бившите столици на
Кралство Италия – Милано, Торино, Флоренция и Рим.
В историческия център на Милано е площад „Де ла Скала” –
един от най-популярните в града, получил
своето име от театър
„Ла Скала”, построен
на мястото на църквата „Санта Мария де ла
Скала”. В центъра на
площада има кръгла
градинка с паметник на Леонардо да Винчи,
а наоколо театър „Ла
Скала”, дворецът „Марино”, зданието на
общината и кметството.
„Ла Скала” е найзнаменитият театър в
света, построен по желание на Мария Тереза от архитекта Джузепе Пиермарини и тържествено открит през
1778 г.
Внушителна със своите размери и излъчване е Арката на мира.
Започната през 1807
година по проект на Луиджи Каньола, строителството на арката било в чест на победите
на Наполеон, но било
прекъснато във връзка
с неговото поражение
при Ватерлоо в 1815
г. Откриването й се
състояло чак през
1838 г. като Арка
на мира. Гранитната арка е висока 25 м и се състои от три аркади, оградени от гигантски коринтски колони
с канелюри,
които са върху пиедестали и барелефи.
Най-отгоре е зрелищен
6-конен впряг на мира,
конните статуи на победата и разположените на двете страни статуи на четирите реки –
По, Тичино, Адидже и
Талисменто.
Освен с модните си
къщи, автомобилните си заводи „Алфа Ромео”, Милано е известен и с двата си футболни гранда „Милан”
и „Интер” и с традиционния си коледен козунак панетоне. Днес Милано има 1 300 000 жители, но заедно с предградията достига 4 000
000 – това е най-гъсто
населената област в
Италия.
Напускам Италия и
през Словения се отправям за нашата родина.
Хаджи Йорданка
кОлиМЕЧкОВа

Роден край
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оБреДи и оБиЧаи

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ ден за прошка

От стр. 1
Според православния календар Сирни заговезни e ден на всеобщото опрощение, на
възстановяването на
човешката взаимност и
уважение. От стари времена прошката е сред
великите символи на
човешкия морал и благородство, защото само
човекът с дълбок вътрешен мир може искрено
да прости и да поиска
прошка!
сирни заговезни не
е на постоянна дата пада се всяка година 7
седмици преди Великден.
Нарича се още Поклади и Прошка. В Неделя
Сиропустна прошка си
вземат млади от стари,
децата от родителите,
младоженци от кумове
- целувайки ръка се изричат: "Прощавай, мале,
тате". "Господ да прощава, простен да си!" - е задължителният отговор.
Веселието по време на
вечерта е най-голямо

ще бъде жив и здрав
през цялата година.
сирни Заговезни поставя началото на найпродължителния пост
през годината, Великденския - време на въздържание и смирение.
Според народните
обичаи през седмицата
- в сряда, петък и неделя, се връзват люлки и момците
и момите се
люлеят за
здраве.
Също
така
през
ц я лата
седм и ца (или
само на
Сирни заговезни) се палят огньове и пак
за здраве се прескачат;
после около тях се играят хора и се пеят песни.
Затова празникът се нарича и Поклади. Някъде
е разпространен обича-

стрели. Всеки ерген изстрелва запалена стрела
в двора на момата, която харесва. Обикновено
това продължава до късна нощ на Заговезни. Семейството стои будно, за
да гаси пламъците. Момата събира стрелите колкото са повече, толкова е по-горда тя пред
дружките си.
С ъ -

по време на хамкането
на халва, парче сирене
или сварено яйце. Найвъзрастният мъж завърта конеца в кръг и всеки член от семейството,
главно децата, се опитва
да хване халвата или яйцето с уста. Който успее,

ят оратници (огруглици)
- това са факли от слама, които всеки стопанин завърта около главата си; така се прогонват нечистотиите от всяка къща.
Много популярен е
и обичаят хвърляне на

само в някои краища.
За празника се приготвят баница със сирене,
варени яйца, варено
жито, халва с ядки. Трапезата е особено богата на млечни продукти
– оттам и името на Сирни заговезни.

ществува и обичаят хората да се маскират по Заговезни. Той
датира още от Средновековието и дори много преди това, като у
нас е разпространен

2
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Граовска хубост
Валерия Момчилова е родена в Перник. От съвсем малка се занимава с народна музика, наследявайки таланта на своята майка - Верка
Момчилова, народна певица. Първото й излизане на сцена е едва на
4 години. Завършва НМУ „Любомир Пипков” със специалност народно
пеене, по-късно бакалавърската си степен в СУ „Св. Климент Охридски” - специалност „Музика”, има и две магистратури - „Музикална
педагогика” и „Връзки с обществеността” отново в Софийския университет. По време на следването си е печелила доста първи награди и златни отличия от фолклорни конкурси. От 2010 г. Валерия е
част от Предствителния ансамбъл на въоръжените сили. Солист е
в „Мистерията Еньовден” и „Търси се Фигаро - последната грешка на
Нешка” - спектакли на Нешка Робева. Своя първи самостоятелен албум „Граовска хубост” издава през 2013 г.
От стр. 1
На първо място моята майка,
народната певица
Верка Момчилова, която ме накара да обикна българския фолклор, и
то по-точно граовския. Слушала съм
изпълнения на известни народни певци, които за мен
са били безценни
учители. Сред тях
изпъкват имената на Славка Секутова, Станчо Стоилов, Радка Алексова, Павлина Горчева. Все емблематични
имена
за наш и я
край.
Горд е я
се, че
съм от
Перник.
Първата
ми изява на
сцена
беше,
когато бях
е д ва на
4 годинки. В
Пернишка област
с
е
провежда
фестивалът „Чичо
Стоян” или както
го наричаме „ЧичоСтояновите празници”. През 1994 г.
изданието се състоя в с. Дивотино.
Спомням си как с
трепет очаквах излизането си пред
многобройната
публика. След като
спрях да пея, хората избухнаха в шумни аплодисменти. С
много хубави спомени съм останала от тази първа
моя изява. Вълнуващо беше, силно
чувство, споменът

е толкова ярък, все едно е вчерашен.
- Защо избра да
продължиш образованието си в СУ „Св.
Климент Охридски”,
а не в консерваторията или в музикалната академия в Пловдив, да речем?
- Няма да забравя
този момент – това важно решение взех импулсивно, но със сърце
и по интуиция. Всъщност бях подала документите си за кандидатстване в пловдивската академия и ден
преди първия изпит се
събудих с готов багаж
за Пловдив и с
ясната и
амбициозна мисъл, че
няма да
уча там,
а в София. И
ето, години покъсно не
съжалявам, дори
нап р о тив, благодарна съм
на
себе си, че
съм взела именно такова решение.
- Първата ти
изява
в
БНР
е била през 2004 г.
Именно там твоя песен печели награда
на слушателите. Една сред многото ти
отличия. Какво всъщност е да си на сцената в първо студио
на БНР?
- На тази сцена са се
изявявали едни от найдобрите български и
чуждестранни музиканти и за мен е истинска радост, чест, привилегия, отговорност
и гордост да концертирам на нея. Щастлива съм, че имам възможността да пея на
тази сцена с оркестъ-

ра за народна музика
при БНР с диригент
Димитър Христов. Този оркестър е събрал
най-добрите фолклорни инструменталисти
в България, на които
безкрайно се възхища-

професионалната на
моята майка и, разбира се, обичта на цялото ми прекрасно семейство. Приносът на
всички тях значи много за мен! Красивите песни всъщност са

вам! Спокойно мога да
ги нарека не само свои
колеги, а и приятели.
- Как се прави самостоятелен албум с
народни песни у нас,
и то от младо момиче като теб?
- Албум се прави с
любов, хъс, желание,
много работа и много
средства. Аз съм щастливка, че имах финансовата подкрепа
на моите кръстници Диана и Антон Костадинови, освен това и

на известния ни граовски певец Станчо Стоилов, който съвсем бащински ми ги завеща.
Аз ги изпълнявах още
в Националното музикално училище „Любомир Пипков”. Там завърших със специалност народно пеене в
класа на Нелка Петкова. Голяма част от бързите песни са хумористични.
- Работиш в Ансамбъла на въоръжените сили и често си

партнираш с именити твои колеги. Как
се чувстваш сред тях?
- Определено е респектиращо и много,
много полезно за мен.
Израснала съм с техните песни, учила съм се
от тях, от пеенето им,
от маниерите и сценичното им поведение,
а сега имам възможността от най-близък
план да им се радвам.
Уважавам всичките си
превъзходни колеги от
ансамбъла. Както вече казах, сред тях намерих и най-близките
си приятелства. Между
другото от 2010 г. съм
част от Ансамбъла на
въоръжените сили, от
женския квартет „Ладена”. Емблематичен
за ансамбъла е мъжкият квартет „Армейска песен”. Поппевците
Емилия
Валенти, Сунай Чалъков,
Антон и я
Маркова, Вероника
Пенчева, народната пев и ц а
Т а н я
Дупаринова и танцовата формация „Алга-

6.III. - 12.III.2019 г.
ра” са част от ансамбъла. Имам удоволствието да работя с Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Гуна Иванова и Райко Кирилов.
- Опиши, моля те,
с какво се отличава
граовската песен, в
какво е нейното обаяние?
- Песента се отличава с темпераментност,
с архаичност, която събира мъдростта на десетки поколения граовци. Както споменах
- и с прекрасен хумор,
но и с красива орнаментика. А хубостта и
чара ще оставя другоселците да оценят.
- Много от съвременните изпълнителки залагат на
скандали и скъпи видеоклипове, за да изпъкнат. А ти не изневеряваш на семейните традиции.
- Възпитана съм в
любов и уважение към
тези ценности и съм
направила своя избор,
за който не съм съжалила дори и за миг. Няма и да го сторя. Чувствам се удовлетворена
от това, което правя,
и се радвам на обичта
на своята публика. Усещам се истински щастлива жена! Благодарна
съм на Всевишния за
тази благодат в моя личен, семеен и професионален живот!

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

С песен животът е по-лесен
Най-личната певица на с.
Пролом, Карловско, Мария Дановска преди дни навърши 88
години. Тя е един истински извор на автентични народни
песни от региона. Родена и израснала в многолюдно семейство с четирима братя и сестри,
Мария се оказва най-гласовитата измежду всички. Подарила е
стотици старинни песни от региона на много млади хора, които следват в Музикалната академия или учат народно пеене.
Мария Дановска днес е дясната
ръка на отец Методи Минчев в
певческата група „От извора“,
която ръководи вече 16 години.
Често дните й преминават в
песен, защото така животът става още по-лесен. В с. Пролом
бе организиран голям лозар-

ски празник на Трифон Зарезан благодарение на местната
кооперация „Китка“ с
председател Стоянка
Петкова. Кооперацията стопанисва 120 декара лозов масив, като
много от тях са възстановени с нови насъждения.
Гласовитата Мария
Дановска и нейните приятелки от фолклорната група бяха
поканени да попеят
на гостите. Край лозовите масиви имаше
и много танци от карловския ансамбъл „Розова долина“.
Николай ЧАПАНСКИ
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Íаé-милото на света Ìаé÷ината оби÷ е блаженство

Жената! Какво е тя? Живот, подкрепа, грижа, майка, истина, копнеж, вдъхновение, цвете, ангел, демон, икона, светица, мечта, идеал,
сила... Можем да изброяваме до безкрай и пак няма да „нарисуваме” нея
– българската жена.
Връщайки се назад във времето,
търсейки истината за нейния образ, я откриваме в Родопите и най-древния култ
към богинята майка - начало на
всичко; в старите летописи като смела амазонка;
като воин и
пазител на
семейството и дома;
сред имената на войводите, бранили свободата на Родината; в легендата за 40те девойки, вплели косите си и полетели към морската бездна, защитавайки своята чест и вяра; в свещените стихове на Ботев
и Вазов, описали българската майка
юнашка; в демонстрациите за рав-

краСиВи на
ВСЯка ВЪЗраСт

Още през XVI в. дамите били съветвани
редовно да мажат лицето и гърдите си с бирена пяна. смятало се,
че благодарение на
нея кожата става невероятно нежна. известна е любопитната бирена история на пруската кралица луиза.
Тази знатна дама, която имала доста посредствена външност, мечтаела за голям и пи-

ноправие и издигане в обществената йерархия; у дома – прегърнала
детето си - тихо пееща любимата му песен; унесена в изгарящата
прегръдка на любимия; загрижена и
отговорна на работното си място;
...навсякъде, във всичко виждаме частици от нея – жената.
И все пак къде е тя, каква е истинската съвременната
жена? Еманципирана
и решена да се издигне в кариерата си. Вярна съпруга
– изграждайки с
финес семейното огнище. И найважното –
създателка,
творец, източник на живота – МАЙКАТА,
потъваща в пълните с
искрена обич детски очи и опиянена от най-милото обръщение на
света – МАМО.
Това е жената.
Виолета ДиМОВа

Майката е най-важният човек в нашия
живот, така че нека
не пропускаме нито
един ден да й благодарим за всичко, което е направила за
нас. Знайте, че нямаме нужда от един определен ден, в който
да накараме жените
в нашия живот да се
чувстват специални,
ценени, уважавани и
обичани. Затова показвайте признателност всеки ден! Ето
някои от най-вдъхновяващите цитати,
които известни личности споделят за
майката:
„Моята майка е моят корен, моята основа. Тя е засадила семената, на които се основава животът ми, и това е вярата, че способността да се постигне
каквото и да е, започва от ума."
Майкъл Джордан

Вълшебните свойства на бирата
щен бюст. Придворните
медици я посъветвали
да пие бира по време на
хранене и след това три
пъти на ден старателно
да масажира гърдите си
с напитката. историята
твърди, че този лечебен
курс дал задоволителен
резултат. Но какво всъщност прави кехлибареното питие? с неговата помощ може да се борим и
с бръчките.
разбийте яйчен жъл-

тък с бира до образуване на еднородна маса и
я нанесете на лицето си
за 20 минути. Такава маска влияе особено благотворно на мазната кожа,
прави я еластична, нормализира кръвообращението. Бирена мая се
препоръчва да се пие
при различни проблеми
с кожата. От векове се
знае, че бирените вани
са прекрасно средство
срещу потене. В топлата

вода се излива бутилка
пиво. Особено полезна
е бирата за косата, като няма никакво значение дали е мазна или
суха, рядка или буйна.
Благодарение на голямото количество полезни вещества бирата придава жив, здрав
блясък дори на сухата коса. Нашите предшественички използвали бира при къдренето.

„Всичко, което съм,
и всичко, което се надявам да бъда, дължа
на един ангел – майка ми."
Ейбрахам линкълн
„Моята майка беше най-красивата жена, която съм виждал
някога. Всичко, което
съм, дължа на нея. Аз
вярвам, че моят успех
в живота се дължи на
моралното, интелектуалното и физическото образование, което
получих от нея."
Джордж Вашингтон
„Най-доброто място
да си поплачете е в
майчината прегръдка."
Джоди Пикаулт
„Майчината обич е
блаженство, мир, не е
придобивка и не трябва да бъде заслужена.
Ако я има – тя е благословия, но ако я няма – сякаш цялата красота се е изпарила от
живота."
Ерик Фром
„Обичам майка ми
да се усмихва. Но повече обичам аз да съм
причината за нейната
усмивка."
Адриана Триджиани
„Обадете се на своята майка. Кажете й, че
я обичате. Помнете Вие познавате ударите на нейното сърце
отблизо."
рейчъл Уолчин
„Майчинството – цялата любов започва и
свършва с него."
робърт Браунинг
„Да бъдеш майка е

отношение, а не биологична връзка."
робърт Хайнлайн
„Любовта на майката
е толкова могъща сила,
че оставя следа у нас.
Чувстваме се дълбоко
обичани и защитени
завинаги."
Джоан роулинг
„Песента, която се
намира в сърцето на
майката, звучи от устните на нейното дете."
Халил Джубран
„Моята майка беше
най-добрият ми учител, преподаваше ми
съчувствие, любов и
безстрашие. Ако любовта е прекрасна като цвете, майка ми е
прелестно цвете на
любовта."
стиви Уондър
„Нашите майки ни
дават толкова много
дарове. Те са ни подарили най-ценното –
живота. Но също така ни оставят и много ценни уроци, които
да ни водят по нашите
пътища, дори и когато
вече не са с нас."
Мария Шрайвър
"Няма език, който
може да пресъздаде
цялата сила, красота,
героизъм и величество на майчината любов. Тя не се изчерпва, расте, дори когато се чувстваме слаби.
И над светската суета, като звезда, изпраща сиянието на своята непресъхваща вярност."
Едуин Чапин

Çàïàäúò òðÿáâà äà áëàãîäàðè íà Àìàçîíêàòà
От стр. 1
В продължение на
седем години аз имах
честта да я познавам, тя
споделяше с мен спомени от Втората световна война и разказваше почти забравената история за женското
движение през ХХ век.
Разбрах за неочакваната й смърт от имейл от
България: "Амазонката ни напусна". Нейният живот премина през
фашизъм, комунизъм
и клепто-капитализъм,
но тя никога не изгуби
надежда. Амазонката
беше нейният псевдоним. От дете, на 14 години, Елена Лагадинова се бори срещу българската монархия, колаборирала се с нацистите, и е най-младата
българска партизанка.
Десетилетия по-късно
нейната страст помогна да се създаде интернационалното движение на жените в годините на Студената война. Някога почитана от

двете страна на Желязната завеса, нейната история бе изгубена във
водовъртежа от политически промени последвали рухването на
комунизма през 1989 г.
В началото на 1944 г.
тя бяга от горящия си
дом, за да се присъедини към баща си и тримата по-големи братя
в партизански отряд
от антифашисти. "Носех пистолет си на верижка на врата," ми каза веднъж. "Така ако бяхме нападнати в съня,
нямаше да го забравя." Когато комунистите идват на власт, младата Елена води процесията на партизаните,
слизащи от планината. Снимката й обикаля вестниците и детските списания от Белград
до Москва. Момчетата
и момичетата от Източния блок са учени: "Бъдете смели като Амазонката!" Лагадинова по-късно завършва с докторска титла

по агробиология и работи като учен изследовател до 1967 г. Правителството изпитва
нужда от харизматична
фигура, която да поеме
Женския комитет. Вече
герой от войната, уважаван учен и майка на

сове ние разговаряхме, седнали на нейната маса в трапезарията.
Между 1969 и 1972 г.
Лагадинова е притискала доминираното от мъже Политбюро да увеличи подкрепата си за
труженичките. Нейните

С анджела Дейвис
три деца, Амазонката
посвещава следващите
22 години от живота си
на женските права. Беше на 80, когато аз започнах да я интервюирам
през 2010 г. В продължение на стотици ча-

предложения били скъпо струващи и ръководството на страната се колебаело. "Ако не сте съгласни, казва тогава тя,
можете да ме изпратите
обратно в лабораторията!" Благодарение на

упоритостта на Лагадинова е изготвен специален закон през 1973 г.,
който дава щедър майчински отпуск (по три
години за всяко дете)
с гаранция, че работата се пази и че годините в майчинство се зачитат за стаж. Правителството също така се
наема да построи хиляди нови детски градини. По време на срещата
на ООН през 1975 г. Лагадинова водеше българската делегация. Тя
разпространи преводи
за новия закон в страната й, промотирайки
идеята, че равноправието на жените не може
да се получи без помощ
от държавата. Въпреки
авторитарния характер
на режима в това отношение България се
превърна в модел за
останалите държави.
След падането на Берлинската стена Лагадинова се оттегли от публичния живот. През по-

следните 27 години тя
живя в общество, което
изведнъж стана враждебно спрямо нейните
идеали, но тя отказваше да се отчайва:"Човек
трябва да се бори за това, в което вярва." Битката за истинско равноправие между половете
е далеч от края си. Елена Лагадинова без съмнение ускори развитието на женските права
на Запад.
Западните страни
могат да си търсят извинения и да намират
причини, но фактът си
остава такъв: въпреки
всичките си грешки комунистическите страни
имаха по-голямо равенство за жените и много
по-силна подкрепа за
тях като работници. До
този ден Съединените
щати изостават от останалия свят и остават една от малкото държави
без законодателство по
отношения на отпуските по майчинство.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Äа се хâанем çа коïриâата!
още в началото на пролетта копривата пуска своите листа. може да я намерите навсякъде - по паркове, дворове, планини, там, където
нищо друго не расте. тя не е взискателна към
терена, самостоятелна и издръжлива е.
копривата съдържа така нареченото органично желязо, което е основно при червените
кръвни клетки. анемията, безсилието и слабостта се дължат именно на неговата липса.
тя пречиства кръвта и засилва преноса на
кислород. Берейки я през пролетта, улавяме
първата слънчева енергия, огряла листата й.
Събирането и пиенето на коприва изглежда
лесно. това обаче не е така. трябва да се след-

ÑÓÏÈ

Пролетна
Продукти: 800 г пресни бейби картофи, 300400 г прясна коприва,
2 стръка пащърнак, 3-4
моркова, 6-7 гъби печурки, 1 глава стар лук,
малко фиде, 3-4 с. л. зехтин/олио, вода на око
(според количеството продукти), сол, джоджен, черен пипер, бял
пипер, дафинов лист не повече от 2-3 зрънца, пилешки или зеленчуков бульон
Приготвяне: Пресните картофи, ако са
бейби, нямат нужда от
нарязване, може да ги
ползвате цели. Ако са
малко по-големи, ги

нарежете на половинки или четвъртинки.
Не ги белете. Морковите се нарязват на тънки кръгчета, пащърнакът се обелва, маха му
се твърдата вътрешност и се нарязва на
ситни кубчета. Печурките се нарязват на поголеми кубчета, за да не
се изгубят в супата; копривата се измива и се
накълцва, лукът се нарязва на ситно. Лукът
се запържва/задушава
на средна температура в зехтин/олио около 5 минути, след което се добавят морковите и пащърнакът и се

задушават още 5 минути. Овкусява се с всички подправки и солта.
Налива се вода толкова, колкото искате да
е крайното количество
супа. Посоченото количество продукти е за
около 6-8 порции. Оставя се на силен огън,
докато заври. След то-

ва се готви
на среден
огън около
10 минути,
преди да
се добавят
гъбите.
Слага се
и копривата и яденето се разбърква добре. Най-дълго варене
отнемат морковът и пащърнакът. Според тяхната готовност се разбира кога да се сложи
фидето. Супата е готова, щом фидето понабъбне и сте се уверили,
че морковите и пащърнакът са сварени – след
около 30 минути.

Ìусака

Продукти: 1 кг
коприва, 200 г
сланина, 100 г
царевично брашно,
сол Сланината се
нарязва
на дребни
парченца и
се запържва в
собствената мазнина до зачервяване.
Прибавя се част от брашното и
се разбърква 2-3 пъти. Веднага след това се слага измитата
и нарязана на дребно коприва.

Ñ крема сирене
Продукти: 1 шепа
прясна коприва, 1 опаковка крема сирене, 4
картофа, 1 глава лук, 2
моркова, 2 стръка магданоз, 1 с. л. царевично брашно, 10 г червен
пипер, малко сол
Приготвяне: Копривата се измива внимателно и се накъсва
на едри парчета. Подребните листенца може да останат цели.
Картофите, морковите и лукът се изчистват и се нарязват на желаната големина. Слагат
се в тенджера и се прибавят вече нарязаните
моркови, картофи и лук.
Царевичното брашно се

размива с малко вода и
се слага да ври заедно
със зеленчуците. След
като морковите започнат да омекват, се доба-

вят копривата, червеният пипер и солта. Супата се вари още десет минути.
Сервира се топла с
парченца крема сирене.

Ãоçáа

Продукти: 800 г картофи, 2 шепи
коприва, 2 печени чушки, 2-3 стръка
пресен лук, 2 белтъка, 2 ч. л. червен
пипер, 8-10 стръка копър, 1 стрък девесил (2 ч. л. сух), сол, олио
За заливката: 1/2 кофичка кисело мляко, 200 г саламурено сирене, 2
жълтъка, 1 щипка сол
Приготвяне: Нарязваме картофите на филийки, слагаме ги във вряща
вода, която предварително сме поръсили с 1 ч. л. сол и струйка олио. Варим
8-10 минути, след което ги охлаждаме.
Нарязваме пресния лук на колелца,
запържваме го 30 секунди в 1 к. ч. олио - 6-8 с. л., поръсваме със сол. Махаме от котлона и добавяме червен пипер. Прибавяме нарязаните на ивици
печени чушки, разбъркваме. Почистената и измита коприва попарваме в гореща вода 1-2 минути, след което я охлаждаме, нарязваме на ситно и смесваме с останалите продукти. Към тях до-

Øарена

ват няколко препоръки, когато решим
да я използваме. едната от тях е свързана с процеса на брането. ако искаме
да проведем лечение за прочистване на кръвта или да премахнем пролетната умора, трябва да берем копривата при намаляваща луна.
За останалите лечебни растения е точно обратното. Чаят от коприва се пие пак при намаляваща луна. най-добра е младата пролетна коприва.
освен за лечение и укрепване на имунитета тя се използва и за направата на редица
кулинарни изкушения, типични за българската кухня.

бавяме разбитите на лек сняг белтъци
и разбъркваме добре.
В намаслена тава за печене редим
половината картофи, наливаме струйка
олио, посоляваме. Разпределяме охладената плънка, поръсваме с копър и девесил, покриваме с останалите картофи. Отново поливаме с олио, поръсваме със сол. Разбиваме поотделно киселото мляко и жълтъка и смесваме двата
продукта. Посоляваме, настъргваме сиренето, разбъркваме и нанасяме върху
картофите. Наливаме 1 к. ч. топла вода
и поливаме с олио. Печем в умерено загрята фурна 30 минути.

Продукти: 2 пълни шепи свежи
връхчета коприва, 1 връзка зелен
лук, 1 морков, ½ к. ч. олио, 2 с. л.
брашно, 2 с. л. зеленчуков бульон,
2 с. л. сушени зеленчуци, 3-4 яйца, черен пипер, кимион, сол
Приготвяне:: Копривата, пресният лук и чесънът се измиват под течаща студена вода, отцеждат се и се нарязват на
ситно. Морковът се настъргва на едро ренде.
Яйцата се оставят на
стайна температура малко преди готвенето. В тиган
с олиото се задушават под капак
първо лукът и чесънът, добавя се
и морковът и накрая копривата.
След няколко минути яденето се
поръсва с брашното и се залива
с горещ зеленчуков бульон или
вода.

Поръсва се със сол, черен пипер и кимион, добавят се две супени лъжици микс сушени зеленчуци (праз, целина, пащърнак, кромид лук, морков, червена чушка), разбърква се
и се
изчаква да
се сгъсти.
По желание може да
сложите и една суха люта червена чушка. След това котлонът се
намалява, чукват се 3-4 яйца и ястието се захлупва с капака. След
като яйцата се забулят, се маха от
котлона и се сервира.

ÊÀØÈ
Ñ орехи
Приготвяне
Приготвяне: Задушава се до омекване, посолява се,
залива се с гореща вода и се вари на тих огън
няколко минути, след което се добавя
останалата част
от брашното, размито в малко студена
вода. Кашата се оставя да
ври още 5-6 минути. Маха се от
огъня и се поднася. Може да се
приготви с лобода или спанак
вместо с коприва.

Продукти: 500 г
коприва, 1 връзка зелен лук, 2 стръка пресен чесън, 3 с. л. брашно, 3 с. л. олио, 40 г
счукани орехи, 2-3
клончета пресен джоджен, 2-3 стръка девесил, червен пипер и
сол на вкус
Приготвяне: Копривата се измива добре и се бланшира в
500 мл вряща вода 2-3 минути. Прецежда
се и се накълцва на дребно, като водата
не се хвърля. Лукът и чесънът се нарязват

на ситно и се задушават
в мазнината. Добавя се
копривата, разбърква
се и се слага брашното. Разбърква се добре
до получаване на хомогенна маса без бучки,
долива се по малко водата, в която е бланширана копривата, бавно
и с непрекъснато разбъркване. Овкусява се
със солта и червен пипер и се добавят джоджен и девесил, нарязани на дребно, а накрая и орехите.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Áëàãîóõàííèÿò êðàñàâåö

Зюмбюлите подобно
на кокичетата, минзухарите и игликите са
предвестник на пролетта, когато цялата
природа се събужда от
своя зимен сън и всичко започва пак да цъфти, наситено с аромати. Те са типично дворно цвете, но при добро желание могат да
бъдат отглеждани и на
балкон у дома.
Зюмбюлът е с лилави, розови, сини, жълти, бели или пурпурни
цветове, но независимо какъв вид е, веднага ще го познаете по
наситения му аромат.
Ето какво е важно да

Н

е е ли хубаво, че
слънцето грейна и ни накара
и ние да се усмихнем?
колкото и малка градина да имаме, тя ни
подсеща, че можем да
излезем навън и да засадим нов живот, на
който да се радваме.
Първо трябва да
пресадим в нова почва всички растения, които се нуждаят от това.
Трябва да сме запознати с конкретния вид растение, за да знаем какви по-специфични грижи трябва да полагаме.
Общият принцип
е, че младите растения
трябва да се пресаждат всяка пролет, а по-

знаете, ако искате да
с и

засадите това
кичесто цвете, и какви грижи ще трябва да
полагате за него:
- Зюмбюлът е луковично растение. След
като сте се снабдили с
луковици, трябва да ги
засадите в земята, най-

добре през октомвриноем-

ври.
Т о ва става на
дълбочина от около 1315 см и на разстояние
20 см една от друга;
- Мястото за засаждане на зюмбюлите
трябва да е слънчево.
Те не обичат сянката;
- Почвата трябва

задължително да е
такава, която не задържа влага. Поливането е важно, но също
така и отводняването, защото луковиците
лесно може да загният;
- Зюмбюлите могат
да изкарат зимата навън, но ако се очакват
прекалено големи студове, ги покрийте със
слама и листа. По този начин ще можете да
ги отглеждате няколко
години;
- Цъфтежът може
да бъде форсиран,
като корените се потапят във вода, но без да
стига до самата луковица. Веднага след удължаването на корените

Ãðèæà çà öâåòÿòà
възрастните на няколко години веднъж. Добре е през пролетта да
подхранваме растенията, а какъв по-добър начин от това да им дадем
нова почва пълна с полезни за
тях минерали.
саксийните
растения е рано да се изнасят на балкони и
в градини – достатъчно е само
да им сменим почвата,
ако се налага или да ги
наторим. Цветя и билки
в сандъчета. През март

може да засадим теменужки или други едногодишни растения, както и да засеем подправ-

ки в сандъчета на балкона. За градинските
цветя през пролетта започва истинската гри-

жа. Не бива да забравяме и спящите растения.
Време е да започнем
да ги събуждаме и да ги извадим от мазетата
или където сме
ги приспали за
зимата.
Ако вече сте
си набелязали
къде да засадите
цветни туфи или
цветни бордюри
от едногодишни
растения, сега е моментът да го направите. Засявайте семена, за да се
радвате на цветове.

Õâàùàéòå ñå íà ðàáîòà! Îôîðìÿíå íà äðúâ÷åòà

Съвсем скоро ще настъпи интензивен и буен
растеж в градината и ние трябва да сме максимално подготвени за него. така че вместо
да се чудите дали това, което ви преследва, е
пролетна умора или просто скука, използвайте още първите слънчеви дни, вземете градинските инструменти и се хващайте на работа.
Почистете дворното пространство. Вижте
има ли изсъхнали, счупени и повредени клонки по
дърветата – изрежете ги. Съберете с гребло нападалата
по трев а т а
шума
и я изгорете. Така ще
предотвратите развитието на
вредители.
Сега е времето за подхранване на тревните площи с комбинирани торове.
Храстите и дърветата се нуждаят от по-специални грижи. Най-трудоемко при тях е подрязването. То трябва да се направи до края на
март, преди да е започнало активното движение
на соковете в стъблата. При подрязване на храстите не забравяйте, че видовете, които цъфтят
рано напролет, като форзицията (Forsythiа sp.),
японската дюля (Chаenomeles sp.), ранния химонант (Chimonаnthus prаecox), някои видове нокът
(Lonicerа sp.) и др., цъфтят преди разлистването
и тях не бива да подлагате на резитба, докато не
мине цъфтежът.

Короните на дръвчетата, особено на овощните,
се оформят в продължение на няколко години. През
март младото дръвче трябва първо да се разклони,
ако това не е станало през предходната година. За
целта стъблото му се отрязва до 6-8 пъпки над височината, на която желаете да оставите стъблото.
Така ще се провокират страничните пъпки и те ще
дадат разклонения на главното стъбло.
След като се издължат достатъчно, се прави втора резитба, при която само една от клонките се оставя за водеща, а останалите се скъсяват значително, за да й се даде възможност да расте невъзпрепятствана нагоре. Това се прави при двегодишните
фиданки. На третата година отново скъсявате страничните клони, които конкурират връхната клонка, а на четвъртата – върху всяка единична клонка
се оставят по 1-2 странични клонки, които да оформят следващ етаж в короната и да я разклонят
правилно. Всяка пролет окопавайте почвата около дърветата – така подобрявате въздухообмена
й и спомагате за обогатяването й с хранителни вещества и влага.
Ако искате да облагородите някое овощно дръвче, сега е най-подходящият период да направите калеми и да ги присадите върху някой по-стар клон.
През март се присаждат костилковите видове –
праскови, сливи, череши, кайсии и др.

растението се изнася
на топло място, където
тепърва ще почне да
се развива. Чрез метода на форсиране ще се
радвате на зюмбюлите
дори и зимно време;
- Зюмбюлите оби-
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чат меката вода и
редовното поливане. Не е
задължително да
ги торите.
Изключение правят
само форсираните
зюмбюли;
ако
искате да
форсирате зюмбюлите, е добре да избирате римските зюмбюли, тъй
като те са най-податливи. Особено красив
е нежният син римски
зюмбюл, който се приема за символ на честността.

Èäâà ðåä
íà êàðòîôèòå
è ïàùúðíàêà
Ранни
сортове
картофи
Засадете картофите на място, където
преди това са расли грах, фасул, дини,
фъстъци, ечемик или
царевица.
Не избирайте такова, на което са били
други растения от същото семейство, например домати,
пипер, патладжан.
Почвата ще е
обедняла отк ъ м
любими на
карт о фите
хран и телни
вещества.
Д о бре е да
има по-високи температури
поне
няколко поредни
дни, за да може повърхностният слой
на почвата (до 10 см)
да стигне поне 6 градуса. В противен случай покълването ще
се случи много бавно. При благоприятни климатични условия порастват след
2-3 седмици.

Пащърнак
Въпреки че е устойчив на студ, семената на пащърнака
поникват много бавно и това може да ви
заблуди дали изобщо
ще се появят.
Засейте семената на място, където
миналата година сте
гледали краставици,
домати, лук или зеле.
Семената поникват
добре във
влажна
почва

след
около
20
дни.
Ако видите, че
поникват на гъсто,
може да ги разредите. Пащърнакът не
е най-разпространеният зеленчук.
В отглеждането му
няма нищо сложно полагате същите грижи като за морковите
и не допускате почвата да се изсуши.

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Åâроиçáорите - или áúрçа ïромÿна, „Турски поток” ще покаже
или смúртоносно áеçдеéстâие дали сме суверенна държава
Европейските избори
на 26 май се очертават
като трансформационно събитие. Не само за
Европейския съюз, който се задъхва под тежестта на стария си елит
и преяли бюрократи, но
и за България. Тези избори в техния идеален
и утопичен вариант би
трябвало да покажат нови тенденции, нови посоки, дори нови идеи за
развитие, защото тиранията на досегашното
статукво изсмуква жизнените сили на Стария
континент.
В България това важи с двойна сила. Страната ни е заклещена в
политическо безвремие и обществена безнадеждност. И всичко
това няма как да бъде
скрито от сладникавата
медийна реалност, която ни поднасят по всякакви начини - с обилно
отразяване на работни-

те срещи на ГЕРБ, с умопомрачителната любов
към премиерските изяви и с постоянното пренебрегване на истин-

ските проблеми.
Това е шизофрения,
която не може да продължи до безкрай!
В такива мигове казването на истината е
революционно занимание! Това е бунт срещу
клишетата, бунт срещу
лъжата, бунт срещу постоянните схеми за измама на обществените

настроения!
България все още няма своето движение на
жълтите жилетки, но е
пълна с гневни хора, които повече не искат да търпят. Тези
хора са истинските жертви на несвършващия преход!
Старият Маркс
отдавна е доказал,
че в такива мигове са важни не намеренията, не красивите думи и обещания, а реалните
действия, въплътени в цялостна идеология. На нас не са ни необходими хора, които рециклират изтърканите
думи и баналните послания. Необходими са
ни автентични действия
за промяна, защото липсата на такава е основен
тумор на обществото.
И заради това изборите се появяват като

надежда! Като знак, че
хората заедно, обединени от кауза, все още
имат думата в политическите процеси, а не са
превърнати в пешки в
игра, която отдавна се
играе само по правилата на елитите! Не сме
загубили надеждата, че
демокрацията е нещо
реално, а не фасадно!
Понякога революцията може да дойде с бюлетини, особено когато
липсата на надежда сама по себе си стане фактор за действие! Европа
и България се докараха точно до това положение! Изходът е само
един - или бърза промяна, или смъртоносно бездействие! Всичко
останало е пошла илюзия. Бездействието е
другата форма на пълната клинична и мозъчна смърт.
румен ПЕТкОВ,
д-р по философия

Íаõлóване ïоä ôоðмата на „õóманитаðна” ïомоù
В страни, където има петрол, Съединените щати винаги се държат по един и същи начин: те налагат задушаващо ембарго, подтикват към смяна на режима, а след това под претекст за масова доставка на хуманитарна помощ започват инвазия, пише френският портал Boulevаrd Voltаire,
смятайки, че същото ще се случи във Венецуела.
Ембаргото трябва да умори от глад населението и да провокира недоволство от местните
власти, след което САЩ започват да „подтикват”
към смяна на режима, пише порталът. След това
започва „инвазията под претекст за масово доставяне на хуманитарна помощ, която е предназначена предимно за снабдяване на опозицията с
оръжия и боеприпаси”, пише в статията.
Всичко това, пише порталът, е облечено под
формата на хуманитарна мисия, която дава възможност да се включат редица „приятелски сили” по въпроса. Това е сценарий, който Вашингтон възнамерява да приложи във Венецуела. Авторът на статията предупреждава, че в граничните райони на Бразилия и Колумбия вече има гоПродължение от бр. 8
Поголовно ниските доходи са в
основата на масовото недохранване. Наистина у нас не умират от глад
хора по улиците, както е в Африка
и Азия, но поради постоянно недохранване нашите хора са полуздрави. Смъртността ни е най-висока в
ЕС, продължителността на живота –
най-ниска, възрастовата структура на
населението – най-неблагоприятна.
Въздържат се да създават семейства
и да раждат деца, защото не могат да
ги отгледат и образоват с мизерните
си доходи. Нямат нормален достъп до
здравно обслужване и лекарства, особено в селата. Не може да се осигури
нормално възпроизводство в българското семейство. Около два милиона
души напуснаха страната, за да търсят
препитание в чужбина. Кой напуска
домашното си огнище, освен ако неволята не го е принудила!
Някои политици, либерални икономисти и работодатели твърдят, че
ниските доходи могат да се увеличат
и доходното неравенство да се преодолее само чрез икономическия растеж, повишаване квалификацията на
персонала и ограничаване на мър-

тови колони с хуманитарна помощ, които ООН и
Международният червен кръст отказват, тъй като
смятат, че интервенцията в делата на Венецуела
е „неприемлива”.
Съединените щати са заподозрени в използването на такъв „троянски кон” в Сирия, за да
доставят на „Ислямска държава” оръжия и боеприпаси.
Президентът на Венецуела Никола Мадуро заяви, че САЩ искат да докарат „гнили и заразени
продукти” във Венецуела.

Като не успяха със "Северен поток", САЩ се
хвърлиха яростно в наша посока... Страната ни
се свързва с "Турски поток", но се оказва, че тя
има отношение и към "Северен поток-2", макар
че газът по него ще тече далеч от България.
Този извод се налага от две редуващи се събития. Едното е безуспешният опит на Америка
наскоро да спре "Северен поток-2" за транзит
на руски газ към Германия и Централна Европа. А другото е политическата й офанзива срещу "Турски поток" чрез обиколката на държавния секретар Майк Помпео в няколко европейски страни, сред които Унгария и Словакия. Газът от "Турски поток" ще стига до тях.
Геополитическият хазарт на Америка вече е
ясен на всички. Тя иска да лиши Европа от найсигурните доставки, каквито са тези на руски газ.
ЕС и Русия са съседи и няма нищо по-естествено
ЕС да разчита на суровина, която й е подръка, а
не от източници, които са през девет планини в
десета, че чак и през Атлантическия океан. Както навремето СССР планираше да преформатира
географията и да обърне реки на юг към Средна
Азия, така сега Америка напира да обърне географията, но към собствения си интерес. Намаляването на руския газ за Европа ще означава
тя да клекне пред американския газ, който обаче е 30 на сто по-скъп от руския.
Затова е нормално да се възприеме с облекчение проваленият опит на САЩ да спрат "Северен поток-2" чрез промени в Газовата директива на ЕС. Отрадно е също, че Германия се справи с този опит.
Но сега със свито сърце трябва да очакваме,
че след този провал Америка ще хвърли всичките си сили срещу "Турския поток". Явно стартът за офанзива е даден с визитите на Помпео в
Унгария и Словакия. Офанзивата ще тече не само в двустранен формат, но и чрез процедури,
директиви и административни хватки в рамките
на ЕС - може да очакваме и многостранни ходове
срещу "Турски поток". Също и чрез "петата колона" на САЩ у нас, както се случи с "Южен поток".
И въпросът е ще защити ли България интереса
си пред такъв натиск. Привидно тя го направи
след посещението у нас през декември на зам.
държавния секретар Джон Съливан, който каза
в прав текст, че Вашингтон е срещу проекта. Но
тази визита бе нещо като загрявка за започналата вече офанзива.
Германия и България са първите държави от
ЕС, в които ще влиза руски газ. Страната ни обаче не е Германия и е нормално да се съмняваме
дали ще се опъне на САЩ. Така че истинската
схватка тепърва предстои. Ха сега да видим дали ГЕРБ е българска или американска партия.
Юри МиХалкОВ

зела на работещите. Тази категория
самозабравили се хора обикновено
твърдят, че бедните са бедни, защото
са мързеливи. Този примитивен, пещерно реакционен възглед е неспособен да обясни растящата бедност и
неравенство в България, в Европа и
по света. По тяхната мракобесна логика в света живеят няколко милиарда мързеливци.

производителността ни трябва да се
прилагат европейски, а не африкански стандарти. Ако в продължение на
десетилетия се допускат такива големи различия в доходите и в качеството на живота като цяло, между нас и
останалите европейски държави, високо- и средноквалифицираните българи нямат друг изход, освен да напуснат родината си и да търсят ра-

Човечеството е изправено пред гигантски промени поради растящото
неравенство между бедни и богати.
Числата за неравенството са шокиращи. Неравенство, което може да предизвика невиждани по мащаби глобални социални сътресения, ако не
се вземат спешни мерки за неговото
туширане. Защото търпението на унизените няма да е безкрайно!
Политиците ще допуснат поредната груба грешка, ако продължават да
си затварят очите пред жестоките реалности на днешна България.
Ние живеем и работим в Европа.
При оценка на нашите доходи и на

бота и доходи в Западна Европа. И
го правят. И никой няма право да ги
обвинява!
Прогонени от собствената си държава и работодатели, те търсят препитание за себе си и своите семейства в чужбина. Причините за масовата емиграция от България през последните 20-25 г. са много, но главната са липсата на работа и ниското
заплащане у нас. През тези години
по неофициални оценки около 1,5-2
млн. българи направиха този избор.
Пак по неофициални данни поне около един милион души са работоспособни, и то високо- и средноквали-

Дефицит на справедливост

фицирани работници, инженери, лекари, програмисти, агрономи и други специалисти.
Странното е, че след като принудиха стотици хиляди свои специалисти
да заминат за чужбина поради липса
на работа и ниско заплащане, правителството и бизнесът търсят сега
заместители от други страни, надявайки се, че ще си ги осигурят при
по-ниско заплащане. Но нека за момент допуснем, че успеят да наемат
чужденци. Правилно ли е българската държава да позволи такава гигантска демографска рокада? Не само че
е погрешно. Това би било недопустим произвол, дори подигравка с живота на стотици хиляди хора и с техните близки!
Решението е в създаването на подходящи икономически и социални условия за затихване на емиграцията и
за постепенно завръщане на част от
емигриралите по тяхна собствена воля. Най-ефикасният инструмент е ускореното повишаване на заплатите
в България.
Следва
Проф. иван аНгЕлОВ
Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

8.III. - 14.III.2019 г.
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50

ПЕТЪК, 8 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Как стигнахме до тук
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Обзор “Лига Европа”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Как стигнахме до тук
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
БНТ 2

ПЕТЪК, 8 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Срещи на първия ред:
“Иван Гранитски с отец
Паисий”
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Можем ли да живеем
вечно
19:10 10 000 крачки
19:20 Малка пречка
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Митика: Желязната корона
1:00 Натисни F1
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:20 Малка пречка
4:00 Откакто свят светува
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
БНТ 4
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00
1:40
2:10

ПЕТЪК, 8 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
До Европа и напред
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
На опера с БНТ 2: „Мария
от Буенос Айрес“ от Астор Пиацола
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Време за губене
Панорама с Бойко Васи-
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6.III. - 12.III.2019 г.

20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:30
2:00
3:00
4:05
4:20
5:00

6:05
6:30
6:55
7:45
8:00
8:30
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00

6:00
6:30
7:00
7:30
7:55
8:20
8:30
9:00
9:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:45
15:55
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
22:20
22:35
23:35
0:05
1:05
2:45
3:15
4:00
5:00
5:30
3:15
4:15
4:45
5:45
6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
14:45
15:00
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:25
23:20
23:35
0:05
1:05
1:35
2:05

По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
Александрина Симеон и
“НАТО Джаз комбо”
Часът на истината
Култура.БГ
100% будни
Дойче веле: Шифт
Още от деня
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 9 март
Инуяша
Диноотряд “Кунг-фу”
Сребристият жребец
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Туризъм.бг
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
СЪБОТА, 9 март
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сид – дете на науката
Точица
Сафарито на Скаут
Златни ръце
По света и у нас
Домът на вярата
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Пазители на традициите
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Арт стрийм
Добър ден с БНТ 2
Екзархията - българското сърце в Истанбул
Олтарите на България
Мадам Бовари от Сливен
/актрисата Ели Скорчева
на 65 години/
На опера с БНТ 2: „Мария
от Буенос Айрес“ от Астор Пиацола
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Музика, музика...
Мускетарят
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Изкуството на 21 век
Концерт на Лиза Симон /
САЩ/
Мускетарят
Време за губене
Екзархията - българското сърце в Истанбул
Рецепта за култура
Домът на вярата
Изкуството на 21 век
лев
История.bg
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
СЪБОТА, 9 март
Библиотеката
Туризъм.бг
Време за губене
По света и у нас
Джинс
Новото познание
Рецепта за култура
История.bg
По света и у нас
Часът на зрителите
Под игото: “Представление”
Знаци по пътя: Константин Илиев /95 години от
рождението на диригента/
Олтарите на България
Златни ръце
Откакто свят светува
Туризъм.бг
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
Младите иноватори
По света и у нас
Спортни новини
Първи годишни награди
“БНР Топ 20”
Умно село
По света и у нас
Часът на зрителите
Рецепта за култура
Музика, музика...
Репетиция
Вечната музика

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Силна вода /85 години
от рождението на Иван
Терзиев/
16:35 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 В Белия дом на Обама
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открит път
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Не убивай
0:20 Последната зима
2:00 Часът на истината
3:45 Извън играта
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 10 март
6:00 Неделно евангелие
6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Разказвачът и тъмнината
/Амос Оз/
14:00 Библиотеката
15:00 Чужди пари
16:40 Скритият език на парите:
Желязната лейди
17:00 30 години група “Атлас”
18:30 Спорт ТОТО
19:00 През коридорите на времето с Морган Фрийман

2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Черното огнивче
По света и у нас
Четвъртата власт
В Белия дом на Обама
Студио “Х”: Не убивай
През коридорите на времето с Морган Фрийман
2
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 11 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:20
3:20
4:20
5:05
5:45

История.bg
Милиарди
По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Милиарди
Малки истории
Брат за брата 2
Още от деня
Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 12 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

23:30
0:20
1:20
2:20
3:20
4:20
5:05
5:45

НЕДЕЛЯ, 10 март
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката
Точица
Сафарито на Скаут
Златни ръце
По света и у нас
Неделна литургия
Домът на вярата
Олтарите на България
Рецепта за култура
По света и у нас
Класика, танго, джаз с
Марио Хосен и приятели
Европейски маршрути
Добър ден с БНТ 2
До Европа и напред
№1 Туризмът
Черно-бяло кино: “Звезди”
Опера на открито
Афиш
Натисни F1
Новото познание
Младите иноватори
Откакто свят светува
Етнофокус
Концерт на Оркестъра
на БНР
Днес и утре
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Афиш
В търсене на българския
празник
Шифт
Пътешествия
Музика, музика...
Притъмнее ли - значи е
на разсъмване
Олтарите на България
Репетиция
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план
Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 11 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Светлина от буквите:
Първият светител /280
години от рождението
на Софроний Врачански/
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Златни ръце
16:05 Енциклопедия България
16:35 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
България”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:25 Класика, танго, джаз с
Марио Хосен и приятели
0:45 Натисни F1

1:00
1:30
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:30

Младите иноватори
Олтарите на България
Златни ръце
Денят започва с Георги
Любенов
България от край до
край 6
НЕДЕЛЯ, 10 март
Малки истории
Иде нашенската музика
Бразди
По света и у нас
Време за губене
Часът на зрителите
Децата на Балканите - с
духовност в Европа
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
# Европа
Извън играта
Под игото: “Мисията става мъчителна “
Олтарите на България
Пазители на традициите
Отблизо с Мира
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
В близък план
По света и у нас
Спортни новини
Пътуване към Йерусалим
Афиш
Нощни птици
По света и у нас
Европейски маршрути
Опера на открито
Извън играта
Отблизо с Мира
Иде нашенската музика

3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Афиш
ПОНЕДЕЛНИК, 11 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Плевен: Краят на войната
16:50 Знаете ли…
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан

Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш
ВТОРНИК, 12 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Време за губене
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Вокалните метаморфози
на Панчо Владигеров
/120 години от рождението на Панчо Владигеров/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня

6:00
6:30
7:00
7:30
7:55
8:20
8:30
9:00
10:30
10:45
11:00
12:00
12:30
13:50
14:00
15:00
15:30
16:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:20
22:50
23:05
0:05
0:20
1:30
1:45
2:15
2:45
3:15
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
2:35
3:05
3:15
3:30
5:30
6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:30
13:45
14:45
15:00
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:40
23:00
0:00
0:15
0:30
1:00
1:45
2:45

19:45
20:00
20:30
20:45
21:15
22:50
23:05
1:05
2:05
4:00

13

тв програми

Български

Знание.БГ
60 минути за култура
Репетиция
Младите иноватори
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 12 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
България”
8:00 Арменски щрихи
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Мустанг
20:55 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Мъртвецът на Мегре

3:25
4:20
5:05
5:45

15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:20

Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Милиарди
История.bg
Брат за брата 2
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 13 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Как стигнахме до тук
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Стройковци
Приключенията на горските мечоци
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Как стигнахме до тук
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Достоевски
Милиарди
По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Милиарди

0:55
1:10
1:40
2:40
4:15
4:30
5:30

Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Мустанг
Афиш
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

23:00
23:25
0:50
1:20
2:15
2:25
4:00
4:30
5:30

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:30
14:50

СРЯДА, 13 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 №1 Туризмът
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Вокалните метаморфози
на Панчо Владигеров
/120 години от рождението на Панчо Владигеров/
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Изгори след прочитане
20:55 Европейски маршрути
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
1:40
2:15
3:15
4:15
4:45
5:45
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00

Пазители на традициите
Добър ден с БНТ 2
Малки истории
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
СРЯДА, 13 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 6
Туризъм.бг
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня

Достоевски
Брат за брата 2
Още от деня
Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 14 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Как стигнахме до тук
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Слово за ползата от четенето: Пролетна измама
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: Среща от турнира на Лига Европа
0:10 Улови момента с Милен
Атанасов
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Черното огнивче
4:30 Отблизо с Мира
По света и у нас
Мръсен малък номер
Знание.БГ
60 минути за култура
Златни ръце
Изгори след прочитане
Младите иноватори
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 14 март
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Евгений Онегин”
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Магма: Вулканичен ад
20:45 Световно наследство
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 Митика: Богоубиец
1:40 Улови момента с Милен
Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 14 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 България от край до
край 6
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14
Петък, 8 март
06.00 „Трансформърс Прайм”
еп.8
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.44
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с. 4, еп.61
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.45
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.86
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.28
21.00 Премиера: „Столичани
в повече“ - сериал, с.13
еп.2
22.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу, с.13
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.12,
еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.51, 52

Най-гледаните

бтв комеди
Петък, 8 март
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.7 еп.23,
24
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.7
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2016)
10.00 „Ед“ - комедия, спортен,
семеен (САЩ, 1996),
режисьор Бил Кутурие,
в ролите: Мат ЛеБланк,
Джейн Брук, Джийн Рос,
Пол Хюит, Джим Кавийзъл и др.
12.00 „Изгубеняци“ /п./ - сериал
12.30 „Супермаркет” /п./ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Столичани в повече” сериал, с.13 еп.1
18.00 „Супермаркет” - сериал,
еп.2, 3
19.00 „По средата“ - сериал, с.6
еп.9, 10
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.4
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.19, 20
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 4 еп.
11, 12
00.00 „Ед“ /п./
02.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

тв програми

6.III. - 12.III.2019 г.

01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Папараци“ /п./ - телевизионен таблоид
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.63
05.40 „Аламинут: Ново поколение” - скеч шоу
Събота, 9 март
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”
еп.19, 20
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.4, еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица, с. 3
13.00 „Прелестни създания”
15.30 „Аламинут: Ново поколение“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Люси“
21.50 „Малки бъркотии”
00.10 „Любовната квартира”
02.10 „Кое е това момиче” /п./ сериал, с.4, еп.6

Неделя, 10 март
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”
еп.21, 22
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.4, еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.3
13.00 „Басмати блус“
15.10 Премиера: „Историята
на една русалка”
17.00 „120 минути”
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Гласът на България - музикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“
22.30 „Убийство по учебник”
00.50 „Другата съпруга“ - трилър, драма (тв филм,
САЩ 2016), режисьор
Ник Лайън,, в ролите:
Кимбърли Хюз, Тоня Кей,
Кристин Склафани, Ник
Принсипи, Марк Гросман
и др.
02.40 „Кое е това момиче” /п./ сериал, с.4, еп.8
03.00 „Търси се…” /п./
03.50 „120 минути” /п./
05.40 „Лице в лице” /п./

Понеделник, 11 март
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.9
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” 12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.45
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с. 4, еп.62
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.46
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.87
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.29
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.12,
еп.11
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.53, 54
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.64
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 12 март
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.10
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” 12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.46
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.4, еп.63
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.47
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.88
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.30
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.12,
еп.12 (последен)
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.55, 56
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.65
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 13 март
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.11
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” 12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.47
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с. 4, еп.64
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.48
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.89
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.31
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу, с.13
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.1
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.57, 58
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.66
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 14 март
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.12
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” 12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.48
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с. 4, еп.65
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.49
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.90
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.32
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу, с.13
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.2
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.59, 60
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./

Лонг, Киър О`Донъл, Евън
Рейчъл Ууд, Сиена Милър, Питър Динклидж,
Сам Рокуел, Винс Вон,
Брендън Фрейзър и др.
Телепазар
„Човекът, който не беше
там“
„Като на кино“
„Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“
„Революция Х“
„Тами” - комедия, романтичен (САЩ, 2014),
режисьор Бен Фалкон, в
ролите: Мелиса Маккарти, Сюзан Сарандън, Кати
Бейтс, Алисън Джани,
Дан Акройд, Марк
Дюплас и др.
„Властелинът на пръстените: Двете кули“ фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия,
2002), режисьор Питър
Джаксън, в ролите: Илайджа Ууд, Иън Маккелън,
Миранда Отто, Кейт
Бланшет, Хюго Уийвинг,
Шон Бийн, Виго Мортенсен, Лив Тайлър, Доминик Монахан, Кристофър
Лий, Орландо Блум и др.
Cinema X: „Мама“ - хорър
(Канада, Испания, 2013),
режисьор Андрес Мушети, в ролите: Джесика
Частейн, Николай Костер-Валдау, Мегън Шарпантие, Изабел Нелис,
Хавиер Ботет и др. [16]
„Като на кино“
„Пандорум“ - хорър,
фантастика, психотрилър (Германия, Великобритания, САЩ, 2009),
режисьор Кристиан
Алварт, в ролите: Бен
Фостър, Денис Куейд,
Кам Джигандей, Антье
Трауе, Кунг Ле и др. [16]

Неделя, 10 март
06.00 „Нощ във Вегас
08.00 „Моето приключение в
дивото“
10.30 „Тайната на горските
пазители” - анимация,
приключенски, семеен
(САЩ, 2013), режисьор
Крис Уедж
12.30 Телепазар
12.45 „Властелинът на пръстените: Двете кули”
16.15 „Аматьорите“ - комедия
18.45 „Безумна любов” романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Шона Фести, в ролите:
Габриела Уайлд, Алекс
Петифър, Брус Гринууд,
Джоли Ричардсън и др.
21.00 „Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля“ - фентъзи, приключенски (САЩ, Нова Зеландия, 2003), режисьор
Питър Джаксън, в ролите: Илайджа Ууд, Шон
Астин, Кейт Бланшет,
Били Бойд, Виго Мортенсен, Миранда Отто, Джон
Рис-Дейвис, Хюго Уийвинг, Иън Маккелън, Лив
Тайлър, Орландо Блум,
Мартон Чокаш, Доминик
Монахан и др.
00.45 „Американска идилия“ драма (САЩ, 2013), режисьор Юън Макгрегър, в
ролите: Юън Макгрегър,
Дейвид Стратеърн, Дакота Фанинг, Дженифър
Конъли, Рупърт Евънс и
др.
01.45 „Айрънклад“ - исторически, военен, екшън
(Великобритания, Швейцария, САЩ, Германия,
2011), режисьор Джонатан Инглиш, в ролите:
Пол Джиамати, Джейсън
Флеминг, Брайън Кокс

Понеделник, 11 март
06.00 „Вътрешна сигурност“
еп.5, 6
08.00 „Аматьорите“
10.45 „Вътрешна сигурност“
еп.7, 8
12.45 Телепазар
13.00 „Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля“
16.45 „Несправедливо обвинена“
18.30 Телепазар
18.45 „Американска идилия“ драма (САЩ, 2013), режисьор Юън Макгрегър, в
ролите: Юън Макгрегър,
Дейвид Стратеърн, Дакота Фанинг, Дженифър
Конъли, Рупърт Евънс и
др.
21.00 Премиера: „Индианаполис: Смели мъже“
- исторически, екшън,
военен, драма (САЩ,
2016), режисьор Марио
Ван Пийбълс, в ролите:
Никълъс Кейдж, Том Сайзмор, Томас Джейн, Мат
Лантър, Джеймс Римар,
Ютака Такеучи и др. [14]
23.30 „Купон: Незабравима
нощ“ - комедия (САЩ,
2013), режисьор Дарин
Скот, в ролите: Текуон
Ричмънд, Зак Гудспийд,
Тристин Мейз, Джулиън
Уъркс и др.
01.30 „Вътрешна сигурност“
еп.7, 8
03.30 „Децата на хората“ - фантастика, драма, трилър
(САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Клайв Оуен, Майкъл
Кейн, Чиуетел Еджиофор, Джулиан Мур, Чарли Хънам, Дани Хюстън и
др. [14]

Вторник, 12 март
06.00 „Вътрешна сигурност“
еп.7, 8
08.00 „Купон: Незабравима
нощ“
10.15 „Вътрешна сигурност“
еп.9, 10
12.30 Телепазар
12.45 „Под прикритие“
14.45 „Човекът, който не беше
там“ - криминален,
драма (САЩ, Великобритания, 2001), режисьор
Джоуел Коен, в ролите:
Били Боб Торнтън, Франсис Макдорманд, Майкъл Бадалучо, Джеймс
Гандолфини, Скарлет
Йохансон, Тони Шалуб и
др.
17.15 Телепазар
17.30 „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“
21.00 Премиера: „Статус подновен“ - фентъзи, романтичен, комедия (Канада, САЩ, Китай, 2018),
режисьор Скот Спиър,
в ролите: Рос Линч, Оливия Холт, Харви Гилен,
Кортни Ийтън и др.
23.15 „Професия жиголо” романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2009), режисьор Дейвид Маккензи, в
ролите: Аштън Къчър, Ан
Хейш, Маргарита Левиева, Себастиан Стан и др.
[16]
01.15 „Вътрешна сигурност“
еп.9, 10
03.30 „Моето приключение в
дивото“ - биографичен,
драма, приключенски
(САЩ, 2014), режисьор
Жан-Марк Вале, в ролите: Рийз Уидърспун,
Габи Хофман, Лора Дърн,
Михил Хайшман и др.

Сряда, 13 март
06.00 „Вътрешна сигурност“
еп.9, 10
08.15 „Несправедливо обвинена“
10.15 „Вътрешна сигурност“
еп.11, 12
12.45 Телепазар
13.00 „Тайният живот на вторите съпруги“
15.00 „Статус подновен” фентъзи, романтичен,
комедия (Канада, САЩ,
Китай, 2018), режисьор
Скот Спиър, в ролите:
Рос Линч, Оливия Холт,
Харви Гилен, Кортни
Ийтън и др.
17.15 Телепазар
17.30 „Властелинът на пръстените: Двете кули“
21.00 Премиера: „Откраднатата принцеса“ - анимация,
приключенски, комедия
(Украйна, 2018), режисьор Олег Маламуж, в
ролите /дубл./: Момчил
Степанов, Елена Грозданова, Сотир Мелев, Георги Стоянов, Ненчо Балабанов, Атанас Сребрев,
Станислав Пищалов и
др.
23.00 „Измет“ - трилър,
приключенски, драма
(Великобритания, Бразилия, Германия, 2014),
режисьор Стивън Долдри, в ролите: Мартин
Шийн, Руни Мара, Вагнер
Маура, Селтон Мело,
Андре Рамиро, Джесуита
Барбоса, Даниел Зетел и
др.
01.15 „Вътрешна сигурност“
еп.11, 12
02.45 „Психотерапевт“ - комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор Джонас Пейт,
в ролите: Кевин Спейси,
Марк Уебър

Четвъртък, 14 март
06.00 „Вътрешна сигурност“
еп.11, 12
08.30 „Тайният живот на вторите съпруги”
10.45 „Вътрешна сигурност“ сериал, с.6 еп.1, 2
13.00 Телепазар
13.15 „Купон: Незабравима
нощ“ - комедия (САЩ,
2013), режисьор Дарин
Скот, в ролите: Текуон
Ричмънд, Зак Гудспийд,
Тристин Мейз, Джулиън
Уъркс и др.
15.15 „Идеалният мъж“ - романтичен, комедия
(Великобритания, САЩ,
1999), режисьор Оливър Паркър, в ролите:
Джереми Нортъм, Кейт
Бланшет, Рупърт Евърет,
Джулиан Мур, Питър
Вон, Мини Драйвър, Бен
Пулен, Линдзи Дънкан и
др.
17.00 Телепазар
17.15 „Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля“
21.00 „Аватар” - фентъзи,
приключенски, екшън
(САЩ, Великобритания,
2009), режисьор Джеймс
Камерън, в ролите: Сам
Уърдингтън, Зоуи Салдана, Сигорни Уивър,
Стивън Ланг, Мишел Родригес, Джовани Рибиси,
Джоуел Мур и др.
00.00 „Така е на 40“ - семеен,
романтичен, комедия
(САЩ, 2012), режисьор
Джъд Апатоу, в ролите:
Лесли Ман, Пол Ръд, Мегън Фокс, Джон Литгоу,
Мелиса Маккарти, Лина
Дънам и др.
02.45 „Вътрешна сигурност“ сериал, с.6 еп.1
03.45 „Под прикритие“

04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
Събота, 9 март
06.00 „Слънчева Филаделфия
“ - сериал, с.10
еп.1, 2
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6 еп.4, 5
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.4 еп.22, с.5 еп.1, 2,
3
10.00 „Мордекай“ - комедия,
екшън (САЩ, 2015), режисьор Дейвид Кеп, в ролите: Джони Деп, Оливия
Мън, Джеф Голдблъм,
Юън Макгрегър, Гуинет
Полтроу, Пол Бетани др.
12.00 „Щастливият Гилмор“ /п./
- комедия (САЩ, 1996),
режисьор Денис Дюган,
в ролите: Адам Сандлър,
Кристофър Макдоналд,
Карл Уедърс, Джули Боуен и др.
14.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал, с.13 еп.1
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Шрек завинаги“ - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2010),
режисьор Майк Мичъл
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.10, еп.1, 2, 3
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
04.00 „Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал

04.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
Неделя, 10 март
06.00 „Слънчева Филаделфия
“ - сериал, с.10
еп.3, 4
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6 еп.6, 7
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.5
еп.4-7
10.00 „Шрек завинаги“ /п./
- анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2010), режисьор Майк
Мичъл
12.00 „ Ед“ /п./ - комедия, спортен, семеен (САЩ, 1996),
режисьор Бил Кутурие,
в ролите: Мат ЛеБланк,
Джейн Брук, Джийн Рос,
Пол Хюит, Джим Кавийзъл и др.
14.00 „Столичани в повече” сериал, с.13 еп.2
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Мордекай“ /п./ - комедия, екшън (САЩ, 2015),
режисьор Дейвид Кеп,
в ролите: Джони Деп,
Оливия Мън, Джеф Голдблъм, Юън Макгрегър,
Гуинет Полтроу, Пол
Бетани др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.3
/п./, 4, 5
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал

04.00 „Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал
04.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
Понеделник, 11 март
06.00 „Слънчева Филаделфия
“ - сериал, с.10
еп.5, 6
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.8
09.00 „Столичани в повече“ /п./
- сериал, с.13 еп.1
10.00 „Боуфингър” - комедия
(САЩ, 1999), режисьор
Франк Оз, в ролите: Стив
Мартин, Еди Мърфи,
Хедър Греъм, Кристин
Барански, Джейми Кенеди, Терънс Стамп, Робърт
Дауни мл. и др.
12.00 „ Супермаркет “ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Домашен арест“ - сериал, с.3 еп.19, 20
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
еп.4, 5
19.00 „По средата“ - сериал, с.6
еп.11, 12
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.5
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.21, 22
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 4 еп.13,
14
00.00 „ Боуфингър” /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04.00 „Теория за големия

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
Вторник, 12 март
06.00 „Слънчева Филаделфия
“ - сериал, с.10
еп.7, 8
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.9
09.00 „Домашен арест“ /п./ сериал, с.3 еп.19, 20
10.00 „Мръсни думи” - комедия, драма (САЩ, 2013),
режисьор Джейсън
Бейтман, в ролите: Джейсън Бейтман, Рохан Чанд,
Катрин Хаан, Патриша
Белчър, Алисън Джани,
Бет Грант, Филип Бейкър
Хол, Бен Фалкон и др.
12.00 „ Супермаркет “ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
еп.6, 7
19.00 „По средата“ - сериал, с.6
еп.13, 14
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.6
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.23, 24
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 4 еп.15,
16
00.00 „Мръсни думи” /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04.00 „Теория за големия

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
Сряда, 13 март
06.00 „Слънчева Филаделфия
“ - сериал, с.10
еп.9,
10
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.10
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2016)
10.00 „Ще те видя насън“ комедия, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
Брет Хейли, в ролите:
Блайд Данър, Мартин
Стар, Сам Елиът, Риа
Пърлман и др.
12.00 „ Супермаркет “ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу (2017)
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
еп.8, 9
19.00 „По средата“ - сериал, с.6
еп.15, 16
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.7
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.7 еп.1, 2
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 4 еп.17,
18
00.00 „Ще те видя насън“ /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал

Четвъртък, 14 март
06.00 „Модерно семейство“ сериал, с.6 еп.1, 2
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.11
09.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу (2017)
10.00 Премиера: „Приключенията на Джуди Муди“
12.00 „ Супермаркет “ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
еп.17, 18
19.00 „По средата“ - сериал, с.6
еп.7, 8
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.8
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.7 еп.3, 4
23.00 „Теория за големия
взрив” еп.19, 20
00.00 Премиера: „Купонът на
живота ти“ - комедия, романтичен, драма (САЩ,
2011), режисьор Майкъл
Доус, в ролите: Тофър
Грейс, Териса Палмър,
Дан Фоглър, Ана Фарис, Крис Прат, Мишел
Трактенбърг, Джей Джаблонски, Боб Оденкърк,
Джинифър Гудуин и др.
02.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал

bTV синема
Петък, 8 март
06.00 „Вътрешна сигурност“
еп.3, 4
08.15 „Тами“
10.15 Телепазар
10.30 „Вътрешна сигурност“
еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 „Аматьорите”
15.15 „Нощ във Вегас“
17.00 „Чужденецът”
19.15 „Моля, залагайте!”
21.00 „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“
00.30 „Децата на хората“ - фантастика, драма, трилър
(САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Клайв Оуен, Майкъл
Кейн, Чиуетел Еджиофор, Джулиан Мур, Чарли Хънам, Дани Хюстън и
др. [14]
02.45 „Моето приключение в
дивото“ - биографичен,
драма, приключенски
(САЩ, 2014), режисьор
Жан-Марк Вале, в ролите: Рийз Уидърспун,
Габи Хофман, Лора Дърн,
Михил Хайшман и др.
05.00 „Вътрешна сигурност“
еп.4
Събота, 9 март
06.00 „Фатална грешка“ криминален, драма (тв
филм, САЩ, Канада,
2006), режисьор Джордж
Менделюк, в ролите:
Виктория Прат, Крис
Креймър, Уилям Дейвис,
Винсънт Спано и др.
07.45 „Случай с теб” - романтичен, комедия (САЩ,
2013), режисьор Кат Койро, в ролите: Джъстин
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Петък, 8 март
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 37 еп.
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменитости”: Джулиан Мур
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 38 еп.
16.30 “Софийска история” ,
(1990г.)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Джони Деп
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “В обектива” с водещ Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ
Велизар Енчев
20.30 Любимите български
филми: “Една жена на 33”
(1982г.)
22.10 Новини
22.30 “Хрътката”, сериен тв филм
(Украйна), ІІ сезон, 2 серия
23.30 “Архивите на бъдещето” технологичните предизвикателства на новото време
23.50 Новини - късна емисия
00.05 Актуално от деня с водещ
Велизар Енчев
00.35 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
04.00 “В обектива” с водещ Валерия Касиян
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена
Пенчукова

Събота, 9 март
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменитости”: Джони Деп
08.30 “Общество и култура”
09.30 Любимите български
филми: “Една жена на 33”
(1982г.)
11.15 Документален филм
11.30 “Студио Икономика” с водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
13.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
14.00 “Професия Турист” - Куба
15.00 “Цветен следобед”- избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
16.30 “В обектива” с водещ Валерия Касиян
17.30 “Архивите на бъдещето” технологичните предизвикателства на новото време
18.10 “Холивудски знаменитости”: Ума Търман
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
20.30 Любимите български филми: “Боянският мяйстор”,
(1980г.)
22.10 Киносалон БСТВ: “Танцуващият със сенки” (2012 г.)
23.50 Новини - централна емисия
00.05 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
01.05 “Цветен следобед”- избрано от следобедния блок с

Елена Пенчукова
03.30 “За историята - свободно”
с Александър Сивилов
05.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
06.30 “В обектива” с водещ Валерия Касиян
Неделя, 10 март
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменитости”: Ума Търман
08.30 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
09.30 “Професия Турист” - Куба
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 Игрален филм
12.30 Новини
12.50 Любимите български филми: “Боянският мяйстор”,
(1980г.)
15.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
16.30 “За историята - свободно”
с Александър Сивилов
17.30 “Шевица” - фолклорно
предаване
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 Любимите български филми: “Басейнът” (1977г.)
22.20 Киносалон БСТВ: “Прераждане” (2004 г.)
00.30 Новини - централна емисия
01.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски

03.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
04.30 “За историята - свободно”
с Александър Сивилов
05.30 “Лява политика” с Александър Симов
06.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
Понеделник, 11 март
07.30 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 Сянката на Елена - 17 епизод
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.50 Сянката на Елена - 17 епизод
16.40 Киносалон БСТВ - Елена
(Русия)
18.30 Новини - централна емисия
19.00 Червен картон - спортно
предаване с водещ Кирил
Веселински
20.00 Актуално от деня с водещ
Нора Стоичкова
20.30 Любимите български филми - Търновската царица
(1981 г)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ - Концертът
00.30 Новини - късна емисия
00.50 Актуално от деня с Нора
Стоичкова

01.20 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
04.20 Документален филм
04.50 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова
Вторник, 12 март
07.30 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 Сянката на Елена - 18 епизод
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.50 Сянката на Елена - 18 епизод
16.40 Любимите български филми - Търновската царица
(1981 г)
18.30 Новини - централна емисия
19.00 Лява политика с водещ
Александър Симов
20.00 Актуално от деня с водещ
Нора Стоичкова
20.30 Любимите български филми - Матриархат (1977 г)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ - Парижки
Лудории (Франция)
00.10 Новини - късна емисия
00.30 Актуално от деня с Нора
Стоичкова
01.00 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
04.00 Лява политика с водещ
Александър Симов
05.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова

ПОНЕДЕЛНИК, 11 март

Сряда, 6 март
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 35еп.
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменитости”: Гуинет Полтроу
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 36 еп.
16.30 Любими български филми:
“Два диоптъра далекогледство” (1975г.),
18.10 “Холивудски знаменитости”: Джъд Лоу
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно”
с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня с водещ
Александър Симов
20.30 Любимите български
филми: “Сиромашко лято”,
(1973г.)
21.45 “Архивите на бъдещето”
22.00 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм
(Украйна), 8 серия
23.50 Новини - късна емисия
00.05 Актуално от деня с водещ
Александър Симов
00.35 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
04.00 “За историята - свободно”
с Александър Сивилов
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена
Пенчукова

Четвъртък, 7 март
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, 36 еп.
11.40 Документален филм
12.10 “Холивудски знаменитости”: Джъд Лоу
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, 37 еп.
16.30 Любимите български
филми: “Сиромашко лято” ,
(1973г.)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Джулиан Мур
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Студио Икономика” с водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ
Велизар Енчев
20.30 Любимите български филми: “Софийска история”,
(1990г.)
22.00 Новини
22.20 “Хрътката”, сериен тв филм
(Украйна), ІІ сезон, 1 серия
23.50 Новини - късна емисия
00.05 Актуално от деня с водещ
Велизар Енчев
00.35 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
04.00 “Студио Икономика” с водещ Нора Стоичкова
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена
Пенчукова

ПЕТЪК, 8 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 „Господин Х и морето”
(премиера) – сериен
филм
21.00 „Кошмари в кухнята”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Съдби на кръстопът”
(премиера) – предаване
на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
00.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите”

СЪБОТА, 9 март
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Бетовен става известен” – с уч. на Джонатан
Силверман, Стивън
Тоболовски, Еди Грифин,
Мойсес Ариас, Дженифър Финигън и др.
15.00 „Кънки с остър връх:
Преследване на мечтата“
– с уч. на Кристи Карлсън Романо, Мат Лантър,
Франча Райса и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Мис Слоун” (премиера)
– с уч. на Джесика Частейн, Марк Стронг, Джон
Литгоу и др.
23.00 „Борг срещу Макенроу”
(премиера) – с уч. на Шая
Лебьоф, Сверир Гуднасон, Стелън Скарсгард,
Тува Новотни и др.
01.15 „Маса за трима” – с уч.
на Брандън Рут, София
Буш, Дженифър Морисън, Джеси Брадфорд
04.30 „Бетовен става известен”
– с уч. на Джонатан Силверман, Стивън Тоболовски, Еди Грифин, Мойсес
Ариас, Дженифър Финигън и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 10 март
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят ангел пазител” – с
уч. на Алиса Милано,
Стокард Чанинг, Иван
Сергей, Ерик Уинтър,
Кристин Бут и др.
14.15 „Може би любов” (премиера) – с уч. на Лиса
Велхел, Майкъл Шенкс,
Миранда Фригън и др.
16.00 „Гурме детективи: Чудесно място да умреш”
– с уч. на Дилън Нийл,
Брук Бърнс, Матю Кевин
Андерсон, Али Сковбай,
Марк Синиър и др.
18.00 „Мис Пепеляшка”
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Механикът” – с уч. на
Джейсън Стейтъм, Бен
Фостър, Доналд Съдърланд, Тони Голдуин и
др.
21.50 „Бърлога на крадци“
(премиера) – с уч. на
Джерард Бътлър, Пабло Шрайбър, О’Шей
Джаксън мл., Фифти Сент
и др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.30 „Гурме детективи: Мистерии в кухнята” – с уч. на
Дилън Нийл, Брук Бърнс,
Матю Кевин Андерсон,
Али Сковбай, Марк Синиър и др. /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон

06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

ВТОРНИК, 12 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите”
– сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

СРЯДА, 13 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити, 2
сезон
22.00 „Женени от пръв поглед”
– риалити, 2 сезон
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите”
– сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 14 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Дяволското гърло” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

Събота, 9 март
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров

Неделя, 10 март
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 България, която съградихме - 1 еп.- Документален филм
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Лъки и неговата команда
- 16 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 11 март
10:30 Истинският Родриго - 85
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 116 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 85
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 116 еп.
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:30 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 12 март
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
05:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
06:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
06:30 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 13 март
10:30 Истинският Родриго - 86
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 117 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България, която съградихме - 2 еп.- Документален филм
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 86
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 117 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 14 март
10:30 Истинският Родриго - 87
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 118 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 87
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 118 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай
Колев

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 8 март
10:30 Истинският Родриго - 84
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 115 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 84
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 115 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

2

16
TV1000
сряда, 6 март
07:50 Усмивката на Мона Лиза,
САЩ, драма, 2003
09:45 Лъжльото, САЩ, комедия, 1997
11:10 Танци в Бруклин, САЩ,
драма/семеен/музикален, 2018
12:45 Прозорец към двора
14:35 Таткова градина, САЩ,
комедия/семеен, 2003
16:05 Паника на Арлингтън
Роуд, САЩ, криминален/
драма/трилър, 1999
18:00 Хълк, САЩ, екшън/драма/фантастика, 2003
20:15 Тя е пич, Канада,САЩ,
комедия/романтичен/
спортен, 2006
22:00 Аз, ти и Дюпри, САЩ,
комедия/романтичен
23:45 Не е лесно, САЩ,Япония,
комедия/драма/романтичен, 2009
четвъртък, 7 март
07:10 На гребена на вълната,
САЩ, драма, 2016
08:45 Къщата на бъдещето,
САЩ, комедия/драма,
2017
10:10 Ваканция по двойки,
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2017
11:40 Момче, наречено лодка,
Австралия,САЩ, комедия/драма/семеен, 2018
13:05 Холивудски ченгета,
САЩ, детективски/комедия, 2003
15:00 Психаротерапия, САЩ,
комедия, 2003
16:45 Лъжльото, САЩ, комедия, 1997
18:10 Якоб лъжеца,
Франция,Унгария,САЩ,
драма/военен, 1999
20:10 В какво се превръщат
мечтите, САЩ, фентъзи/
романтичен, 1998
22:00 Милк, САЩ, биографичен/драма, 2008
00:05 История от Бронкс, САЩ,
криминален/драма, 1993

Канал 3
06:15
07:00
09:00
09:15
10:00
10:15
11:00
11:15
11:45
12:00
12:15
13:00
13:15
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:05
17:00
17:15
18:00
20:00
20:15
21:00
21:15
22:00
22:15
23:00
23:15
00:00
00:20
01:00

ПЕТЪК, 8 март
„Денят на живо”/п/
“Всяка сутрин“ – новинарски блок
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на
живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
Топ Шоп
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Топ Шоп
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ Централна емисия
НОВИНИ
„Патарински Live” – репортерско риалити
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу /п/
НОВИНИ
„Патарински Live”- /п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
07:00 – Повторения

Первый канал (ОРТ)
06:40
07:30
09:00
09:10
11:00
11:15
12:40
14:30

17:00

18:40

20:00
20:20
21:45

ПЕТЪК, 8 март
«Андрей Миронов. „Я блесну
непрошеной слезой... “» (12+)
Андрей Миронов, Елена Проклова в фильме «Будьте моим
мужем» (0+)
Новости (с субтитрами)
Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» (0+)
Новости (с субтитрами)
Надежда Румянцева в комедии «Королева бензоколонки» (0+)
Кино в цвете. «Приходите
завтра... » (0+)
Ольга Мелихова, Игорь
Костолевский, Людмила Гурченко в фильме «Отпуск за
свой счёт» (12+)
Премьера. «Будьте счастливы
всегда!» Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце
(16+)
Вера Алентова, Алексей
Баталов в фильме Владимира
Меньшова «Москва слезам
не верит» (6+)
«Время»
«Москва слезам не верит»
(6+)
Премьера. Александра Бор-
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Най-гледаните
петък, 8 март
06:55 Литературният клуб на
Джейн Остин, САЩ, комедия/драма
08:40 В какво се превръщат
мечтите, САЩ, фентъзи/
романтичен, 1998
10:30 Усмивката на Мона Лиза,
САЩ, драма, 2003
12:25 Любимците на Америка,
САЩ, комедия/романтичен, 2001
14:05 Правилата на Джорджия
15:55 Завръщането на Поли,
САЩ, комедия/романтичен, 2004
17:25 Раздялата (2006)
19:10 Ваканцията, САЩ, комедия/романтичен, 2006
21:30 Елизабет, САЩ, биографичен/драма/исторически, 1998
23:30 Писък, САЩ, ужаси
01:20 Писък 2, САЩ, ужаси/
мистерия, 1997
събота, 9 март
07:00 На гребена на вълната
08:35 Тя е пич, Канада,САЩ,
комедия/романтичен/
спортен, 2006
10:20 Правилата на играта,
Франция, 2009
12:25 Моят замък, Великобритания, драма/романтичен, 2003
14:15 Не е лесно, САЩ,Япония,
комедия/драма/романтичен, 2009
16:15 Горещо кънтри, САЩ,
драма/музикален, 2010
18:10 Октомврийско небе
19:55 Преводачката,
Великобритания,САЩ,
криминален/драма/мистерия, 2005
22:00 Ръжда и кости, Франция,
драма/романтичен, 2012
00:00 Дявол в синя рокля

Български

тв програми

неделя, 10 март
06:15 Таткова градина, САЩ,
комедия/семеен, 2003
07:45 Любимците на Америка,
САЩ, комедия/романти-

чен, 2001
09:25 Правилата на Джорджия
11:15 Елизабет, САЩ, биографичен/драма/исторически, 1998
13:15 Роботът и Франк, САЩ,
комедия/драма, 2012
14:45 Голяма риба, САЩ, приключенски/драма/фентъзи, 2003
16:50 Раздялата (2006), САЩ,
2006
18:35 Непоносима жестокост
(2003), САЩ, комедия/
романтичен, 2003
20:15 Аз, ти и Дюпри, САЩ,
комедия/романтичен,
2006
22:00 Не е лесно, САЩ,Япония,
комедия/драма/романтичен, 2009
00:00 Секс, наркотици и Лас
Вегас, САЩ, приключенски/комедия/музикален,
2010
понеделник, 11 март
06:30 Търкс и Кайкос, Великобритания, екшън/драма
08:10 Правилата на играта,
Франция, 2009
10:15 Ваканция по двойки,
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2017
11:45 Завръщането на Поли,
САЩ, комедия/романтичен, 2004
13:15 Горещо кънтри, САЩ,
драма/музикален, 2010
15:10 Якоб лъжеца,
Франция,Унгария,САЩ,
драма/военен, 1999
17:10 На гребена на вълната,
САЩ, драма, 2016
18:45 Маркъс, Франция,Герман
ия,Великобритания,САЩ,
2002
20:25 Всемогъщият Евън, САЩ,
комедия/семеен/фентъзи, 2007
22:00 Челюсти, САЩ, приключенски/драма/трилър,
1975
00:00 Челюсти 2, САЩ, екшън/
трилър, 1978

вторник, 12 март
06:30 Таткова градина, САЩ,
комедия/семеен, 2003
08:00 Тя е пич, Канада,САЩ,
комедия/романтичен/
спортен, 2006
09:45 Танци в Бруклин, САЩ,
драма/семеен/музикален, 2018
11:20 Преводачката,
Великобритания,САЩ,
криминален/драма/мистерия, 2005
13:25 Момче, наречено лодка,
Австралия,САЩ, комедия/драма/семеен, 2018
14:50 Не е лесно, САЩ,Япония,
комедия/драма/романтичен, 2009
16:50 Аз, ти и Дюпри, САЩ,
комедия/романтичен,
2006
18:35 Полетът на навигатора,
САЩ, приключенски/
семеен/фантастика, 1986
20:05 Звезден човек, САЩ,
романтичен/фантастика,
1984
22:00 Извънземното, САЩ,
приключенски/семеен/
фентъзи, 1982
23:50 Блок под атака, Франция
сряда, 13 март
06:35 Раздялата (2006)
08:20 Октомврийско небе
10:05 Елизабет, САЩ, биографичен/драма/исторически, 1998
12:05 Роботът и Франк, САЩ,
комедия/драма, 2012
13:35 Ваканция по двойки,
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2017
15:05 Непоносима жестокост
(2003), САЩ, комедия/
романтичен, 2003
16:45 Правилата на Джорджия
18:35 Скот Пилгрим срещу
света, Канада,Япония,Ве
ликобритания,САЩ, 2010
20:25 Късо съединение, САЩ,
комедия/семеен/фантастика, 1986
22:00 Джурасик парк, САЩ,
екшън/приключенски/

фантастика/трилър, 1993
00:05 Челюсти, САЩ, приключенски/драма/трилър,
1975
02:05 Челюсти 2, САЩ, екшън/
трилър, 1978
04:00 Търкс и Кайкос, Великобритания, екшън/драма/
мистерия, 2014
05:40 Танци в Бруклин, САЩ,
драма/семеен/музикален, 2018
четвъртък, 14 март
07:15 Маркъс, Франция,Герман
ия,Великобритания,САЩ,
2002
08:50 Голяма риба, САЩ, приключенски/драма/фентъзи, 2003
10:55 Всемогъщият Евън, САЩ,
комедия/семеен/фентъзи, 2007
12:30 Прозорец към двора,
САЩ, мистерия/трилър,
1954
14:20 Капитан Корели, САЩ,
драма/романтичен/за
войната, 2001
16:25 Последният мохикан,
САЩ, екшън/приключенски/драма, 1992
18:15 Крамър срещу Крамър,
САЩ, драма, 1979
20:00 Не е лесно, САЩ,Япония,
комедия/драма/романтичен, 2009
22:00 Изгубеният свят: Джурасик парк, САЩ, екшън/
приключенски/фантастика, 1997
00:05 1941, САЩ, екшън/комедия/военен, 1979
02:05 Дявол в синя рокля,
САЩ, криминален/драма/мистерия, 1995
03:45 Секс, наркотици и Лас
Вегас, САЩ, приключенски/комедия/музикален,
2010

СЪБОТА, 9 март
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Градът с Канал 3” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз” - политическо токшоу -избрано
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
11:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - избрано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 10 март
06:15 „Седмицата с Канал 3”
– /п/
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” /п/
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива”
11:45 „Букмейкър – коментари
и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
-/п/
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” –
/п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:30 “Спорт в обектива” - извънредно
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева

23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 11 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
/п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/

тич в комедии «Я худею» (12+)
23:30 Анастасия Заворотнюк,
Игорь Верник, Андрей Федорцов, Нина Русланова,
Михаил Пореченков, Сергей
Безруков в фильме «Мамы»
(12+)
01:20 Леонид Филатов, Татьяна
Догилева, Ирина Купченко
в фильме «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
03:30 Лидия Федосеева-Шукшина,
Людмила Крылова, Маргарита Кошелева в фильме «Сверстницы» (12+)
05:00 Новости
05:10 Фильм Александра Петрова
«Моя любовь» (12+)
05:35 Кино в цвете. «Приходите
завтра... » (0+)
СЪБОТА, 9 март
05:35 Кино в цвете. «Приходите
завтра... » (0+)
07:15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:55 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 К 85-летию Юрия Гагарина.
«Звезда по имени Гагарин»
(12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Алексей Баталов. „Как долго

я тебя искала... “» (12+)
12:15 Вера Алентова, Алексей
Баталов в фильме Владимира
Меньшова «Москва слезам
не верит» (6+)
15:00 Александра Бортич в комедии «Я худею» (12+)
16:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
18:30 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Фильм «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
23:45 «Звезда по имени Гагарин»
(12+)
00:45 Александр Калягин, Валентин
Гафт, Армен Джигарханян,
Михаил Козаков, Тамара Носова в комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+)
02:25 Евгения Симонова, Александр Кайдановский, Игорь
Старыгин, Владимир Носик в
фильме «Под крышами Монмартра» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Борис Щербаков, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов
в фильме «Случай в квадрате
36-80» (12+)

6.III. - 12.III.2019 г.

07:55 Ваканция по двойки,
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2017
09:25 Полетът на навигатора,
САЩ, приключенски/
семеен/фантастика, 1986
10:55 Моят замък, Великобритания, драма/романтичен, 2003
12:45 Извънземното, САЩ,
приключенски/семеен/
фентъзи, 1982
14:35 Танци в Бруклин, САЩ,
драма/семеен/музикален, 2018
16:10 Преводачката,
Великобритания,САЩ,
криминален/драма/мистерия, 2005
18:15 Невероятният Хълк,
САЩ, Трилър, 2008
20:05 Бойно поле Земя, САЩ,
екшън/приключенски/
фантастика, 2000
22:00 Завръщане в бъдещето I,
САЩ, приключенски/комедия/фантастика, 1985
23:55 За по-малко от 30 минути, САЩ, екшън/комедия,
2011
01:15 Американски гангстер,
САЩ, криминален/драма/гангстерски, 2007
03:45 На гребена на вълната,
САЩ, драма, 2016
05:25 Роботът и Франк, САЩ,
комедия/драма, 2012

света, Канада,Япония
13:55 Джурасик парк, САЩ
16:00 Изгубеният свят: Джурасик парк, САЩ, екшън
18:05 Хелбой ІІ: Златната армия, Германия, екшън/
фентъзи, 2008
20:00 Челюсти, САЩ, приключенски/драма/трилър,
1975
22:00 Завръщане в бъдещето
II, САЩ, приключенски/
комедия/фентъзи, 1989
23:45 Смъртоносна надпревара, Германия
01:35 Разбито, САЩ, драма,
2012
02:55 Блок под атака, Франция,
екшън/комедия/фантастика, 2011
04:20 Прозорец към двора,
САЩ, мистерия/

петък, 15 март
06:30 Момче, наречено лодка,
Австралия,САЩ, комедия/драма/семеен, 2018

събота, 16 март
06:55 Всемогъщият Евън, САЩ,
комедия/семеен/фентъзи, 2007
08:30 Непоносима жестокост
(2003), САЩ, комедия/
романтичен, 2003
10:10 Паника на Арлингтън
Роуд, САЩ, криминален/
драма/трилър, 1999
12:05 Скот Пилгрим срещу

неделя, 17 март
07:10 Късо съединение
08:45 Маркъс, Франция,Герман
ия,Великобритания,САЩ,
2002
10:25 Невероятният Хълк,
САЩ, Трилър, 2008
12:15 Завръщане в бъдещето I,
САЩ, приключенски/комедия/фантастика, 1985
14:10 Завръщане в бъдещето
II, САЩ, приключенски/
комедия/фентъзи, 1989
15:55 Звезден човек, САЩ
17:50 Хълк, САЩ, екшън/драма/фантастика, 2003
20:05 Челюсти 2, САЩ, екшън/
трилър, 1978
22:00 Близки срещи от третия
вид, САЩ, драма/фантастика, 1977
00:15 12 маймуни, САЩ, фентъзи/фантастика
02:20 Смъртоносна надпревара, Германия, Великобритания, САЩ, екшън

00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения
ВТОРНИК, 11 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

СРЯДА, 13 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 14 март
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 10 март
07:25 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:20 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
10:10 Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Нина Сазонова, Инна Макарова в фильме «Женщины»
13:05 Олег Меньшиков, Леонид
Броневой, Инна Ульянова,
Анатолий Равикович, Елена
Коренева в фильме «Покровские ворота» (0+)
15:30 Премьера. «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+)
16:30 «О чем поют мужчины» (16+)
18:15 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Время»
20:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр (16+)
21:40 Премьера. Наталия Медведева, Сергей Шнуров, Евгений
Сморигин, Андрей Федорцов, Анна Уколова в комедии
«Приличные люди» (16+)
23:15 Лия Ахеджакова, Людмила
Гурченко, Светлана Крючкова, Ирина Купченко в фильме
Эльдара Рязанова «Старые
клячи» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
ПЕТЪК, 8 март
05:00
06:45
10:00
10:20
11:55
13:50
15:15
17:05
19:00
22:25

8 марта. Х/ф
Яблочко от яблоньки. Х/ф
Вести
Медовый месяц. Х/ф
О чем поют 8 марта
Блондинка за углом. Х/ф
Петросян и женщины
Одиночка. Х/ф
Управдомша. Х/ф
Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
00:40 Кружева. Х/ф
02:25 Я счастливая! Х/ф
04:05 Блондинка за углом. Х/ф
СЪБОТА, 9 март
05:25
07:00
10:10
11:50
13:35
16:50

Дамское танго. Х/ф
Время любить. Х/ф
Впервые замужем. Х/ф
Укротительница тигров. Х/ф
Злоумышленница. Х/ф
Привет, Андрей!

19:00
19:30
23:25
00:25
01:55
03:10

Вести в 20:00
Золотце. Х/ф
Романтика романса
Зимняя вишня. Х/ф
Люблю 9 марта! Х/ф
Впервые замужем. Х/ф
НЕДЕЛЯ, 10 март

05:15
08:45
10:20
11:00
12:35
14:10
15:05
15:45
19:00
21:00
21:40

Золотце. Х/ф
Крепкий брак. Х/ф
Сто к одному
Бабы, вперед!
Сладкая женщина. Х/ф
Ближний круг “Союзмультфильма”
Больше, чем любовь
Галина. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
00:00 Тарас Бульба. Х/ф
02:05 Пыльная работа
02:55 Сладкая женщина.
Х/ф
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Камъните в жлъчката
са като бомба
със закъснител

„АЛКОХОЛЪТ УБИВА
ЧЕРНИЯ ДРОБ“

ангелина
иванова
Мъжът ми от доста години злоупотребяваше с алкохола. Близки и приятели непрекъснато го съветвахме,
че това няма да излезе с добър край, но
нямаше кой да слу-

ша. Все пак успях да
го убедя да отидем
на лекар, след като
започна да се оплаква от болки в дясната страна. Докторът не остана
доволен от резултатите му: черният дроб беше започнал да затлъстява. Предписа му „Хепатофелин“ и каза
да спре с пиенето,
за да не се стигне
до усложнения.
След 2 месеца на
контролния преглед докторът показа, че нивата на
ензимите са започнали да се нормализират и като
продължим с „Хепатофелин“ и дие-

та, нещата ще си
дойдат на място.
„Хепатофелин“ ни
върна радостта и
надеждата, защото се страхувах
от най-лошото всеки знае, че алкохолът убива.
„ХЕПАТОФЕ
ЛИН“ е висококачествен
френски продукт, който
се произвежда по
Licaps® технология
за бързо усвояване
от организма.
 Съдържа: екстракт от бял трън,
екстракт от артишок, екстракт от
глухарче и ленено
масло.
 Дневен прием
от 2 капсули.

Търсете в аптеките без рецепта!

Камъните, които се
образуват в жлъчката,
може да са твърди и меки като глина, с размера
на песъчинка или до няколко сантиметра в диаметър. Броят им варира от един до десетки и
дори стотици!
До опасни последствия би могла да доведе дори и песъчинка в
жлъчния мехур, убедили са се специалистите.
По тази причина те
често препоръчват оперативно отстраняване
на жлъчката. Народната медицина обаче има
своя теория за заболяването. Наскоро немски
медик и изследовател
открива комбинация от
екстрактите на няколко
растения (бял трън, глухарче, артишок и шизандра), която размеква камъните и песъчинките и
спомага безболезненото им извеждане от тялото. По думите на лекарите процесът е побавен и по тази причина се препоръчва тримесечен прием за пълни
резултати, но не предизвиква кризи и предпазва тялото от последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с
това се наблюдава оч-

истващо действие върху черния дроб, с което формулата се препоръчва при пациенти
с омазнен черен дроб
(стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е
регистрирано под името Хепа клийнър и е
достъпно в България в
реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист) за Хепа клийнър:
„Препоръчвам горещо продукта. Аз самият
провеждам всяка година тримесечен курс, за
да поддържам черния
си дроб и да съм сигурен, че няма да страдам
от камъни в жлъчката.“
Действие на Хепа
клийнър:
Поддържа в норма
стойностите на чернодробните ензими.
Подобрява обмяната на липидите и намалява омазняването на
черния дроб.
Пречиства черния
дроб от токсини, бактериални и вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди, лекарства, алкохол.
Намалява вредното въздействие от прилагани химио- и лъчетерапия.
Защитава клетъчни-

те мембрани.
Регенерира клетките и усилва ефективността на лимфната система за изхвърляне на
тежки метали.
Действа благоприятно върху храносмилателния тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата.
Активира функцията на бъбреците.
Хепа клийнър има
дълготрайно
действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на
употреба. Без лекарско
предписание.
състав
Бял трън - екстракт
(200 мг)
Корен от глухарче екстракт (200 мг)
Артишок - екстракт
(200мг)
Шизандра - екстракт (200 мг)
Препоръчителен
прием
2 капсули дневно след
хранене с достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием, за да получите най-добри резултати. Но можете да започнете да чувствате някои от
предимствата и подобренията и много по-рано.

Хепа клийнър можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет
страницата: https://biotica.bg/ или в повечето аптеки
в страната. При поръчка на три продукта получавате
подарък книжка „Лечебните билки на България“.
ЦЕНа:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./
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ТрАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти. Представлява водноразтворим прах от
билки, горски плодове
и лимец.
Видове
Тракеия:
1.сърце
и кръвоносна система – възстановява функциите на сърцето, черния дроб и
далака, нормализира кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.Храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-добър сън, бодрост и концентрация.
Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава съпротивителните сили на организма
и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира метаболизма, подпомага контрола
на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага
нормалното функциониране на
мозъка – памет, концентрация,
мисловна дейност.
Всеки вид действа най-силно
за посочения проблем като подобрява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи, и нямаше ефект.
Ползвах
Тракеия
почти без
пари и веднага започнах да се подобрявам. След няколко месеца,
правейки редовните изследвания,
лекарите не повярваха какво се е
случило с мен. Тичам, работя, живея нов живот. Използвайте го и
сами се уверете в силата на този продукт.“
Мария иванова, Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо може да ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския клуб го ползвахме, защото можехме да си го позволим. След няколко месеца всички
започнахме да споделяме, че невероятното се случва. На един се подобри сърцето, на друг ставите,
на трети белият дроб, ходим два
пъти повече без умора. Чувстваме се много по-жизнени и нашите
приятели последваха нашия пример. Досега няма недоволни.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

краЙ На краТкиТЕ ПОлОВи
акТОВЕ! щЕ МОЖЕШ
ОТНОВО Да раЗПалиШ
лиБиДОТО и Да ВъЗВърНЕШ
ДългОТраЙНиТЕ ЕрЕкЦии
БлагОДарЕНиЕ На НОВ
иНОВаТиВЕН МЕТОД
ПОЛЗИТЕ НА ТЕРАПИЯТА

Доказано е, че мъжкият организъм генетично
е създаден за активен полов живот до 50-годишна
възраст, след което драстично намалява способността да извършва качествен полов акт. Липсата
на ерекция и невъзможността за чести полови актове довеждат до редица проблеми с психиката и
здравето. На тазгодишен медицински конгрес в
Кеймбридж бяха именно засегнати проблемите с
дисфункцията на половата система и страничните ефекти и как може да бъдат решени. Екипът от
английски андролози (специалисти в областта
на мъжката полова система) предоставиха иновативен натурален метод за възстановяване на
ерекцията и ползите от нея. При този метод от
направените тестове върху 1000 потърпевши със
значителна отслабнала потентност се констатира:
увеличаване на желанието за секс на 100%;
намаляване на стреса и повишаване чувството на увереност на 97%;
 увеличаване чувството на наслада по време на половия акт на 89%;
повишаване на имуноглобулин А на 85%
(имуноглобулин А е антитяло в имунната система на организма и предпазва от сериозни инфекции);
увеличаване производството на хормона
окситоцин на 79%.
Окситоцинът стимулира отделянето на ендорфини, а те от своя страна имат успокояващо и на-

ВЪрНИ ОТНОВО ЕрЕКЦИЯТА И ПОТЕНТНОСТТА
маляващо болката действие. Това означава, че
при главоболие, болка в ставите или предменструални симптоми сексът може значително да
намали болката.
”можете в рамките на 4 седмици по естествен и натурален път да възстановите
продължителната ерекция и сексуалната
мощ” - уверено споделя откривателят на формулата. В направеното проучване с препарата
50 000 мъже в цяла Европа потвърдиха ефективността на тази уникална формула, в това число
3000 мъже от България, които са преминали терапията и зедно със своите “нежни половинки”
потвърждават ползите от този метод.

ято взима важна роля в половата система и здравето на мъжа.
“Желателно е да преминете 2-месечния
препоръчителен курс, за да си осигурите пълноценен ефект” - убедено препоръчват експертите създали терапията с препарата.

ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ

Узнавайки за ефективността и резултатите от
терапията, наши български специалисти андролози масово започнаха да препоръчват на своите пациенти уникалната формула заради възможността организмът да реши тези проблеми с дисфункцията на половата система по натурален път.
Благодарение на съвременната нанотехнология
на молекулярно ниво се създаде уникалният препарат TEROSGEN („Теросген“).

ДЕЙСТВИЕ И ЕФЕКТИ

Съставките на този препарат е поместена в
капсула съдържаща 7 активни съставки, които
понижават психическия стрес и възстановяват
чувството на увереност в себе си, бързо и ефективно повишават нивото на тестостерона, подобряват притока на кръвта в кавернозното тяло в
половия орган. Благодарение на това ще можете да се гордеете със значително по продължителните ерекции и полови актове. Допълнителен
плюс от терапията с препарата е, че подобрява
правилната работа и функция на простатата, ко-

ДОФИНАНСИРАНЕ
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ

Във връзка с високата цена на препарата и
технологията за обработка
на ценните съставки само
за първите 120 души е направено преференциално
дофинансиране и ще имат
възможността да се снабдят с “Теросген” вместо 189
лв. само за 55 лв. - опаковка с 30 капсули достатъчна за едномесечен курс на
ползване.
До 31.3.2019 г. можете

да направите покупката на препарата чрез телефонно обаждане към оторизирания представител за България.

МНЕНиЯ На ХОра

“Усещането, че мога отново да съм пълноценен като мъж, е безценно. След два месеца ползване на препарата подобрих дълготрайността
на ерекцията и приятните усещания до един час.”
Михаил л., 69 год., софия
“Стресът от работата ми е неимоверен и загубих желанието за секс, което пък се отрази на
интимния ни живот с жена ми. Тя мислеше, че си
имах любовница, но грешеше. Само след 2-седмично ползване на Теросген усетих истинско желание
за сексуален контакт и ерекцията се появи. След
2 месечно ползване на препарата жена ми вече е
спокойна, мила и любвеобилна.”
Тодор Е., 54 год.
“Имах проблем с бърза еякулация, преди още да
сме започнали. Това ми пречи да изградя стабилни отношения с желаната от мен партньорка.
След 2 месечно ползване на препарата стана чудо и вече мога да се гордея със себе си. Партньорката ми е много доволна.”
иван р., 43 год., Пловдив
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Алтория и заболяванията Световна седмица за
на дихателната система превенция на глаукомата

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 (Аlthаeа
officinаlis 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
(Potentillа erectа L) е включен в продукта Аltoriа 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 Аltoriа. 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.
Аltoriа 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.

По повод Световната седмица за превенция на глаукомата от 10 до 16 март 2019 г. в Глаукомния кабинет на
IV етаж на Клиниката по очни болести на УМБАЛ ,,Александровска” от 11 до 17 ч. ще се провеждат безплатни
консултативни прегледи за глаукома без направление
по здравна каса. Записване на тел. 02/9230 415 всеки
делничен ден от 9 до 13 ч.
На 12.3.2018 г. от 14 до 15.30 ч. в аудитория „Проф. Янко Добрев“ на II хирургичен блок на „Александровска“
специалистите на клиниката ще изнесат лекция с мултимедийна презентация за пациенти на тема „Глаукома –
превенция и поведение“. Входът е свободен.
Глаукомата е хронично, дегенеративно заболяване,
което настъпва безсимптомно и уврежда зрителния нерв
и нервните клетки в ретината. С напредване на болест
та настъпва загуба на периферно зрение, а на по-късен
етап и на централното зрение. Към рисковите фактори
спадат повишено вътреочно налягане, съдови промени,
хипертония, захарен диабет, напредване на възрастта,
дебелината на роговицата, наличието на късогледство и
др. Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина заболяването да се установява
късно във фаза на напреднало увреждане, когато голяма
част от зрението е загубено необратимо. Сравнително
високата честота и тежката инвалидизация на пациентите определят глаукомата като социално значимо заболяване. Специалистите препоръчват всички хора над
40-годишна възраст, независимо че нямат оплаквания,
веднъж годишно профилактично да изследват зрението си с измерване на очното налягане. Пациентите с глаукома е необходимо да посещават офталмолог веднъж
на два-три месеца. Ранната диагностика и навременното
лечение спомагат да се постигне спиране или поне забавяне на развитието на болестта и съхранение на останалото функционално зрение. Все още единственият
доказано ефективен начин за овладяване на структурните изменения и съхранение на зрителните функции е
намаляването на вътреочното налягане.
Световната седмица за борба с глаукомата се провежда всяка година по инициатива на Световната асоциация
по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска
асоциация (WGPA). Повече информация тук: http://www.
wgweek.net/ http://www.worldglaucoma.org/

Ново откритие връща зрението само за месец
Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула

В

сички знаем, че с напредване на възраст
та 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 Варшава 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 възраст
та. Оказва се, че основният виновник за това е системната липса на някои
микроелементи в тялото
ни. Учените извличат тези
елементи от концентрира-

ни 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.
СЪСТАВ:
Очанка Екстракт 100 mg
Очанката представлява
прекрасно средство за профилактика на очни болести
с различен произход, а също така за повишаване остротата на зрението. Тя широко се прилага в офталмологията при лечение на дегенеративно-дистрофични
процеси на очната мембрана. Подобрява зрението при
хора над 70 години. Богата е
на витамини А, С и група В
и съдържа много силиций
и желязо.
Очанката има адстрингентно и противовъзпали-

телно въздействие. Прилага се при: конюнктивити,
блефарити, възпаление на
слъзните канали, повишена
уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик на
миглите).
Резене (див копър) Екстракт 100 mg
Малко познатата билка
резене има вид на копър и
аромат на анасон, богата е
на полезни вещества и има
отлични лечебни свойства.
В народната медицина се използват семената от билката резене. Поради елементи
като магнезий, калий, калций, желязо и други растението има различни полезни свойства. Листата и стъблата му съдържат каротин,
витамини от група В, аскорбинова киселина. Те са много богати на антиоксидантни съставки – кверцетин,
рутин, флавоноиди и други
вещества, които възстановяват сърцето и кръвоносните съдове и са полезни за
предотвратяване развитието на злокачествени тумори
и за укрепване на имунната
система.
Резенето действа добре
при газове в стомаха, по време на менструална болка,
възпалителни процеси на
окото, за лечение на чер-

ния дроб и заболявания на
жлъчните пътища, има силно антиспастично свойство.
Рутин (добит от японска
акация) Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен биофлавоноид
с широкоспектърни ползи
за здравето. Основното му
предимство е, че има силно изразени антиоксидантни свойства. Рутинът е утвърдено лекарствено средство срещу хеморагии от
различен произход – за намаляване пропускливостта
и чупливостта на капилярите. Предлага се също и за
лечение и профилактика на
кръвоизливи, при хипертония, бъбречни заболявания,
хеморагична диатеза, ревматизъм, а и при капилярни кръвоизливи от токсичен
произход – във всички случаи заедно с витамин С.
Витамин С 100 mg
Нуждата на човешкия организъм от витамин С (аскорбинова киселина) е безспорна. Представлява водоразтворим витамин, който изпълнява множество
важни функции в човешкия организъм. Той увеличава значително усвояването на желязо (Fe), участва
в образуването на костите,
зъбите и тъканите. Витамин
С подпомага заздравяване-

то на рани, поддържа елас- ние на слъзните канали,
тичността на кожата, подо- повишена уморяемост на
брява устойчивостта към ин- очите, петна по роговицафекции, помага при високо та, катаракти и хордеолум
кръвно налягане, атероскле- (ечемик на миглите).
роза и рак.
Препоръчителен е
Продуктът е наречен Вю приемът в продължение
Протект и е лицензиран за на 3 месеца 2 пъти в гопатент за цяла Европа. След дината. Вю Протект има
тримесечен прием хората дълготрайно действие, касподелят подобряване на то запазва своята ефективзрението, намаляване умо- ност в тялото дори след
рата в очите, забавяне про- периода на употреба. Без
гресията на катарактата. Вю лекарско предписание.
Протект се препоръчва на Продукта Вю Протект
хора с високостепенно късо- можете да поръчате
гледство, като профилакти- директно на телефон
ка от развитие на катаракта и
0877 72 10 40
макулна дегенерация, свър- Както и на интернет
зани с възрастта. Изключистраницата:
телно подходящ е за хора,
https://biotica.bg/
работещи на компютър, и та- или в повечето аптеки
кива, които прекарват дълго
в страната.
време в шофиране. Вю Про- При поръчка на три
тект представлява прекрас- продукта получавате
но средство за профилактиподарък книжка
ка на очни болести с разли„Лечебните билки
чен произход, а също така
на България“.
за повишаване остротата на
Цена:
зрението. Широко се прилага в офталмологията при
1 бр. х 49 лв. +
лечение на дегенеративно- Безплатна доставка
дистрофични процеси на
/Общо: 49 лв./
очната мембрана. Подобря2
бр. х 45 лв. +
ва зрението при хора над
Безплатна
доставка
70 години. Продуктът има
/Общо: 90 лв./
адстрингентно и противо3 бр. х 39 лв. +
възпалително въздействие.
Прилага се при: конюнкти- Безплатна доставка
вити, блефарити, възпале/Общо: 117 лв./
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Емигрант дари Почит към Петя Дубарова
1 милион долара

1 млн. долара дари български емигрант на общинската болница в Мадан. Дарителят е 79-годишният Шефкет Чападжиев, който е родом от
родопското градче, но от години живее в Чикаго.
Парите са преведени по сметката на общината и с
тях ще бъде закупена скъпоструваща апаратура.
При последното си посещение в родния Мадан миналото
лято Шефкет Чападжиев вижда
с очите си колко старо е оборудването в общинската болница. Решава да
подпомогне финансово лечебното заведение.
Фахри Мулайсенов - кмет на
община Мадан,
сподели: „Аз и
съгражданите
сме възхитени,
хората ще го помнят, докато болницата я има.
Да е жив и здрав, той е родом оттук и това го накара да помогне.”
Парите са преведени по сметка на община Мадан. Според желанието на дарителя парите ще
бъдат използвани за цялостното подновяване на
техниката, с която работят лекарите.
Въпреки че живее в Чикаго от десетилетия, всяка година Шефкет Чападжиев се прибира в България. Племенникът му споделя, че вуйчо му милее за родния си град.

О

сем зони, които
се ширят на 48
дка в историческото ядро на Морската
градина във Варна, ще
бъдат обособени в започналия ремонт по проект, съгласуван с всички инстанции, включително и с Националния
институт за паметниците на културата.
Целта е да се възстановят знаковите
места на символа на
града и да се подчертае историческият им
дух. Отделните кътове
са Алпинеумът, Розариумът, арт пространството „Под дъгата”,
подпорната стена под
„Морското казино”,
изгледната площадка
с пергола и стълбището към Алея първа, зоните пред Планетариума и Аквариума, зелени и цветни алеи,

Тази година - точно
40 години след смъртта й - предстои да
бъде заснет първият
български филм за
Петя Дубарова. Заглавието е заимствано от
едноименния разказ
на поетесата - "Петя
на моята Петя".
Автори на сценария са две заклети
почитателки на стиховете на Петя Дубарова - Нели Димитрова и Валентина Ангелова. Двете авторки
подчертават, че няма да е биографичен
филм.
Сценарият е вдъхновен от поезията

и личността на Петя
Дубарова, но без да
разказва за живота й.
Действието се развива
в наши дни и се концентрира върху исто-

рията на съвременно бургаско
момиче, също на
име Петя.
"Ще
бъде
филм за една съвременна Петя в
днешния Бургас.
Това е град, който продължава
да ражда таланти, и за нас ще
е чест да снимаме тук. Целият екип вярваме, че ще създадем продукт, който
да се хареса не само
у нас, но и зад граница, защото сценарият
е силен и много повлиян от незабрави-

мата Петя Дубарова
- една от културните емблеми на Бургас и България", каза Александър Косев,
който ще е режисьор
на филма.
Продукцията има
финансовата подкрепа на Националния
филмов център и на
Община Бургас, а също и осигурено копродуцентско финансиране от чужбина.
Партньор на проекта
е и домът музей "Петя
Дубарова", а авторите
имат пълното съдействие на сестрата на
поетесата - Елица Дубарова.

Ãлава вúрõó êерамична ламïа
Мъжка африканска
глава върху керамична
лампа беше изложена
в Историческия музей
в Русе. Находката е от
края на първи век след
Христа и е изделие на
ателие в провинция Галия, днешна Франция.
Това е предмет, кой-

то се среща често, но
изображението е единствено в България. Лампата е открита в гроб с
трупоизгаряне по време на археологическото проучване на некропола на римската крепост „Тегра“ при
гр. Мартен. Напълно

идентична на тази лампа е открита в големия
градски център Виминациум в Костолац,
Сърбия.
След вещата
намеса на русенския реставратор Даниел Кънчев счупената на

повече от 20 парчета лампа е възстановена и беше един от акцентите в изложбата, която русенският музей подготви за Деня
на археолога.

Âàðíà ùå âúçñòàíîâè Îтêриõа áеáе,
Ìîñòà íà æåëàíèÿòà ïоãреáано в ãúрне
велоалея.
Ще
бъде
възстановен
намиращият се до Алпинеума Мост
на желанията,
едно от 5-те
чудотворни
места в България. В Розариума ще бъдат възстановени настилката от естествен камък, водните площи и фонтани, ще бъде поставено подходящо парково осветление и нови
пейки.
Ще се ремонтира
и обнови релефният

макет на Черно море
пред Аквариума.
Морската градина,
която е културна ценност от национално
значение, се свързва
с името на паркостро-

ителя Антон Новак, специализирал в
дворците Шонбрун и Белведере
във Виена. Той е
поканен
във Варна през
1894 г. от
местната управа и от Карел
Шкорпил. Внушителният централен вход е оформен с колони през
1939 г. по проекта на
тогавашния главен архитект Георги Попов.

Í а é- м а л к и я т к а с о в а ï ар а т
Българска фирма създаде
най-малкия касов апарат в света. Устройството Dаisy Compаct
S вече е истински хит сред бизнесмени, производители, дистрибутори и търговци от всякакъв калибър.
Уникалният касов апарат,
който се побира в джоба, е
дело на инженерния екип
на лидера на пазара за касови апарати Dаisy Tech. размерите на най-предпочитаното
от бизнеса устройство са едва
84x167x60 мм и тежи само 300
грама. По форумите доволни
потребители коментират: „Малък апарат – голяма работа!”.

Всички те са изключително впечатлени от функционалността,
удобството и

иновациите,
които предлага Dаisy Compаct
S. Той е съобразен с последни-

те задължителни изисквания
на Наредба Н-18 на Министерство на финансите, които трябва да бъдат приложени до 31
март от всички регистрирани
по ДДс и до края на юни – от
останалите бизнесмени и търговци.
Най-малкият касов апарат
в света е предпочитан заради
множеството си предимства,
сред които голям светещ операторски дисплей, клиентски
дисплей, подсветка на клавиатурата, линеен термален принтер и вградена батерия, която
го прави независим от ток и
контакти.

Бебе, погребано в глинено гърне, откриха археолозите, проучващи хълма Трапезица във Велико Търново. Находката е открита по време на
разкопките на средновековна църква.
глиненото гърне е открито в яма в непосредствена близост до църквата, която, оказа се, е
обслужвала няколко жилищни квартала от времето на цар иван александър. За изследователя на средновековно Търново доц. д-р Деян рабовянов находката е атипична.
Бебето е починало най-вероятно от удар по
главата. изненадващ за археолозите е и начинът, по който е погребано.
„гърнето не е положено полегнало с глава на
запад, както е стандартното християнско погре-

бение, а е поставено право в тази гробна яма”,
обясни доц. д-р рабовянов.
Предстои антрополозите да преценят възрастта на погребаното бебе. Заради непосредствената близост до стените на храма се предполага, че то е било кръстено. археологът категорично отхвърля вероятността находката да носи белег на жертвоприношение, характерно за
езичеството.
„Това е напълно изключено предвид, че целенасочено е направена гробната яма и е търсено мястото до църквата, която е много важна
за християнското население”, подчерта той. изследването на втората цитадела на Търново –
Трапезица, продължава вече 10 години. Църквата беше открита от археолозите през 2017 г.,
а през лятото на миналата година започнаха
детайлните проучвания на разкрилия се средновековен храм и прилежащия некропол с над
60 гробни ями.
страницата подготви соня ВълкОВа
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За най-малките

Честит празник, мила мамо!


Честит празник,
мила мамо!
С обич силна и голяма
ще те радвам вечно,

мамо!
Първото кокиче, мамо,
приеми кат поздрав само.
Мойте ласкави очички



Скъпа моя майчице,
ти си златно слънчице!
Свидни рожби си родила,
ти си нашата закрила!

Явор

Мила си ми,
моя мамо,
имаш ти
сърце голямо!
Ти го подари
на всички
и на моите
сестрички:
късче от
доброто
сърчице,
хубостта от
твоето лице!

Не пожали
твойта
младост,
във дома ни
Калоян
има радост!
Палави игри играем,
песнички гальовни знаем!
Ний се трудим кат пчелички,
с мъничките ми сестрички!
И помагаме на баба,
тя това го заслужава!

искат да те зърнат.
Мойте мънички ръчички
пак ще те прегърнат.
Целуни ме, мила мамо,
теб обичам само!

Ася



Скоро наближава
празникът на мама.
Знам, че заслужава
обич най-голяма.
Но нали съм малък
и парици нямам,
аз вместо подарък
ще целуна мама…
И ще й пошушна:
„Мила моя мамо,
искам да се гушна
тук, до твойто
рамо!”

Али

Юлияна ДОНЕВА



Моя дом рожден обичам,
да играя и да тичам!
Буквичките аз да сричам,
слънчице да те наричам!
Кари МАРИНОВА

Много мисля аз за теб,
майчице любима!
Няма друга като теб –
ти си несравнима!
Като Божията майка –
нежна и грижлива.
Като сянка от крило
бдиш над мене, мамо.
Като слънце в небето
сгряваш ми сърцето,
ти ме учиш и в игрите
аз да следвам добрините.
Ти си ме родила, мамо,
ти си ми закрила!
Ели МИХАЙЛОВА

Юлия



Калина Проданова



Мама ме обича,
мама ме облича,
мама ме целува,
всичко ми купува!
Сутрин за ръчичка
води ме самичка,
вкъщи се прибира,
да шета не спира.

Стана ли голяма,
ще съм като мама всичко ще се случи
както тя ме учи.
Все добро ще правя,
майчицата скъпа
няма да забравя!
Уляна Петкова


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,

Светльо

Майчице ле моя,
много те обичам!
Все след тебе ходя,
все след тебе тичам.
Весела АНГЕЛОВА

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

Рисунките са предоставени от ученици от I Б клас, 139‑о ОУ "Захарий Круша"
- София, с преподавател по рисуване
Валентина Иванчева.

ти когато си до мен.
Твойте приказки
прекрасни
винаги без край са, знам,
но във сънищата ясни
аз довършвам си ги
сам…

Калина Кръстева

Богоя САПУНДЖИЕВ

Страницата подготви Кристина ДОБРЕВА
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Третото българско царство
140 г. от приемането на Търновската конституция

На 10 февруари 1879 г. имперският комисар за България княз Александър Дондуков-Корсаков в сградата на
бившия турски конак в Търново, дело на Кольо Фичето, в присъствието на представители на всички държави, участвали в Берлинския
конгрес, и много гости открива първото Учредително народно
събрание.
За председател е избран екзарх
Антим Първи, а за подпредседатели - Петко
Каравелов и
Тодор Икономов. Пристъпва се към
приемането на Органическия
устав, както
първоначално се нарича Конституцията.
Проектът за него е изработен от комисия под ръководството на началника
на съдебния отдел при Временното руско управление
Сергей Лукиянов. За основа на документа са използвани конституциите на съседните ни страни – Румъния и Сърбия. (Неизвестно

А

лександър Стамболийски - това
име, което години наред е събуждало
и ще събужда полюсни чувства у българите. Навярно това е така, защото земеделският лидер се стреми към
романтичната идея да
работи за бедното селячество в ущърб на
българската буржоазия или заради неговата реформаторска
дейност. Самият факт,
че все още има хора,
които отъждествяват
своя идеал за политик
с него, говори за значимостта му в рамките на
българската историческа памет. Александър
Стамболийски е роден
на 1 март 1879 г. в село
Славовица. Учи последователно в земеделското училище в Садово и лозарското в Плевен, където среща преподавателя Янко Забунов, който събужда в
него първият сериозен интерес към политиката, поканвайки го
да се присъедини към
учредяването на Български земеделски народен съюз. Стамболийски е силно привлечен от земеделската идея, но желанието
му да продължи своето
образование го отвежда в Германия. Не след
дълго болест го заста-

защо се смята, че такава е
била белгийската.) Лукиянов предлага документа за
предварително обсъждане,
като го изпраща на видни
български общественици за
мнение и някои от техните
съображения са взети предвид. Почти единодушно се
приемат постановките за
задължително и безплатно

начално образоване, неразделянето на обществото на
съсловия, забраната на мъченията, свободата на печата, размера на цивилната
листа на княза и др.
По редица въпроси обаче възникват остри противоречия между двата основни опонента. Това са Либералната партия, водена

от Петко Каравелов, Петко
Славейков, Драган Цанков,
и Консервативната с водачи д-р Константин Стоилов,
Григор Начович, Тодор Икономов, Марко Балабанов.
Спорните въпроси са от
рода на дали да има или не
сенат, църковният, отношението към Високата порта, самоуправлението на
общините и
др. В повечето случаи
надделяват
либералите,
защото те са
мнозинство.
Събранието е закрито
от неговия
председател
екзарх Антим Първи
на 16 април
1979 г. с думите: „Слава
Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани. Станаха някои неспоразумения, но то се разумява
от само себе си. Нашето събрание беше като кораб, изложен на бури, слава Богу,
тоз кораб достигна пристанището. Можем да кажем, че
направихме закони от Народа за Народа.“
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ

История

Б уд н и
възрожденки

Още по време на турското робство в България се появява първото женско дружество. То е основано в Лом
през 1857 г. и е наречено от учредителките му Добродетелно женско дружество. За председател на новосъздадената организация е избрана Еленка Ценко Тодорова, която е съпруга на видния ломски търговец Ценко Тодоров.
Нейни съмишленички и участнички в дружеството били:
Ангелина Пишуркова - съпругата на даскал Кръстьо Пишурка, сестра му Стефания Коста Стаменова, Мария Цоно
Иванова, Мария Кано Петрова, съпруга на Кано Петров
(брат на Еремия Българов), и още няколко видни представителки на нежния пол от Лом.
Основната цел на дружеството била да съдейства за
разпространение на женското образование. Освен това
те полагали грижи за снабдяването на училището с необходимите помагала, чинове, маси, столове и учебници.
Съдействали при набирането на ученички в училището
и подпомагали по-бедните от тях. Женското дружество
разпространявало и опазвало чистия български език, като организирало сказки, вечеринки, събрания и театрални представления. След Освобождението то активно сътрудничи на читалището и изиграва съществена роля за
участието на жените в обществения и културния живот
на града. В началото на 20 век в Лом са създадени още
две подобни дружества. През 1900 г. е основано женското дружество "Правда", а девет години по-късно и Ломското женско благотворително дружество "Милосърдие".

140 години от рождението на Александър Стамболийски

Политик с реформаторски дух
вя да се завърне в България.
Озовал се отново в
родината, Стамболийски активно се включва в политическия живот като член на БЗНС.
Благодарение на своята енергична и властна
натура той бързо се издига във вътрешната йерархия на земеделската
организация и от 1905
г. вече е неин ръководител и идеологически
вдъхновител.
Откритата агитация
на Стамболийски за неутралитет на страната в
Първата световна война става причина да бъде задържан и осъден
на доживотен затвор.
През септември 1918 г.
е освободен и изпратен
на фронта със задачата
да успокои надигналото се недоволство срещу властта сред войниците. Земеделският лидер вижда в разбунтувалата се маса възможност да се добере до
властта и застава начело на създадената Радомирска република.
През януари 1919 г.
той за първи път влиза
във властта първоначално като част от коалиционното правител-

ство на Теодор Тодоров,
а впоследствие и като
министър-председател.
И именно на него се пада тежкото бреме на 27
ноември 1919 г. да подпише пагубния за страната Ньойски договор.
Трудно може да се намери българско семей-
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В потвърждение на тази констатация са резултатите от провелите се
на 21 май 1920 г. парламентарни избори, на които най-голям процент
от вота получават БЗНС
и БКП. БЗНС води убедително, но местата, които земеделците полу-

ка набеденото за враг
на селячеството градско население, интелигенцията и военните. Репресиите срещу
тях превръщат Стамболийски в общ противник на всички останали
политически партии,
включително и на комунистите. Създава се
въоръжено партийно
формирование, наречено „оранжева гвардия“, което често е използвано срещу несъгласните с земеделското управление.
На провелите се
парламентарни избори през 1923 г. БЗНС
печели пълно мнозинство, което до голяма степен се дължи на
промяна в избирателната система. Стамболийски се чувства посилен от всякога и се
заканва да „векува на
власт“. Враговете на земеделците се обединяват и поведени от Военната лига и Народния
сговор, на 9 юни 1923
г. извършват преврат,
с който свалят от власт
Стамболийски.
Няколко дена покъсно той е заловен
при село Голак, отведен във вилата му в
село Славовица и убит
след серия изтезания
от дейци на ВМРО.

дът. Подтикнат от желанието на всяка цена да
управлява самостоятелно, Стамболийски си изфабрикува мнозинство,
касирайки част от депутатките места, спечелени от останалите партии.
Стремежът на БЗНС
да се открои от предходните управляващи
буржоазни
партии проличава
още в началото на
неговия мандат. С
всички действия земеделците недвусмислено показват,
че те ще защитават
единствено интересите на селското съсловие, което представлява около 80%
от цялото българско
население.
При управлението на Стамболийски
се прави опит да се
оземлят безимотни селяни. Въвежда
Ал. Стамболийски подписва Ньойския договор
се и трудова повинство, незасегнато от чават в Народното съ- ност, с която се подповойната. Хората са обез- брание, се оказват не- мага съживяването на
верени. В това затруд- достатъчни за самосто- съсипаната от войната
нено положение поли- ятелно управление. За българска икономика.
тическата конюнктура в коалиране с друга сила
Успоредно с рефорБългария рязко се про- не може да става дума – маторката си дейност
меня. На преден план такова е едно от предиз- БЗНС започва да потисизлизат левите партии, борните обещания, с коСтраницата подготви Цветан Илиев
част от които е и БЗНС. ито е привлечен наро-

6.III. - 12.III.2019 г.
Диема
СРЯДА, 6 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Скорпион“
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”
13:50 „В.И.П.”
14:50 „Полицаите от Чикаго”
15:45 „Всички обичат Реймънд”, 3 епизода
17:15 „Автомобил 19” – екшън–трилър с уч. на Пол
Уокър, Найма Маклийн,
Лейла Хайдариан
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“ , сезон 1
22:00 „Анаконда“
23:50 „Екип “Среднощен ездач”
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 7 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Скорпион“
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Ловът на орела
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“ , сезон 1
22:00 „Шанхайско слънце” –
екшън–комедия с уч. на
Джеки Чан, Оуен Уилсън,
Луси Лиу, Брандън Мерил, Роджър Юан, Ксандър Бъркли, Джейсън
Конъри

Виасат Хистори
сряда, 6 март
06:25 Страхотни изобретения,
еп. 6
07:00 Втората световна война в
цветове, еп. 9
07:50 Митове и чудовища, еп. 1
08:35 Подемът на цивилизацията, еп. 2
09:30 Митове и чудовища, еп. 1
10:15 Подемът на цивилизацията, еп. 2
11:10 Историята на Европа, еп. 3
12:05 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 3
12:55 Конспирация, еп. 3
13:45 Опасна Земя, еп. 1
14:35 Втората световна война в
цветове, еп. 9
15:30 Страхотни изобретения,
еп. 13
16:00 Страхотни изобретения,
еп. 8
16:30 Митове и чудовища, еп. 1
17:20 Подемът на цивилизацията, еп. 2
18:15 Историята на Европа, еп. 3
19:10 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 3
20:10 Конспирация, еп. 3
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 10
21:55 Завръщането на Черната
смърт
22:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
23:35 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
00:25 Втората световна война в
цветове, еп. 10
01:25 Забранена история, еп. 1
02:15 Загадки в музея
03:55 Страхотни изобретения
04:55 Митове и чудовища, еп. 1
05:45 Подемът на цивилизацията, еп. 2
четвъртък, 7 март
06:35 Страхотни изобретения,
еп. 7
07:10 Втората световна война в
цветове, еп. 10
08:05 Конспирация, еп. 3
08:55 Последните крале-воини
на Европа, еп. 1
10:00 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 1
10:55 Историята на Европа, еп. 4
11:50 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 4
12:40 Конспирация, еп. 4
13:30 Опасна Земя, еп. 2
14:20 Втората световна война в
цветове, еп. 10
15:15 Страхотни изобретения,
еп. 14
15:45 Страхотни изобретения,
еп. 9
16:15 Последните крале-воини
на Европа, еп. 1
17:20 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 1
18:15 Историята на Европа, еп. 4
19:10 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 4
20:10 Конспирация, еп. 4
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 11
21:55 Мистерията на римските
черепи
22:50 Краят на империята, еп. 3

Най-гледаните
00:15 „Екип “Среднощен ездач”
01:15 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 8 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Скорпион“
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Ловът на орела 2”
– екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Джеф Фейхи, Джо Суба,
Зак Макгоун
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“ , сезон 1
22:00 „Колекционерът” –
трилър с уч. на Дензъл
Уошингтън, Анджелина
Джоли
00:30 „Екип “Среднощен ездач”
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 9 март
06:20 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
07:20 „Топ Гиър – 41 велики
случки” – предаване за
автомобили
08:45 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 7
11:00 „Ловът на орела”
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи”
17:20 „Теория за големия
взрив“
17:45 „Шанхайско слънце” –
екшън–комедия
20:00 „Маската на Зоро” –
приключенски екшън с
уч. на Антонио Бандерас,
Антъни Хопкинс, Катрин
Зита–Джоунс, Стюарт
Уилсън, Мори Чейкин
22:50 „Беззаконие” – криминален филм с уч. на Шая
23:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
00:45 Втората световна война в
цветове, еп. 11
01:40 Забранена история, еп. 2
02:30 Загадки в музея, еп. 6
03:20 Загадки в музея, еп. 13
04:10 Страхотни изобретения,
еп. 14
04:40 Страхотни изобретения,
еп. 14
05:10 Последните крале-воини
на Европа, еп. 1
петък, 8 март
06:10 Тридесетгодишната война
- Желязн ата ера, еп. 1
07:00 Втората световна война в
цветове, еп. 11
07:55 Конспирация, еп. 4
08:45 Инките: Господари на небесата, еп. 1
09:50 Първите хора, еп. 1
10:50 Историята на Европа, еп. 5
11:45 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 5
12:35 Конспирация, еп. 5
13:25 Опасна Земя, еп. 3
14:15 Втората световна война в
цветове, еп. 11
15:10 Страхотни изобретения,
еп. 15
15:35 Страхотни изобретения,
еп. 10
16:05 Инките: Господари на небесата, еп. 1
17:05 Първите хора, еп. 1
18:10 Жени воини, еп. 1
19:05 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 5
20:00 Втората световна война в
цветове
21:55 По следите на трансилванското злато
22:50 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 5
23:50 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
00:40 Втората световна война в
цветове, еп. 12
01:40 Забранена история, еп. 3
02:30 Загадки в музея
04:10 Страхотни изобретения,
еп. 15
04:40 Страхотни изобретения,
еп. 15
05:10 Инките: Господари на небесата, еп. 1
събота, 9 март
06:10 Забранена история, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения
08:55 Прокълнати династии
10:40 Империята на Хитлер
15:35 Мистериите на нацистките
убийства
18:10 Жени воини, еп. 2
19:00 Втората световна война в
цветове, еп. 8
19:55 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия, еп. 1
21:00 Краят на империята, еп. 4
22:05 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 6
23:00 Психарско корабокрушение
23:50 Изтребление - унищожението на евреите в Европа,
еп. 6
00:50 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 1

Лебьоф, Том Харди, Гай
Пиърс, Джейсън Кларк,
Джесика Частейн, Гари
Олдман
01:20 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 10 март
06:20 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
07:20 „Топ Гиър – 41 велики
случки” – предаване за
автомобили
08:45 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 7
11:00 „Ловът на орела 2”
– екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Джеф Фейхи, Джо Суба,
Зак Макгоун
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Щурите съседи”
17:15 „Последният екшън
герой” – приключенски
екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Остин
О`Брайън, Ф. Мъри Ейбръхам, Мерцедес Руел,
Бриджит Уилсън, Чарлс
Данс, Робърт Проски,
Антъни Куин, Иън Маккелън, Том Нунан, Арт
Карни
20:00 „Последният убиец на
дракони” – приключенски филм с уч. на Адил
Актар, Мат Бери
22:10 „Механикът” – екшън с
уч. Долф Лундгрен, Бен
Крос, Иван Петрушинов,
Оливия Ли
00:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 11 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Скорпион“
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Маската на Зоро” –
приключенски екшън с
уч. на Антонио Бандерас,
01:50
02:40
03:30
04:20

Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 4
Загадки в музея, еп. 11
Страхотни изобретения
неделя, 10 март
06:20 Страхотни изобретения,
еп. 7
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 24
07:30 Загадки в музея, еп. 3
08:15 Подемът на цивилизацията
11:05 Опасна Земя, еп. 1
11:55 Опасна Земя, еп. 2
12:45 Прокълнати династии
14:35 Смъртносно разузнаване,
еп. 4
15:25 Психарско корабокрушение
16:15 Жената в железния ковчег
17:15 Завръщането на Черната
смърт
18:10 Жени воини, еп. 3
19:00 Втората световна война в
цветове, еп. 9
19:55 Краят на империята, еп. 4
21:00 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 2
22:00 Краят на империята, еп. 1
23:05 Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови с Луси Уърсли,
еп. 1
00:10 Последното пътуване на
Романови
01:05 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 5
02:05 Забранена история, еп. 6
02:55 Загадки в музея, еп. 5
03:40 Загадки в музея, еп. 12
04:30 Страхотни изобретения,
еп. 4
05:00 Страхотни изобретения,
еп. 4
05:25 Опасна Земя, еп. 2
понеделник, 11 март
06:15 Опасна Земя, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 14
07:25 Втората световна война в
цветове, еп. 12
08:20 Конспирация, еп. 5
09:10 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
еп. 2
10:10 Прокълнати династии
11:05 Историята на Европа, еп. 6
12:00 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 6
12:50 Конспирация, еп. 6
13:40 Свирепа Земя, еп. 1
14:30 Втората световна война в
цветове, еп. 12
15:25 Страхотни изобретения,
еп. 16
15:50 Страхотни изобретения,
еп. 11
16:20 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
еп. 2
17:20 Прокълнати династии
18:15 Историята на Европа, еп. 5
19:10 Втората световна война в
цветове, еп. 1
20:10 Конспирация, еп. 6
21:00 Тайната война, еп. 1
21:55 Жената в железния ковчег
23:05 Ариберт Хайм: Доктор
Смърт от Маутхаузен
00:00 Мистериите на нацистките

10

тв програми

Български

Антъни Хопкинс, Катрин
Зита–Джоунс, Стюарт
Уилсън, Мори Чейкин
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион” , сезон 1
22:00 „Уасаби” – екшън–комедия с уч. на Жан Рено,
Рьоко Хиросуе, Мишел
Мюлер, Карол Буке
00:00 „Екип “Среднощен ездач”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 12 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Скорпион“
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
15:50 „Всички обичат Реймънд”
16:50 „Последният убиец на
дракони” – приключенски филм с уч. на Адил
Акхтар, Мат Бери, Даниел Бджелик, Джон Брадли, Андрю Башан, Джил
Бучанан, Елизабет Чан,
Колин Майкъл Кармайкъл, Ана Чанслър
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“ , сезон 1
22:00 „Универсален войник:
Завръщането” – екшън–
фантастика с уч. на Жан–
Клод Ван Дам, Майкъл
Доей Уайт, Хайди Шанц,
Ксандър Бъркли, Джъстин Лазард, Киана Том
23:50 „Екип “Среднощен ездач”
00:50 Еротичен телепазар
СРЯДА, 13 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Рейубийства, еп. 6
00:50 Втората световна война в
цветове, еп. 13
01:45 Забранена история, еп. 4
02:35 Загадки в музея, еп. 8
03:20 Загадки в музея, еп. 2
04:10 Страхотни изобретения,
еп. 16
04:40 Страхотни изобретения,
еп. 16
05:05 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
еп. 2
вторник, 12 март
06:00 Прокълнати династии
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 15
07:30 Втората световна война в
цветове, еп. 13
08:25 Краят на империята
11:40 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
12:30 Конспирация, еп. 7
13:20 Свирепа Земя, еп. 2
14:10 Втората световна война в
цветове, еп. 13
15:05 Страхотни изобретения,
еп. 17
15:35 Страхотни изобретения,
еп. 12
16:05 Краят на империята, еп. 3
17:10 Краят на империята, еп. 4
18:20 Историята на Европа, еп. 6
19:10 Втората световна война в
цветове, еп. 2
20:10 Конспирация, еп. 7
21:00 Тайната война, еп. 2
21:55 Тайните на Забранения
град в Китай
22:50 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 2
23:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
00:35 Тайната война, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 5
02:25 Загадки в музея, еп. 9
03:15 Загадки в музея, еп. 3
04:05 Страхотни изобретения,
еп. 17
04:35 Страхотни изобретения,
еп. 17
05:05 Краят на империята, еп. 3
сряда, 13 март
06:10 Забранена история, еп. 5
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 16
07:35 Тайната война, еп. 1
08:30 Конспирация, еп. 7
09:20 Митове и чудовища, еп. 2
10:10 Подемът на цивилизацията, еп. 3
11:05 Краят на империята, еп. 2
12:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
13:00 Конспирация, еп. 8
13:50 Вулканични одисеи, еп. 1
14:40 Тайната война, еп. 1
15:35 Страхотни изобретения
16:30 Митове и чудовища, еп. 2
17:20 Подемът на цивилизацията, еп. 3
18:15 Краят на империята, еп. 1
19:10 Втората световна война в
цветове, еп. 3
20:10 Конспирация, еп. 8
21:00 Тайната война, еп. 3
21:55 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 1
22:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
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мънд”
„Полицаите от Чикаго”
„Досиетата „Грим“
„Скорпион“
„Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
15:50 „Всички обичат Реймънд”
16:20 „Последният екшън
герой” – приключенски
екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Остин
О`Брайън, Ф. Мъри Ейбръхам, Мерцедес Руел,
Бриджит Уилсън, Чарлс
Данс, Робърт Проски,
Антъни Куин, Иън Маккелън, Том Нунан, Арт
Карни
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Хавай 5–0”22:00
„Анаконди: Кървавата
орхидея” – приключенски екшън с уч. Джони
Меснър, Кади Стрикланд,
Матю Марсдън, Никълъс
Гонзалес, Юджийн Бърд,
Карл Юн, Сали Ричардсън, Морис Честнът,
Анди Андерсън
00:00 „Екип “Среднощен ездач”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 14 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5–0”
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:10 „Универсален войник:
Завръщането” – екшън–
фантастика с уч. на Жан–
Клод Ван Дам, Майкъл
Доей Уайт, Хайди Шанц,
Ксандър Бъркли, Джъстин Лазард, Киана Том

19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Хавай 5–0”
22:00 „Шанхайски рицари” –
комедия с уч. на Джаки
Чан, Оуен Уилсън, Арън
Тейлър – Джонсън, Том
Фишър, Ейдън Гилън,
Фан Уонг, Дони Иен, Оливър Котън, Алисън Кинг
00:30 „Екип “Среднощен ездач”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 15 март
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5–0”
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”, сезон 6
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Спри или мама ще стреля” – екшън–комедия с
уч. на Силвестър Сталоун, Роджър Рийс, Естел
Гети, Джобет Уилямс,
Мартин Фереро
19:00 „Досиетата „Грим“ , сезон
1
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Хавай 5–0”
22:00 „Гориво в кръвта” – екшън с уч. на Силвестър
Сталоун, Бърт Рейнолдс,
Кип Парду, Тил Швайгер,
Джина Гершон, Естела
Уорън, Кристиан Де Ла
Фуенте
00:30 „Екип “Среднощен ездач” , /п
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 16 март
06:15 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
07:20 „Топ Гиър – 41 велики
случки” – предаване за
автомобили
08:45 „Топ Гиър” – предаване

за автомобили, сезон 7
11:00 „Спри или мама ще стреля” – екшън–комедия с
уч. на Силвестър Сталоун, Роджър Рийс, Естел
Гети, Джобет Уилямс,
Мартин Фереро
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи”
17:10 „Теория за големия
взрив“
17:30 „Шанхайски рицари” –
комедия с уч. на Джаки
Чан, Оуен Уилсън, Арън
Тейлър – Джонсън, Том
Фишър, Ейдън Гилън,
Фан Уонг, Дони Иен, Оливър Котън, Алисън Кинг
20:00 „Легендата за Зоро” –
приключенски екшън с
уч. на Антонио Бандерас,
Катрин Зита–Джоунс, Руфъс Сюъл, Ник Чинлънд,
Хулио Оскар Мечосо,
Шулър Хенсли, Майкъл
Емерсън, Ейдриън Алонсо
22:40 „Железен план” – трилър
с уч. на Мат Дилън, Жан
Рено, Лорънс Фишбърн,
Амаури Ноласко, Фред
Уорд, Майло Вентимиля,
Скийт Улрих
00:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 17 март
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
07:30 „Топ Гиър – 41 велики
случки”
10:30 „Гориво в кръвта”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи”
17:10 „Крийд: Сърце на шампион”
20:00 „Хатфийлд и МакКой” –
исторически филм с уч.
на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър, Пауърс Бут, Джена
Малоун, Андрю Хауърд,
Линдзи Пулсифър, Ноел
Фишер, I част
22:10 „На мушка” – криминален екшън с уч. Куба
Гудинг Джуниър, Долф
Лундгрен, Луис Мандилор, Клаудия Басолс,
Андрю Бикнел, Лео Грегъри, Лиа Синчевици
00:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар

23:40 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
00:30 Тайната война, еп. 2
01:25 Забранена история, еп. 6
02:15 Загадки в музея, еп. 10
03:05 Загадки в музея, еп. 4
03:55 Страхотни изобретения
04:55 Митове и чудовища, еп. 2
05:45 Подемът на цивилизацията, еп. 3
четвъртък, 14 март
06:35 Страхотни изобретения,
еп. 17
07:00 Тайната война, еп. 2
07:55 Конспирация, еп. 8
08:45 Последните крале-воини
на Европа, еп. 2
09:50 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 2
10:45 Краят на империята, еп. 3
11:50 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
12:40 Конспирация, еп. 9
13:30 Вулканични одисеи, еп. 2
14:20 Тайната война, еп. 2
15:15 Страхотни изобретения,
еп. 19
15:45 Страхотни изобретения,
еп. 14
16:15 Последните крале-воини
на Европа, еп. 2
17:20 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 2
18:20 Краят на империята, еп. 2
19:10 Втората световна война в
цветове, еп. 4
20:10 Конспирация, еп. 9
21:00 Тайната война, еп. 4
21:55 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 2
22:50 Краят на империята, еп. 4
23:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
00:45 Тайната война, еп. 3
01:40 Забранена история, еп. 1
02:30 Загадки в музея, еп. 11
03:20 Загадки в музея, еп. 5
04:10 Страхотни изобретения,
еп. 19
04:40 Страхотни изобретения,
еп. 19
05:10 Последните крале-воини
на Европа, еп. 2
петък, 15 март
06:10 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 2
07:10 Страхотни изобретения,
еп. 17
07:40 Тайната война, еп. 3
08:35 Инките: Господари на небесата, еп. 1
09:40 Първите хора, еп. 2
10:40 Краят на империята, еп. 4
11:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
12:35 Конспирация, еп. 10
13:25 Вулканични одисеи, еп. 3
14:15 Тайната война, еп. 3
15:10 Страхотни изобретения,
еп. 20
15:40 Страхотни изобретения,
еп. 15
16:10 Инките: Господари на небесата, еп. 1
17:15 Първите хора, еп. 2
18:20 Краят на империята, еп. 3
19:10 Втората световна война в
цветове, еп. 5
20:10 Конспирация, еп. 10
21:00 Тайната война, еп. 5

21:55 Тайните на подземния
свят, еп. 1
22:50 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 6
23:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
00:35 Тайната война, еп. 4
01:35 Забранена история, еп. 2
02:25 Загадки в музея
04:05 Страхотни изобретения,
еп. 20
04:35 Страхотни изобретения,
еп. 20
05:05 Инките: Господари на небесата, еп. 2
събота, 16 март
06:10 Забранена история, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения
09:15 Прокълнати династии
11:00 Тайната война
15:40 Мистериите на нацистките
убийства
18:10 Свирепа Земя, еп. 1
19:00 Втората световна война в
цветове, еп. 10
19:55 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия, еп. 2
21:00 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 1
22:00 Последното пътуване на
Романови
23:00 Жената в железния ковчег
00:00 Изтребление - унищожението на евреите в Европа,
еп. 7
01:00 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 2
02:00 Забранена история, еп. 1
02:50 Загадки в музея, еп. 6
03:40 Загадки в музея, еп. 13
04:30 Страхотни изобретения

понеделник, 18 март
06:30 Страхотни изобретения,
еп. 27
07:05 Тайната война, еп. 4
08:00 Конспирация, еп. 10
08:50 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
еп. 3
09:50 Прокълнати династии
10:45 Господари на тихоокеанския бряг, еп. 1
11:50 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
12:40 Конспирация, еп. 11
13:30 Вулканични одисеи, еп. 4
14:20 Тайната война, еп. 4
15:15 Страхотни изобретения
16:15 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
еп. 3
17:15 Прокълнати династии
18:10 Господари на тихоокеанския бряг, еп. 1
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 6
20:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 1
21:00 Тайната война, еп. 6
21:55 Тайните на подземния
свят, еп. 2
22:50 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия, еп. 1
23:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
00:45 Тайната война, еп. 5
01:40 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея
04:10 Страхотни изобретения
вторник, 19 март
06:05 Прокълнати династии, еп.
4
06:35 Прокълнати династии, еп.
5
07:05 Страхотни изобретения,
еп. 18
07:35 Тайната война, еп. 5
08:30 Конспирация, еп. 11
09:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
10:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
11:00 Господари на тихоокеанския бряг, еп. 2
12:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
12:55 Конспирация, еп. 12
13:45 Вулканични одисеи, еп. 5
14:35 Тайната война, еп. 5
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
17:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
18:10 Господари на тихоокеанския бряг, еп. 2
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 7
20:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 2
21:00 Тайната война, еп. 7
21:55 Тайните на подземния
свят, еп. 3
22:50 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 1
23:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
00:35 Тайната война, еп. 6
01:30 Забранена история, еп. 4
02:20 Загадки в музея, еп. 1
03:10 Загадки в музея, еп. 8

10:00
11:00
12:00
13:00

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

неделя, 17 март
Страхотни изобретения
Загадки в музея, еп. 5
Загадки в музея, еп. 4
Изгубеният град на гладиаторите
Апокалипсисът на неандерталците, еп. 1
Апокалипсисът на неандерталците, еп. 2
Свирепа Земя
Прокълнати династии
Смъртносно разузнаване
Шпионските тайни за бившия крал
Вътрешна информация
за убийството на Джон Ф.
Кенеди
Убийци от древността
Втората световна война в
цветове, еп. 11
Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 1
Първите цивилизации
Краят на империята, еп. 2
Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови
Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия, еп. 1
Тридесетгодишната война
- Желязната ера, еп. 6
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея
Страхотни изобретения
Страхотни изобретения
Свирепа Земя, еп. 1

2
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Он еър
6 март, СРЯДА
България сутрин
Ези-тура
Последният еничар
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
7 март, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1
8 март, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30

Фокс
Сряда, 6 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето
Четвъртък, 7 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 The Enemy Within
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
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Най-гледаните
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30

тв програми

Български

Новините ON AIR
Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Как да се омъжим за милионер
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Код „Ято“
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Забравени от Бога
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
9 март, СЪБОТА
Опорни хора
Видимо и невидимо
Операция: История
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Азия: Вкусове и гледки филм
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Полдарк – сериал, историческа драма
Новините ON AIR
Похитени
Малката Москва
Новините ON AIR /п./

01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
10 март, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
07:00 Брюксел 1
08:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Поделеният камък –
филм
13:45 “8035...” – филм
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Линиите на Уелингтън –
исторически сериал
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени
23:00 Банклейди – екшън,
биографичен, Германия,
2013 г.; режисьор: Кристиан Алвар; в ролите:
Кен Дюкен, Хени Рийнтс,
Надежда Бреник
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл

предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
11 март, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х – сериал, семеен
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
23:45 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
12 март, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х – сериал, семеен
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR

20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30
02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

Код „Ято“
Новините ON AIR
Глухар
Забравени от Бога
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Брюксел 1
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
13 март, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х – сериал, семеен
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
14 март, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х – сериал, семеен
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR

22:15
23:15
00:10
00:55
01:30
02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето
Петък, 8 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 The Enemy Within
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Смело сърце
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето
Събота, 9 Март
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на
Земята
08:50 Последният човек на
Земята
09:20 Последният мъж на света
09:45 Последният мъж на света
10:10 Хавай 5-0
11:10 Скорпион
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Малкълм
14:25 Мъжът в къщата
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на
Земята
17:10 Последният човек на
Земята
17:40 Последният мъж на света
18:35 Пришиване
19:30 Да спиш с врага
21:30 Семейство Симпсън
22:00 The Enemy Within
22:55 Орвил
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:45 Легион
02:40 Заразата
03:25 Заразата
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на

Земята
04:55 Последният човек на
Земята
05:15 Последният мъж на света
05:40 Последният мъж на света
Неделя, 10 Март
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на
Земята
08:50 Последният човек на
Земята
09:20 Последният мъж на света
09:45 Последният мъж на света
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Малкълм
14:25 Да спиш с врага
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на
Земята
17:10 Последният човек на
Земята
17:40 Последният мъж на света
18:05 Последният мъж на света
18:35 Пришиване
19:30 Да полудееш извън
затвора 21:30 Семейство Симпсън
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Проходът
23:55 Смело сърце
03:05 Заразата
03:50 Малкълм
04:15 Семейство Симпсън
Понеделник, 11 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 На ринга
14:25 Семейство Симпсън
14:50 Семейство Симпсън
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив

01:20
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето
Четвъртък, 14 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 The Enemy Within
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:25 Американците
03:15 Атланта
03:45 Живите мъртви
04:30 Екзорсистът
05:15 Пазители на времето
Петък, 15 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 The Enemy Within
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Две димящи дула
00:00 Живите мъртви
00:50 Теория за Големия взрив

01:20
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30

02:30
03:00
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:30
13:15
14:15
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30

20:30
21:30
22:00
23:00
01:00

Теория за Големия взрив
Скорпион
Американците
Атланта
Живите мъртви
Екзорсистът
Пазители на времето
Вторник, 12 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето
Сряда, 13 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями

06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30

02:30
03:00
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:30
13:15
14:15
14:45
15:00
15:30
16:00

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

Глухар
Забравени от Бога
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Видимо и невидимо
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
Брюксел 1
15 март, ПЕТЪК
България сутрин
Ези-тура
Доктор Х – сериал, семеен
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Как да се омъжим за милионер
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Код „Ято“
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Жоакина, доня Революция – сериал
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
16 март, СЪБОТА
Опорни хора
Видимо и невидимо
Операция: История
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Можеш и по-добре филм
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Теория за Големия взрив
Скорпион
Американците
Атланта
Живите мъртви
Екзорсистът
Пазители на времето
Събота, 16 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Скорпион
Малкълм
Да полудееш извън
затвора Семейство Симпсън
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Пришиване
Седем души
The Enemy Within
Орвил
Проходът
Живите мъртви
Легион
Заразата
Заразата
Семейство Симпсън
Неделя, 17 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Скорпион
Скорпион
Малкълм
Седем души
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Пришиване
Чък за късмет
Семейство Симпсън
Лий Даниелс: Стар
Проходът
Две димящи дула
Легион
Престъпления от класа
Престъпления от класа
Семейство Симпсън
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16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
01:30
03:00
03:30
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:30
13:15
14:15
14:15
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30

18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00

01:00
01:30
03:00
03:30

Богоявленски
Q&A
Брюксел 1
Новините ON AIR
Историите ON AIR
Опорни хора
Полдарк
Новините ON AIR
Похитени
Изпепелени от слънцето
Мултимедия
Новините ON AIR /п./
Операция: История
Видимо и невидимо
Новините ON AIR /п./
17 март, НЕДЕЛЯ
Q&A
Брюксел 1
Необичайните заподозрени
Мултимедия
Фамилно
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Можеш и по-добре филм
Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
Телепазарен прозорец
VIB
Новините ON AIR
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Операция: История
– предаване с Росен
Петров
Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
Новините ON AIR
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Линиите на Уелингтън –
исторически сериал
Полдарк – сериал, историческа драма
Новините ON AIR
Похитени
Човек за човека – драма,
Франция/Великобритания, 2005 г.; режисьор:
Режис Варние; в ролите:
Джоузеф Файнс, Кристин
Скот Томас, Йън Глен, Хю
Боневил
Новините ON AIR /п./
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
Новините ON AIR /п./
Видимо и невидимо

Понеделник, 18 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Човекът куче
14:30 Семейство Симпсън
14:55 Семейство Симпсън
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:15 Атланта
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето
Вторник, 19 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:15 Атланта
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
05:10 Пазители на времето

Забавни
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минути

ÀÌеÐиÊÀнсÊÀ ÊÐъстословицÀ

отговорите се попълват последователно хоризонтално и вертикално Думите се разделят от тъмни квадратчета, които Вие трябва да поставите. Цифрите в скоби показват броя на тъмните квадратчета във всеки ред или колона, без предварително поста-вените.
Водоравно: А. Град в Италия, остров Сицилия – Домакин,
домоуправител (1). Б. Водна терзия – Град в Италия с писта за
Формула 1 (2). В. Домакински съд – Средновековен воин – Тишина, спокойствие (2). Г. Търговец на валута – Алуминиева кутия за бира – Зодия (2). Д. Буен кон – Руски самолет – Подемнотранспортана машина (3). Е. Град в Италия – Край на молитва
– Къща, жилище (4). Ж. Блокче за пътна за настилка – Летопис
– Черупков плод (2). З. Хунски вожд /406-453/ – Австралийска
безкрила птица – Турска мярка за тегло (3). И. Град в Италия – Утринна мараня – Опитен летец (2). К. Седмото изкуство – Родова община в Шотландия – Сейф (2).
Отвесно: 1. Град в България – Река в Татарстан, Русия (1). 2.
Европейска столица – Елипсовидни очертания (1). 3. Вид тримачтова лодка – Горящ газ (1). 4. Местност край Хасково – Бивш
френски колоездач (1). 5. Корабно кормило – Френски писател
/1830-1907/, „Без дом” (3). 6. Кубче за игра – Място за добиване
на полезни изкопаеми (2). 7. Музикална нота – Портретна светец – Спортно равенство (2). 8. Кисела подправка – Помощна теорема (2). 9. Лудолфовото число – Електрически полюс
– Немски автомобил (2). 10. Персийски цар /600-530г.пр.н.е./–
Кожен калъф за пистолет (2). 11. Град в България – Шахматна
фигура – Руски автомат (2). 12. Поредно число – Музикална нота (2). 13. Средство за писане и рисуване – Малка прелетна
птица (1). 14. Бозайник от семейство Еленови – Домашна мебел (1). 13. Средство за писане – Малка прелетна птица (1). 14.
Вид елен – Домашна мебел (1).

циÔÐословицÀ ÌÀÃи×есÊÀ сÐи×ÊословицÀ
В тази цифрословица буквите са заменени с числа. на всяко число
отговаря определена буква. Попълнете кръстословицата като използвате ключовата дума за да откриете кода на всяка буква.

ВОДОраВНО и ОТВЕсНО: 1. Лека дъсчена постройка. 2. Тънка и дълга
сабя за фехтовка. 3. Източно бойно изкуство. 4. Остатъчен продукт, при производство на захар. 5. Древни италийски племена. 6. Болничен служител. 7.
Широк балкон, веранда. 8. Вид крайречна върба. 9. Зъл дух, дявол. 10. Промяна чертите на лицето при различни чувства. 11. Столицата на Филипините. 12.
Ястие от нарязани зеленчуци, плодове и др. 13. Украшения, бижута. 14. Струнен музикален инструмент. 15. Европейска столица.

сÓÄоÊÓ

оòãîâîðè îò áð. 9

сòð. 21

ВОДОраВНО: Йордан Йовчев. Спасов (Красимир). Сиена. Предателство. Ателана. Алиса.
Отред. Екип. Ратан. Код. Ела. Она. Ивана. Арес.
Есен. Ираде. Яке. Лом. Прекис. Тир. Аполинар.
Кронин (Арчибалд).Титла. “Ина”. Каин. Лавина.
Равелин. Тапети. АСТИКА. “Или”. Яре. ИВЕТА. Орса. Амин. Омар. Ванеса. Бяг. Ятаган. Бар. Краводер. Аташе. Асти. “Орера”. Отит. МАЛАГА. “Караман”. Омоним. Мариано (Луис). Оти (Мерлин).
Врана. Адулор. Твен (Марк). Морал. Тире. Сика.
Плесен. Лек. Канат. Аконитин. Сахалин. Обет.
Нал. РЕНО. Акита. Омир. “Палома”. Статив. Адирато. Аванта. Даки. Араб. Реване. Спанак.
ОТВЕсНО: Костенурка. Ротатор. Лобода. “Риека“. Еритема. Имане. Емир. “Иде ли”. Икона. Агатон. Сатира. Анапирин. Пират. Намек. Раб. Анан
(Кофи). Василев (Васил). НАМИ. Онон. Арад. Натев (Атанас). Шамар. Напор. Топ. Анет. Витабел.
Далила. Врата. Ити. Ана. Амулет. Лав (Къртни).
Пчела. Ярина. Ерагар. Кирова (Вера). Единак. Тасос. Сарот (Натали). Неман. Квас. “Реал”. Тракт.
Илик. Нане. Таке. Парис. Рика. Раса. Есе. Осло.
Акаба. Антена. САС. Плод. Олива. Яворов (Пейо).
Ахат. Паст. Емине. Агора. Естакада. Стрес. Налим. Демони. Литан. Новелета. Илитерат. Критика. Водан. Ронин. Раница. Навик.

Васил гЕОргиЕВ

сòð. 27

сòð. 31

ВОДОраВНО: „Перфектно убийство”. Цар. Тот. Поло. Оар. Девон.
Пират. Нарта. Лидол. Ла. „Ел”. Лиас.
Туники. Оловина. Вапор. Маршал.
Канарата. Алабак. ТА. Идо. Анона.
Ака. „Ти не си сам”. Мит. Фар. Мол.
Косер. Дънер. „На”. Лата. Пир. Игнат. Чинар. Инат. Кетен. Оператор.
Тор. Кламери. Етап. Марина. Камила. Ела. Итака. Нот. Ламар. Кок. Тара. „На мама”. Маса. Арда. Ама.
КА. Аламан. Скарида. Ралин. Битка. Ирис. Кани. Оса. Тик. „Нана”.
ОТВЕсНО: „Нецелунати момичета”. Омара. Равин. Нанос. Риторика. АН. Афродита. Елен. Нерит.
Сали. Нок. Рис. Раман. „Натали”.
Акт. Ливади. Кака. Ано. Топ. Атос.
Ол. Арам. Антилопа. Опак. Араба.
Рало. АМ. Еман. Дни. Лупа. Оран.
Кремона. ТТ. Ботев. Лом. Арита.
Ски. Кил. Лимани. Итил. Макак.
Йон. Набат. „Ино”. Алама. Ас. Алара. „Българе”. Амарин. Тори. Шкаф.
Нант. Тема. ИРА. Аватара. Карета.
Кала. Один. „Орас”. Лоар. Рата. Пара. Аса.
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Футболни вести

Мауридес ще
Червените
поканиха играе в китайския
Чангчун Ятай
Бербатов

ЦСКА-София е поканил Димитър Бербатов
да се завърне в отбора като помощниктреньор на наставника
Любослав Пенев.
38-годишният Бербатов не е обявил края
на състезателната си
кариера, но не е играл
от март миналата година след авантюрата си
в Индия.
Той изкара част от
зимната подготовка с
Берое, като дори пътува със "зелено-белите" на лагер в Турция.

Това породи слухове, че Бербатов може да стане играещ
асистент на един от
най-добрите си приятели Александър Томаш, който е старши
треньор на старозагорци.
От ЦСКА-София съобщиха, че към състава за пролетта ще се
присъедини португалският полузащитник
Нуно Мигел До Адро
Томаш като преотстъпен до края на сезона
от Беленензеш.

Митрев ще
пази вратата
на Волунтари

Бившият вратар на Левски Божидар Митрев
(на снимката вдясно) ще играе в Румъния. Стражът подписа договор до края на сезона с Волунтари, който се бори за оставане в елита на
северната ни съседка.
Контрактът има опция за продължаване, ако
"сините" останат в Лига 1. Тимът в момента се
намира на предпоследното 13-о място с актив
от 20 точки. 31-годишният Митрев разтрогна с
26-кратните шампиони на България миналия месец. Той не влизаше в плановете на Георги Дерменджиев, а още преди това Славиша Стоянович не го взе на подготовката в Кипър.
Митрев има общо 102 мача за родния Левски, като през този сезон игра в общо осем мача. Миналия сезон 2017/2018 г. беше капитан
и записа рекордните за кариерата му 41 мача
през цялата кампания. Той е играл още в Локомотив (София) и Шериф (Тираспол), с който става шампион на Молдова. Вратарят има две титли с Левски през 2007 г. и 2009 г.

Нападателят на ЦСКА-София Мауридес вече е
играч на китайския Чангчун Ятай. Ръководството
на червените финализира преговорите за бразилеца ден преди затварянето на трансферния прозорец, а след като премина и успешно медицински
прегледи, таранът подписа и личния си договор
за срок от 2 години. Финансовите параметри по
трансфера остават конфиденциални. „Кариоката“ е привлечен, за да помогне на отбора бързо
да се завърне в суперлигата на страната. Чангчун Ятай е сред клубовете с традиции в Китай,
като през 2007 г. печели шампионската титла. Мауридес акостира
на стадион "Българска
армия“ през лятото на
2018 г., след като бе закупен от португалския
Беленензеш. Той бързо
се превърна във водещ
голмайстор на отбора, като общият му баланс с
червената фланелка е 13 гола в 27 официални мача. Четири от попаденията бяха реализирани в евротурнирите срещу Адмира Вакер и Копенхаген.
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Първа световна
титла за Швеция

Шведската щафета
Стина Нилсон оцеля при страхотната атака на норвежката Терезе Йохауг и донесе на
Швеция първа световната титла в историята в щафетата на 4 по
5 км за жени по ски-бягане на първенството
на планетата в Зеефелд
(Австрия).
Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Шарлоте
Кала са останалите състезателки в щафетата на
Швеция, която завърши
за 55:21.0 минути.
Олимпийската шампионка в спринта от
Пьонг Чанг 2018 Стина
Нилсон стартира на последния пост с 18.8 се-

кунди преднина и финишира на 3.1 секунди пред Йохауг, която
трябваше да се задоволи със сребърното отличие след четири поредни световни титли за
Норвегия в тази дисциплина.
Норвегия е олимпийски шампион от Пьонг
Чанг 2018. В тима бяха
още Хайди Венг, Ингвилд Йостберг и Астрид
Якобсен.
На трета позиция завърши отборът на Русия
(Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталия Непряева), на 2:03.8 минути след победителките.

Левски прати
Андреев се справи с
нападател
в Септември руснака Неделко

Адриан Андреев на турнира по тенис на червени
кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара победи поставения под номер 2 Иван
Неделко (Русия) с 4:6, 7:5, 7:6(4) след малко повече
от три часа и половина игра.
17-годишният софиянец пропиля мачбол при 5:2
гейма в третия сет, след което допусна два поредни пробива и при 6:5 Неделко сервираше за победата, но не успя.

Ръководството на
Левски прати под наем
в Септември (София)
своя нападател Илия
Димитров. Двата клуба
се разбраха 22-годишният голмайстор да играе под ръководството
на Христо Арангелов
до юни, за да помогне
на отбора в битката за
оставане в елита. Бив-

шият играч на Нефтохимик (Бургас), Пирин
(Благоевград) и Локомотив (София) ще се бори за титулярно място с
Кристофър Мандиангу.
През зимата в Септември пристигна и Преслав Йорданов, който
на лагера в Турция получи травма в глезена и
беше опериран.

Армейците
се жалват от
съдийството

ЦСКА-София подаде жалба до съдийската комисия към БФС, в която изразява своите претенции и
неудовлетворение от грешните отсъждания на реферите в дербито с Левски и различния им критерий в идентични ситуации, които са оказали влияние върху развоя на резултата и крайния изход на
срещата. В официалния сайт на ЦСКА-София е публикуван следният текст:
"Армейци, от началото на пролетния полусезон
сме свидетели на грубо и тенденциозно съдийско
ощетяване срещу нашия отбор.”

В тайбрека българинът дръпна с 4:1 точки и до
края не допусна обрат срещу опитния 32-годишен
руснак.

Забележка

Уважаеми читатели, не поместваме информации за
спортните събития
през почивните дни,
както и изтеглените числа от тираж
18 на спортния тотализатор поради по-ранното приключване на броя заради националния
празник 3 март.

Тото 2
17 тираж
5 от 35

I теглене: 9, 14, 23, 27, 29
II теглене: 3, 17, 23, 25, 29

6 от 42

I теглене: 2, 16, 18, 23, 35, 40

6 от 49

I теглене: 1, 8, 13, 37, 46, 49

Тотоджокер

Позиции: 4, 6, 8
Числа: 2, 9, 8

Зодиак
9, 15, 28, 30, 35
Печеливша зодия: 6

Страницата подготви Цветан Илиев
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П

ризовавам пенсионерите
в
България и ръководствата на пенсионерските организации към предприемане на активни действия с жалби, петиции
и протести, за да бъде отменен един дискриминационен текст
от Кодекса на труда.
Той изключително нагло отменя основното конституционно и
човешко право на наемен труд на българските пенсионери, тотално потъпква тяхното гражданско достойнство и им нанася
значителни материални вреди.
Същият текст е в сила от 2011 г. и грубо
нарушава Конституцията на Република България, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Закона
за защита от дискриминация.
Става дума за текста на чл. 328, ал. 1,
т. 10б от Кодекса на
труда, който разрешава на работодателите
да прекратят трудовите договори на всички

Съюзен живот
работещи пенсионери в
България, които, преди
да постъпят на работа
във фирмите им, са се
пенсионирали за осигурителен стаж и възраст.
По този текст от Кодекса на труда са уволнени от работодателите
стотици, а
най-вероятно хиляди работещи пенсионери, на които обаче държавата
дължи обезщетения за
вреди, нанесени от тези противоконституционни уволнения – съгласно чл. 7 от конституцията. Повече от очевидно е, че така законодателят е отменил и отнел от пенсионерите основното им конституционно право на наемен
труд, което те имат съгласно чл. 48 от конституцията и противоконституционно е дал пълна свобода на работодателите да уволняват
дискриминационно работещи пенсионери само заради факта, че те
са упражнили правото
си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Според чл. 48 от конституцията всички бъл-
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гарски граждани, включително и пенсионерите, имат основното
конституционно право
на наемен труд до края
на живота си и никой не
може да им го отменя,
защото основните конституционни права са

Читалища

Чл. 29, където е постановено: „Никой не може да бъде подлаган на
унижаващо отношение.”
Въпросният текст от
Кодекса на труда нарушава тотално и разпоредбата на чл. 2, т. 2 от

възраст, както и заради
всякакви други социални признаци, присъщи на гражданите. Но
текстът на чл. 328, ал. 1,
т. 10б разрешава именно това – да се уволняват граждани заради
факта, че са упражнили правото си на
пенсия
за осигурителен
стаж и
възраст.
В ъ просният текст
грубо
нарушава и Закона за
защита
от дискриминация,
където уволнението на
работещи пенсионери заради тяхното обществено положение
– пенсионери, и заради имущественото им
състояние – пенсия, е
определено като пряка дискриминация, която е забранена.
Социалното положение на българските
пенсионери наистина

Право на труд
неотменими
съгласно чл.
57 от Конституцията на Република България. Освен това въпросният текст от Кодекса на труда
тотално нарушава върховния принцип
в конституцията и следните
конституционни разпоредби:
Чл. 4, където е казано: „Република България гарантира правата
на личността.”
Чл. 6, ал. 2, където е
записано, че гражданите са равни по достойнство и права.
Чл. 16, който гласи:
„Трудът се гарантира и
защитава от закона.”

Международния пакт
за икономически, социални и културни права,
който е в сила за Република България. Според
тази разпоредба нашата страна се е задължила да не допуска да бъдат уволнявани от работа нейни граждани заради това, че са упражнили правото си на пенсия
за осигурителен стаж и

29
е катастрофално, след
като повече от половината от тях получават
пенсии под границата
на бедността, след като в продължение на
8 години е потъпквано грубо основното им
конституционно право
на наемен труд и след
като е разрешено на
работодателите да извършват дискриминационни уволнения на
работещи пенсионери.
Вече е пределно ясно, че ако ние, пенсионерите, не си помогнем сами, никой няма
да ни помогне. Спасението е да се обединим и да учредим една политическа пенсионерска партия за
защита правата на човека в България, която неминуемо ще влезе в Народното събрание предвид огромния
брой на пенсионерите и ще може от първа ръка да се застъпва за конституционните права на българските граждани.
Стефан СТОЙКОВ,
пенсионер, София

Да помогнем за Истината за състоянието на СП-2004
възстановяване
на читалището
Обещавам да даря
своите 23 авторски книги на с. Скребатно – това
будно родопско селце, чието читалище носи името на
безсмъртния поет революционер Христо
Ботев и на
12 февруари т.г. навърши своето столетие… Каква
трагична участ - този духовен храм да попадне и
изпепелее в огнените пламъци. Със сълзи на очи
изгледах филмовия репортаж за тази трагедия и
поздравявам родолюбивото население, че е решило отново да издигне своя свещен дом светилник!
Поздрави и на кметицата, която е истинска родолюбива родопчанка!
Останах приятно впечатлен и от трогателния радиорепортаж на уважаваната от мен водеща на Радио Благоевград Кети Тренчева за изгорялото читалище и особено от разговора за камбаната, която е всъщност душата на населението, макар и от
мюсюлмански произход. Те не са давали на никого
своята камбана за нищо на света! Трогнат останах и
от гледката на обгорелите опушени камъни на прага на читалищната сграда, единствено оцелели с
три книги, една от които е на Ботев. Каква поличба!
Предлагам да призовете чрез вашия очакван и
търсен вестник хилядите почитатели на книгата у
нас, ако имат възможност, да изпратят не само книги, но и свои скромни финансови средства за ускореното издигане на този родопски книжовен храм!
Стефан НИКОЛАЕВ

През февруари 2019 г. се навършиха две години, през които Съюзът на пенсионерите-2004 (СП2004) е без председател. Опорочена е и работата
на ръководните органи на пенсионерското сдружение. Подготвеният и проведен отчетно-изборен
конгрес на 3.6.2017 г. излъчи ръководство, но то
и досега не е вписано в съдебния регистър. Това
предопределя и неговата нелегитимност.
Междувременно съдът прие твърдението на
протестиращите делегати още през декември
2017 г. със свое определение, според което (цитирам): „Към настоящия момент липсва законен
представител и следователно сдружението не се
представлява редовно. Това налага назначаването на особен представител.“

Да си жива, да си здрава
и все така всеотдайна!
През февруари
Лазарина Йорданова навърши 85 години. Дългогодишна самодейка в читалището, артистка
на сцената и призната певица с много отличия. Обича
да пее автентични
малоконарски песни, като "Планино, Стара планино",
"Авлига пее в градина", "Заблеяло ми
агънце" и много други. Днес тя се радва
на добро здраве и
работи много и с желание, посреща с любов двете си деца, четирите си внучета и трите си правнучета. Пожелаваме й дълги години да е все така всеотдайна и предана на семейството, на децата си! Гордеем се с такива пенсионери, членове на клуба ни!
Мария Топалова, председател на
пенсионерския клуб "Червена роза",
с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

И такъв беше назначен срещу сумата от 300 лв.
такса съгласно изискванията на Гражданския процесуален кодекс в лицето на г-н Стефан Парлапански. Понастоящем от декември 2018 г. съдебният
спор чака решение от Софийския апелативен съд.
През този двегодишен период функциите на
председател се изпълняват от някогашния заместник-председател Валентина Николова, която е пропуснала възможността да бъде вписана още преди конгреса, което предопределя и нейната нелегитимност.
Изнесеният непълен отчетен доклад на контролно-ревизионната комисия на конгреса от председателката Кирка Магейна подсили недоволството
на протестиращите делегати. Това даде основание
на един от тях, ищеца Стефан Стефанов, делегат от
Перник, да настоява с исковата си молба пред съда за получаване на допълнителна конкретна информация за състоянието на материалната и имуществената база на съюза. Той е внесъл и жалбасигнал до прокуратурата относно съдбата на клуба на пенсионерите, предоставен чрез дарение в
центъра на гр. Банкя.
Тези и много други обстоятелства, касаещи едноличните действия и решения на Валентина Николова като: изключване на достолепни членове - учредители на СП-2004, оглавяващи областни структури, съмнения относно събирането и разходването на членския внос, са в основата на недоволството на немалко структури по места. Те вече се обособяват и регистрират като самостоятелни юридически лица като „СП-2004 - Шумен“, „СП-2004 - Бургас“, Нов съюз на пенсионерите (НСП) и др. Друга
част от областните и общинските организации от
СП-2004 се вливат доброволно съгласно чл.12/3/
от ЗЮЛНЦ в регистрираните вече нови или други
съществуващи пенсионерски сдружения.
С тези свои предприети действия членовете
проявяват загриженост за запазване на организациите по места, предпазвайки ги от личните амбиции на загърбилата ги Николова, наричайки ги разколници и врагове. Те осъзнават и необходимостта от предприемане на действия за обединяване
на всички пенсионери в страната. Това е най-верният път за ефективна защита интересите на възрастните хора в Република България.
Инж. Петър Петров,
председател на Нов съюз на пенсионерите
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Âÿðâàéòå â ñåáå ñè!

к о ,
защото ми е сложно да
пътувам, уморително ми
е. Наскоро чествах рождения си ден, така бяха
организирали нещата,
че изненадата да се случи в Берлин, Германия.
Беше много приятно, но
там бях за представяне
и на книгата на Мария
Касимова.
- Вие сте зодия Водолей. Всичко ли ви е
вървяло като по вода,
по мед и масло?

ги съм си повтаряла, че
съм късметлийка, казвала съм го, но си давам ясната сметка, че
всъщност съм преувеличавала. Вярвам в добрия шанс, въпросът е
да имаш характера, за
да го разпознаеш. При
мен нещата стават бавно
и трудно. Работя бавно,
взискателна съм. Щастлива съм, че макар и бавно, но са ми се случвали и ми се случват хубави неща. Например редкият, но чудесен шанс
да изиграя еталонните
женски образи в драматургията.
- като почетен професор на Нов български университет вие
сте обучили десетки
студенти. кои са словата, които всеки път
казвате на своите възпитаници на изпроводяк?
- И при посрещането, и на изпроводяк им
казвам едно и също и то
гласи: „Вярвайте в себе
си!” Човек, който не вярва в себе си, мисля, че
много трудно ще повярва на каквото и да било друго и на когото и
да било за каквото и да
е. Да вярваш в себе си
и в собствените си сили е важно! От значение
е и човек да е любопитен към всичко, което
го заобикаля, да е отворен към света. В нашата
професия е много важно и да си наблюдателен. Всеки е различен и уникален
сам по себе си.
На младия актьор
това определено
ще му послужи за
образ, за герой в
пиеса или във
филм.
- Благодаря ви
от сърце за отделеното време, гжо Манева! В заключение какво ще
пожелаете на нашите
читатели?
- На аудиторията на
вестник „Пенсионери”,
които са мои връстници, ще пожелая да си дават кураж, той е важен.
Да си казват: „Имам още
и още сили” и мечтата
да съм здрав да е тяхна,
както и моя! От родителите ми знам, че животът е справяне. Че трябва да се справям. Трябва! Макар и да е трудно
понякога. И, мили хора,
моля ви, усмихвайте се
повече! Не е трудно, лесно и простичко е и толкова приятно и полезно.

- Може би изглежда така, но не е. Вина-

интервюто взе
иво аНгЕлОВ

Проф. Цветана манева е родена в семейството на известния пловдивски драматичен артист Георги манев. През 1966 г. завършва актьорско майсторство във ВитиЗ в класа на проф. моис Бениеш. кариерата й започва в Пловдивския драматичен театър. има незабравими роли в пиеси на Шекспир, еврипид, молиер, ибсен, йовков, Стриндберг, а в киното е играла в над 60 български филма, сред които „опасен чар”, „иван кондарев”, „Сватбите на йоан асен”, „Дами канят”,
„Почти ревизия”, „Войната на таралежите”. Според актрисата магията на театъра е по-силна от тази на киното. носител е на орден
„Стара планина”, на десетки престижни награди, сред които „аскеер”
и „икар”. Удостоена е и със званието „Почетен гражданин на Пловдив“.

От стр. 1
Иначе най-сърдечният подарък, който съм
получавала по този повод, са красиви цветя,
поднесени ми от съпруга ми Явор Милушев.
- как изглежда според вас силната жена
днес в ХХI век, без значение от възраст и години?
- Не съм сигурна дали
моето мнение има тежината на обобщение въобще за жената в този
век, но все пак си мисля, че привидно силната жена често е и безпомощна, а това определено не е хубаво. Всичко,
което я заобикаля, я кара да се чувства по този начин. Светът стана
много притеснителен
и сложен, проблемите,
които ни заобикалят също. Всеки пенсионер
ще ви каже, че тази възраст, пенсионерската,
не е изпълнена със спокойствие и радост, този
път не е осеян с цветя и
рози. Не зная западните баби как живеят, но
предполагам, че са подобре, въпрос на стандарт. Сутрин у нас новините започват с пореден случай на обир или
посегателство над възрастна жена. Това е някакъв гиноцид спрямо
възрастните хора. Трябва да се смени отношението, човещината се е
изгубила. Още от детската градина трябва да се
възпитава обичта. Човек е за това - да се обича. А детето ще се научи
на това едва тогава, когато то е дарявано само
с обич.
- Да поговорим за
бляскавата ви кариера. кой бе моментът,
който съвсем ясно и
категорично ви показа, че вашата звезда
вече е изгряла?
- Няма такъв миг. Усещането е тогава, когато
станеш разпознаваем,
популярността по улицата и срещата с хора-

та, синдромът на познатото лице. Изгряла звезда ли? Не съм в тези измерения и не боравя нито с тях, нито с величини
като звезди. Благодарна съм на хората за уважението, вниманието и
любовта им към мен! На
улицата ме поздравяват,
мили са, сърдечни са…
Аз, разбира се, се спирам, разговаряме, усещам обичта им и хубавото, чисто човешко отношение.
- В кой момент от
вашата кариера започнахте сама да избирате това, което да играете?
- Това се случи със самата смяна на системата. Напуснах държавния
театър и станах свободен артист, на свободна
практика. Оттогава насам сама избирам какво да играя.
- каква трябва да е
една роля, г-жо Мане-

който мен ме занимава
и вълнува, който е и мой
личен, да речем. Преди
всичко обаче ролята за
мен трябва да е задълбочена. Основното в актьорската професия е, че
актьорът може да бъде
полезен на хората, които
са дошли, за да гледат даденото представление.
Това е водещото.
- Партнирали сте си и
си партнирате все с колоси в родното кино и
театър. коя личност остави трайна диря в съзнанието и сърцето ви?
- В театъра това е режисьорът Любен Гройс,
Бог да го прости, с когото работих 13 години
в Пловдив. Срещата ми
с Леон Даниел също бе
много знаменателна за
мен, с Галин Стоев, който
е млад режисьор - също.
В киното това бе срещата ми с Бинка Желязкова,
която снима филма „Последната дума”, с който
бяхме и на фестивала в
Кан. Също с нея съм работила и в „Нощем по покривите” и в „Басейнът”.
Три филма с друг режисьор нямам. Бинка Желязкова имаше рядката
способност да извлече
от мен дори това, което
аз не съм и подозирала,
че нося у себе си като
душевност, като емоционалност.

С тодор колев в "Последният ерген" (1974 г.)
на режисьора Владимир Янчев
ва, за да я поискате?
- Нужно е текстът да е
добър, ролята трябва да
е хубава, за да ме грабне,
да е добра драматургията, да ми е интересна, да
открия вътре проблем,

- През годините
творчество сте се превъплътили в множество персонажи, герои
и типажи. как обикновено излизате от „чуждата кожа”?

Във филма "Последната дума" (1973)
на режисьора Бинка Желязкова
- Това става с работа, с
репетициите, с опита. На
всяка героиня, на всяка
нова пиеса гледам като
на начало, започвам от
нулата. Трябва да разшифроваш един човек,
който ти е поднесен на
хартия, оттам да го извадиш жив.
- На 30 януари вие
чествахте своята 75-годишнина. каква е равносметката? Вероятно възпитанието от родителите
ви георги и Надежда е оказало своето
влияние върху характера
и същността
ви?
- О, да, разбира се! Възпитането вкъщи е
най-славната ми
база. Аз съм възпитана от католичка, което значи порядък. Редът и дисциплината са на първо място, естествено, и
желязната, педантична
хигиена (смее се). Била
съм обградена от много
обич, доверие и вяра в
това, което правя и искам да правя. Родителите ми се вълнуваха и интересуваха от това какво ми се случва. Общуването ни не минаваше само с „Ти нахрани ли се?”,
„Изми ли се, изкъпа ли
се?”, „Научи ли си уроците, написали си домашните?” Не, въпросите започваха с „Как се чувстваш?”, „Какво ти се случи
днес? Някой да те е наранил или обидил?”, „Ти
да си направила на някого нещо лошо?”. В сферата на чувства, усещания и общувания с хората базата ми е солидна,
оставена от моите родители. Много съм им бла-

годарна за всичко. Дъщеря ми Надежда и внуците ми отдавна живеят
далеч от мен. Що се отнася до доверието и вярата
в моето дете, аз ги имам,
тя го знае и това й дава
кураж. Да живееш в чужбина никак не е лесно. Те
ме посещават, аз тях поряд-
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През ключалката

Любовни драми
За ниĸoгo нe e тайна вpаждата мeждy аĸтpиcитe
Аня Πeнчeва и Иpeн Kpивoшиeва. Зад дългoгoдишнoтo напpeжeниe мeждy двeтe ce ĸpиe любoвта им
ĸъм вeлиĸия Cтeфан Данаилoв. Аĸтpиcитe таĸа и нe
ycпяxа да cи гo пoдeлят и нe cпиpат да вpаждyват,
ĸатo пpeнаcят личнитe oтнoшeния и на пpoфecиoналнo нивo.
Аня бe пoĸанeна ĸатo вoдeщ на cпeĸтаĸъла пo
cлyчай 97-ия poждeн дeн на гoлямата ни аĸтpиcа
Cтoянĸа Myтафoва. Учаcтиe взe и Иpeн Kpивoшиeва,
ĸoятo e cpeд най-близĸитe дo Гocпoжа cтиxийнo
бeдcтвиe. Tя изнeнада в oбpаза на ceлянĸа c гyмeни бoтyши и ĸъpпа на главата. „Oбичам тe, Cтoянo,
щypава жeна cи, нo cи вeлиĸа. За тeзи 250 пъти, в
ĸoитo игpаx c тeб, наyчиx вcичĸo, дpecиpа мe ти
oтвcяĸъдe“, ĸаза Иpeн oт cцeната на зала 1 на HДK.
Аня Πeнчeва oбачe намepи начин да ce пoдигpаe
на ĸoлeжĸата cи. Tя я oбяви ĸатo „амepиĸанĸата“
и в нeя нeиcтoвo ce пoяви пoдигpаватeлeн cмяx.

Mишo Шамаpа нe ce
cpамyва, чe кара такcи
Рапърът Mиxаил Mиxайлов, познат повече като Mишо Шамара, стана таксиджия. Bарненецът,
който от години живее в Чикаго, САЩ, с жена си
и двете си деца Mиxаил и Анита, сам призна, че
вече върти волана на кола под бранда за таксиметрови yслyги Ubеr.
Toва нe ocтана cĸpитo oт пyблиĸата и ĸoлeгитe им.
Hапpeжeниe мeждy тях има и пoĸpай нoва пиecа,
за ĸoятo cа ce бopили и двeтe. B ĸpайна cмeтĸа бившата на Cашo Диĸoв наддeляла и измecтила Kpивoшиeва oт cцeнĸата, в ĸoятo щe игpаe любoвница на cамия Ламбo. Данаилoв пpизна наcĸopo, чe c
Аня e пpeживял гoляма любoв и я e oбичал наpавнo cъc cъпpyгата cи Mаpия. За cъжалeниe на Иpeн,
ĸoятo дopи мy poди cин, тoй ниĸoга нe e изпитвал
ĸъм нeя любoв.

Hаталия Cимeoнoва: Гнyc мe e oт тeлeвизията
Hаталия Cимeoнoва,
ĸoятo няĸoга бeшe тв
иĸoна, ceга пpизнава
oтĸpитo, чe я e гнyc oт
тeлeвизията!
Oт няĸoлĸo гoдини
наcам cяĸаш тeлeвизиитe тoталнo забpавиxа за
вoдeщата, ĸoятo cтана
наpицатeлнo за дoбpата фeя заĸpилница на
любoвта. He й пoмага
oчeвиднo дopи фаĸтът,
чe има завидeн тв
cтаж, и тo вce в пpeдавания c виcoĸ peйтинг. B
пpoдължeниe на 10 гoдини атpаĸтивната блoндинĸа
бeшe вoдeща на „Mope oт лю-
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бoв” пo bТV, cлeд ĸoeтo пpoдължи c „Πpeдай нататъĸ”. B
пo-минали гoдини e била и
peпopтep и вoдeщ на нoви-

ни пo Hoва тeлeвизия, ĸаĸтo и peдаĸтop
на пoлитичecĸo пpeдаванe.
Hаcĸopo
пpeд
близĸи пpиятeлĸи Hаталия e cпoдeлила, чe
ce чyвcтва бyĸвалнo
oмepзeна oт cлyчващoтo ce в poднитe
тeлeвизии и вeчe няма жeланиe да ce вpъща ĸъм cтаpoтo cи
Тя нe ce пpитecнява да гo ĸажe глаcнo,
нeзавиcимo чe за мнoгo oт
ĸoлeгитe й вepoятнo тeзи дyми щe cа пoвeчe oт нeпpиeмливи.

„Hе е от значение как точно човек си вади
преxраната в определен момент от живота си.
Kогато има правилната каyза зад гърба си, винаги ще предизвиква интерес и полемика в обществото. Πък и моето име е толкова наложено вече, че дори и да започна да мия тоалетни
в свободното си време, пак ще си остана Mишо
Шамара”, обясни нашенецът интереса към него
в социалните мрежи. От дyмите мy лъсна още,
че синът мy – 15-годишният Mиxаил джyниър,
който като татко си се занимава с рап под псевдонима Lіl Ѕhа, Mалкия Шамар, вече е направил
пробив към световните върxове в жанра.
„Откакто имам стyдио вкъщи, синът ми постоянно се занимава в него, при това често с приятелите от квартала. Πонеже е имал възможността
да се докосне до работата в стyдиата на големи
имена, с които сме работили, като Tом Mайкъл
Kорт (полyчил награда Грами за дейността си по
албyмите на Еминем и Kание Уест), той използва
всяка наyчена нова информация от тяx”, поxвали се варненецът.

Дoни e кoжа и кocти Tpаypът на Лили Иванoва пpиключи
Дони е отслабнал
до неузнаваемост и
продължава да линее
с пълна сила. Bизията му вече плаши.
Hаподобява човек,
прекарал последните

години в Kамбоджа,
борейки се за залък
xляб.
Дори негови приятели са озадачени от
видимата промяна и
немощния му и аскетичен вид. „Kачвам и
свалям килограми. С
тези промени не й омръзвам на Hети“, опитва се да се шегува
с драстичната промяна във външността си.

Hа музиканта Добрин Bекилов му се
наложило да откаже
шоколада, тъй като
сладкото изкушение
разстройвало
стомаxа му. Πроблемът
се появил късно една нощ, когато, прибирайки се от турне,
го подгонил гладът.
Дони,
който обожава шоколад, решил
да залъже глада си със сладкото блокче. За
съжаление обаче лакомството му докарало
стомашен дискомфорт и болки. Ето защо певецът взел решение веднъж
завинаги да се откаже от шоколадовите
продукти.
„Tака се закотвиx
на 64 килограма, колкото тежа сега, и не
помръдвам от тяx“,
признава музикантът. Πовече от 20 години Дони е вегетарианец и твърди, че
този начин на xранене го държи здрав и
пълен с енергия.

Лили Иванова е свалила траyра за
бившия си съпрyг Иван Πеев. След два
месеца, в които не е изпяла и нота, примата на естрадата се е върнала в стyдиото и вече записва нова мyзика, твърдят нейни познати.
Затишието около Лили Иванова след
смъртта на композитора Иван Πеев е
най-дългото в цялата й близо 60-годишна кариера. Hикога досега тя не
си бе позволявала да занемари професионалните си задължения. След като
обаче изгyби мъжа, който по нейните
собствени дyми е бил единствената й
истинска любов, звездата отмени всичките си ангажименти и в продължение
на цели два месеца отказваше да се занимава с мyзика.
„Tова беше най-тежкият период в

живота й”, твърдят
нейни познати. Според тяx Лили никога
няма да преодолее
напълно мъката си
по Иван Πеев. Официалният й траyр обаче
вече е история. Наскоро примата събрала екипа си и обявила, че отново започва работа на пълни
обороти. „Искам нови песни!”, съобщила
Лили на xората, с които работи. Πоръчала
си цял албyм, който
най-вероятно ще посвети на Иван Πеев.

Любo Heйкoв е суеверен
Πpeди
вpeмe
47-гoдишният
бaщa нa шoyтo
„Koмицитe” ce paзминaл нa ĸpaчĸa oт
cмъpттa пpи тeжĸa
ĸaтacтpoфa ĸpaй
Beлиĸo Tъpнoвo
и oттoгaвa cтaнaл
cyeвepeн. Meceц
пpeди poждeния cи
дeн Любo Heйĸoв ce
блъcнaл c ĸoлaтa cи
ĸpaй cтapaтa cтoлицa. Oт yдapa пoлyчил дocтa тpaвми, a aвтoмoбилът
мy бил пoтpoшeн дo
нeyзнaвaeмocт. Зapaди
бoлĸитe и ĸpъвтa, ĸoятo

шypтялa oт дяcнaтa мy
pъĸa, cи пoмиcлил, чe
e oтĸъcнaтa. Зa нeгoв

ĸъcмeт ce
paзминaл
нa ĸocъм oт
пo-cepиoзни нapaнявaния.
Cлeд тoзи инцидeнт
H e й ĸ o в
д a в a л
ĸypбaн
и
ĸoлeл aгнe
вcяĸa гoдинa нa cъщaтa дaтa.
Bъпpeĸи
пpeживeния cтpec пpoдължaвaл

дa шoфиpa caм джипa
cи. Cлeд инцидeнтa
зaмeнил любимaтa cи
мapĸa БMB c пoдoбeн,
нo пo-виcoĸ ĸлac и пoнaдeждeн.
Πpeди 5 г. ĸoмиĸът
изгyби eдин oт нaйблизĸитe cи xopa. Macивeн инфapĸт yби 44-гoдишния мy бpaт Цeцo, a
cлeд ceмeйнaтa дpaмa
Любo пoтънa в cĸpъб
и вpeмeннo бe зaмpaзил paбoтaтa cи в тв
пpeдaвaния, a poждeният дeн нa 7-гoдишнaтa мy щepĸa Aннa
ocтaнa eдинcтвeният мy
пpaзниĸ в живoтa.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Жена в Близкия изток? Внимавайте! Знаете
Български

Ето някои важни
препоръки за жена,
която възнамерява
да посети Близкия изток. Следвайте тези
прости съвети и ще се
насладите на всички
красоти и гостоприемството на източната култура без никакъв риск.
1. Обличайте
се
скромно! Оставете мини полите и тениските
у дома. Сложете облекло, което напълно ще
покрие раменете, лактите, коленете и гърдите.По-добре да изберете дълги поли или широки дънки и пуловери. Ако ще посещавате свети места - не за-

бравяйте да покривате главата си. Хотелите
разполагат с плувен басейн, а вие обичате да
плувате? Това е прието да става само в цял
бански костюм,след като се уверите, че плуването е разрешено.
2 .  И г н о р и р а й т е
мъжкото внимание!
Жена, пътуваща сама, без съмнение
ще бъде забелязана. Опитайте
се да не гледате мъжете по
улиците. Отказ-в а й те всички предложения за запознство или
за разходка. Ако мъжете продължават да
настояват, отговорете

на арабски "Imshi (Имши)!" (Махай се!) или
"Hshumа (Хшума)" (Не
ви ли е срам!).
3. Не се прегръщайте! Пътуване с прия-

тел ще ви помогне да
се чувствате по-сигурни на улицата, но когато сте на публични места, не проявявайте привързаност.
Не се целувайте и не
си дръжте ръцете в
обществени места. Не забравяйте, че близкоизточните
общества са
много консервативни.
Ако сте
двойка, по-добре е да се
представяте за съпрузи
или роднини.
4. Стойте далеч от
места, където има
много мъже! Мъжете и

жените в Близкия изток
водят отделен живот.
Това е особено изразено на обществени места.
Не влизайте в случаен
бар или кафене за мъже.
А ако посетите джамия,
не забравяйте да отидете в този край на помещението, определен за
жените.
5. Отдъхнете в женско общество! Всички момичета в Близкия
изток имат достъп до
специален, затворен за
мъжете женски свят. Те
разполагат с турска баня само за дами. Подмладяват се в нея! Посещават места, където
се провеждат конкурси
за танци.

Колонизацията на Америка Интимно в Северна Корея?
охладила планетата

Колонизацията на
Америка в края на 15
век е унищожила толкова много хора, че е
предизвикала климатични промени според
проучване на Лондонския университетски
колеж. Изоставените
от местните жители земеделски земи са били
превзети от
бързорастящи дървета и
друга растителност, която
е поела такова количество
въглероден
двуокис от атмосферата, че
планетата се е
охладила.
Около 60 милиона
души са живели в Южна и Северна Америка
преди колонизацията,
което е било 10 процента от населението на Земята по онова
време, показват данните, събрани от научния
екип. Сто години след

пристигането на европейските заселници населението на двата континента намаляло до
едва 6 милиона заради войни, поробване,
социален срив, както и
заради пренасянето на
болести като едрата и
дребната шарка. Изсле-

дователите са изчислили, че 56 милиона хектара земя, обработвана от местните жители,
почти колкото е територията на съвременна
Франция, се е превърнала в гори и савана,
посочва един от съавторите на проекта.

„Това повлиява на
въглеродния диоксид
в атмосферата. Той пада с между 7 и 10 молекули на всеки милион
молекули във въздуха.
За сравнение днес ние
изгаряме и произвеждаме около 3 молекули на милион годишно.
За нас беше интересно,
дали това действително е въздействало на
климата.
По онова време е
имало охлаждане на
Земята, наричано Малката ледена епоха. Има
естествени процеси,
които са довели до малка степен на охлаждане. За да се стигне до удвояване на ефекта обаче, е трябвало да го има
това генерирано от геноцид намаляване на
въглеродния диоксид.“
Доказателства за драстичното намаляване на
въглеродния диоксид в
атмосферата в периода
на колонизацията има
и в ледените пластове
на Антарктика.

Най-романтичните летища

Най-романтичните летища в света са тези в Хонконг и Токио. Степента на романтичност е определена по няколко фактора от експертите на сайта – продължителността
на безплатното паркиране на автомобили и така наречената „Kiss &
Fly“ зона („целуваш и летиш”). Това е районът пред входа на
сградата на летището, предназначена за посрещане и
изпращане на пътници. Експертите са решили да разберат кои летища позволяват
на близките хора максимално да удължават романтичните моменти и да им позволят да се прегръщат и да
се сбогуват, без да налага да
плащат допълнителна такса в района на терминала. На летищата в
Хонконг и Токио пътниците имат
цял половин час, за да изпратят
близките си, без да плащат никакви
такси за престоя. Международното

летище в Атина е на второ място,
където безплатният престой в зоната е 20 минути. Московските летища „Шереметиево“, „Домодедово“ и „Внуково“ заемат трето място, следвани от тези в Рим, Палма
де Майорка, Прага и Лос Анджелис с 15 безплатни минути. След-

ват Сингапур, Париж, Франкфурт
и Лисабон. Най-малко романтични са летищата във Виена, Дъблин
и Мадрид, където няма безплатен
период за паркиране или престой
в зоната „Kiss & Fly“.

В Северна Корея винаги на почит са били високите морални стандарти, затова е почти невъзможно да се чуят истории за сексуална революция. Младите хора просто живеят заедно, а извънбрачно дете е нещо напълно нереалистично. Дори книги на любовно-еротична тема не съществуват в страната. Любовта в Северна Корея не е
платонична, а патриотична.
Максимумът, до който стигат младите двойки, е
да се държат за ръце. Тук темата за секса е пълно
табу. Няма да откриете литература, порнографски
и други филми с подобно съдържание - всички те
са неморални и извън закона. Основният акцент
е върху любовта на човека към неговата родина
и към желанието да се направи страната по-добра, докато чувствената и романтичната страна
е нещо второстепенно.
Бракът и задължителното раждане на деца са от
особена важност в
живота
на всеки севернокореец. Всеки млад
мъж и
момиче искат да
създадат сем е й ство. В крайна сметка тук ако човек е разведен
или е без семейство, значи е странен, ненадежден и дори подозрителен. Въпреки това е рядкост сред младите хора да се стремят да се оженят рано, предимно възрастта за брак варира от
25 до 30 години.
Намирането на половинка и сватбата по любов са възможни, но бракът е по-скоро отговорност към обществото, отколкото истинско желание. Следователно всички други семейни задължения между съпрузите са от формален характер
- да се изгради семейство и да се придобие потомство. Затова не е изненадващо, че с най-голяма популярност се ползват съюзите за сватовство,
които са практични и рядко предизвикват любов
и страст между съпрузите. При тези запознства те
обръщат внимание преди всичко на позицията на
човека в обществото, на доходите на бъдещия съпруг и на способността му да изхранва нероденото дете и съпругата, която обикновено получава
по-малко доходи от мъжа. Ако сватовството работи и двойката е сериозна, младите хора обявяват
това на своите семейства. Сватбите се провеждат
по обичайния начин - официална регистрация, а
след това и малки събирания. Всеки жител на Северна Корея се отнася сериозно към създаването
на семейство и избора на партньор, защото въпреки че разводите са разрешени, рядко някой прибягва до тях.
Събина АНДРЕЕВА

ли, че...

 Първоначално
трейлърите са се излъчвали след края на
филма. Оттук и името
им - trаiler, англ. - ремарке (букв.), сцени от
следващ филм.
Орелът е достатъчно силен, за да
убие елен и да отлети с него.
Сърдечните удари най-често се случват в понеделник. (Е,
добре де, това не е точно забавен факт, но е
любопитен.) В понеделник вероятността от сърдечен удар
се увеличава с 20
процента, а времето,
през което най-често
се случват, е между 4
и 10 сутринта.
На тенис играчите им е забранено да
ругаят, когато играят
на стадион „Уимбълдън”. Поради тази причина съдиите научават
всички ругатни на съответния роден език
на играчите, за да следят за нарушения.
През 2017 г. повече хора са умрели
при наранявания, получени по време на
селфита, отколкото
от нападение на акули. През 2017 г. петима души са били убити от акули, докато 35
са загинали при селфи.
 Сейнт
Лусия
(Света Лусия е единствената държава в
света, кръстена на
жена.
Островната
държава е открита от
Христофор Колумб на
3 декември 1502 г., в
деня на Света Лучия –
оттук и името й.)
 Новороденият
октопод е с размерите на муха.
Овца, патица и
петел били първите
пътници в балон с горещ въздух. Полетът
се осъществил през
1783 г. и продължил
8 минути, преди балонът да се приземи благополучно със своите
пътници, които останали невредими.
Около половината от населението
в Уганда е под 15-годишна възраст.
 Рециклирането
само на един стъклен буркан осигурява гледането на телевизия в продължение
на 3 часа.
Фейсбук, инстаграм и туитър са забранени в Китай. Санкциите започват през
2009 г. заради опити
да се използват като
платформа за организиране на протести.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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Какво насочва
към пародонтит

В началото човек
може и да не обърне
внимание - малко кървене при миене с четка
или отхапване на твърда храна, малко неприятно усещане от по-топло и по-студено. После започват зачервявания на венците и
болки, в един момент
зъбите се разклащат и
може да паднат. Което
и става. Причината за
пародонтитите са бактерии. Щом не се отстраняват с четкане и
миене на зъбите, защитата на тъканите се нарушава, започва възпалението - с оток, кървене на венците и болки. Не е вярно мнението, че започне ли

веднъж пародонтитът,
няма спиране. При повече от пародонтитите
ранното лечение води
до пълно излекуване.
Прилагат се различни процедури според
разпространението и
тежестта на уврежданията. Отстраняват се
натрупванията на бактериите, премахват
се и причините за тези натрупвания. Лечението е упорито, прави се всичко за пълно
оздравяване на зъбите.
А от пациента се искат
дисциплина и самоконтрол. Всяко заболяване
на венците има шанс да
бъде излекувано дори
и при много напреднал
процес.

Премахването на стреса
подмладява мозъка

С възрастта паметта отслабва, защото във важните зони вече не се образуват нови клетки. Установено е, че след настъпване на зрелостта всекидневно
в мозъка умират между 50 000 и 100 000 неврона.
Така резервите на нервната система постепенно се
изчерпват. Стресът, шокът, неприятните изживявания ускоряват този процес. При тях се отделят вещества на шока - кортикостероиди. Те спират образуването на млади неврони и това води до отслабване на паметта. Американски учени провели
опити върху животни и твърдят, че в мозъка се образуват нови неврони. Но нервни клетки се създават само ако липсват кортикостероиди. Веществата,
наричани хормони на радостта - ендорфини и сериотонин, стимулират растежа на нови клетки. При
възрастните хора нивото на стрес хормоните е 2-3
пъти по-високо, отколкото при младите. Не се знае
защо е така, но старите хора са предимно тъжни и
това е видимият израз на нарушеното равновесие.
Лекарствата срещу стреса подмладяват мозъка на
възрастните и по този начин стимулират паметта.

СъНЯТ И ВъЗРАСТНИТЕ ХОРА

Всички лекари казват, че нуждата от сън е индивидуална за всеки човек. Разбира се, има
средна норма, която се равнява на 7-8 часа.
Нормалният нощен сън е много важен за поддържане работата не само на нервната, но и на
имунната система. В днешно време много хора
се оплакват от различни нарушения на съня си
и невинаги знаят как да си помогнат. Особено
силно потърпевши са възрастните хора. Силните приспивателни средства не са препоръчителни за дългосрочна употреба заради опасност
от привикване. Фитотерапевтичните средства
против безсъние са добра алтернатива. Те действат по-слабо, но за сметка на това не
водят до пристрастяване.
калифорнийският мак
е полезен както за възрастни, така и за деца и
може да се използва дълго време, без да води до
зависимост.
Калифорнийският мак
успокоява ума. Подпомага по-бързото заспиване и подобрява качеството на съня. Спомага за отпускането на мускулите и сърдечния ритъм. Значително подобрява настроението. Подпомага и регулира здравия кръвен поток. Използва се за концентрация
при пациенти в напреднала възраст. Подпомага
поддържането на здравословна функция на паметта. Калифорнийският мак е доказал своите
превъзходни свойства. Той едновременно подпомага бързото и лесно заспиване и благоприятства дълбокия и спокоен сън. В същото време успокоява тревожността и безпокойството,
страха и натрапчивите мисли. Действа антидепресивно и подобрява настроението.

Маточината се слави с полезните си качества
от поколение на поколение. И има защо.
Маточината притежава седативно (успокояващо), хипотензивно (понижава кръвното налягане), спазмолитично (премахва спазмите на
гладката мускулатура) и карминативно (отстранява газовете от стомаха и червата, облекчава
подуване, храносмилателни колики и стомашен
дискомфорт) действие. Маточината благоприятства и сърдечната дейност. Притежава антиаритмично и антиконвулсивно действие. Успокоява централната нервна система. Препоръчва се при различни нервни нарушения, безсъние,
главоболие. Множество
експерименти са показали категорично възможностите на растението да облекчава коремни спазми и да подпомага храносмилането. Лошото храносмилане е една
от най-честите причини за
трудно заспиване. Според
германски проучвания от 2001 г. маточината
подобрява състоянието на депресия. Използва се при нервно напрежение и безпокойство.
Sleep е изцяло натурален продукт, който съдържа растителни екстракти от Калифорнийски
мак и Маточина. Благоприятства спокойния сън.
Релаксира ума и подпомага лесното заспиване
Допринася за нормалния сърдечен ритъм, подкрепя нервната система и действа благоприятно при напрежение в стомаха – важна причина
за трудното заспиване.
можете да закупите онлайн
или от аптеките без рецепта!

Честит празник, мили жени! екипът на „Визем“ ооД
ви желае много здраве с акупунктурния апликатор!

ана Пеева:

Âúзрастните хора
имат нóæда
от „óкротител”
на болката
 обезболяващ акупунктурен
апликатор отнема
главоболието и проблемите
със ставите за броени минути

- г-жо Пеева, изпратихте ни писмо. В него споделяте, че сте намерили лек за болката, която често
спохожда възрастните хора.
- Да, така е. Една фирма от Пирдоп, която преди няколко години е започнала производството на обезболяващ акупунктурен апликатор. Това е нещо невероятно. Става въпрос за пособие с много малки остри шипчета, които попадат на нервните коренчета
по тялото и бързо тушират болката. Говорих с момчето, което произвежда този уред, Павел Златанов
се казва. Обясни ми, че идеята му е от древно руско
пособие, с което преди много години хората си лекували болките.
- За какви болки става въпрос?
- Апликаторът има доста широко предназначение.
Той може да отнема мускулните болки, тези в ставите
и в гръбначния стълб, главоболие и мигрена. Освен
това нормализира сърдечносъдовата, дихателната
и нервната система. Помага и на стомашно-чревния
тракт. Горещо препоръчвам на всички този уред! Той
не е скъп и всеки може да отдели няколко левчета,
за да си го купи. Остава за цял живот, може да се използва от всички в семейството.

Въпросите зададе кристина ДОБрЕВа

оБеЗБоЛЯВаЩ
акУПУнктУрен аПЛикатор
За ВсЕки ДОМ
облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб, ставите,
подобрява
кръвообращението, отпуска
мускулите
и нервите.

Ц
19,9 ЕНа
8л
В.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в
14-дневен срок.
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Поезия

Подаръкът Прошката
Наскоро ме развълнува и
разплака моят малък син. Тези
дни имах рожден ден и моето
момченце, което е на 10 години, реши да ми подари орхидея. Баща му не е в България,
за да му даде парички. И той
милият си събирал от джобните, които му давам. Така събрал 19 лв., обадил се на наша позната
от квартала
да я помоли да му я
купи, а той
да й даде
паричките.
Изненадата за мен
беше прекрасна, но
има и нещо
друго, което искам да
споделя. В
училище
синът ми си
броял паричките на чина и момиченцето до него го попитало за какво ги събира. Той й
споделил, че имам рожден ден
и че обожавам орхидеите. У
дома имам над 15 и ги отглеждам с много любов и грижи.
Затова детето иска да ми подари мини, или както още се
нарича бебе-орхидея, защото
такава още нямам и се надява
много да ме зарадва. Казал й,
че се притеснява от това дали
ще му стигнат парите.
И тогава Ема извадила от
портмонето си 5 лв. и му ги
дала с думите: „Ето, вземи ги,
дано ти стигнат за подаръка!”
Синът ми ги взел, надявал се
да му стигнат. Попитал я защо
има в себе си 5 лв. и тя му отговорила, че това са й парите
за 3 дни. „А ти какво ще ядеш

тези три дни, докато си на училище?” Това, което му отговорила Ема, ме смая: „По-важно
е майка ти да е щастлива на
рождения си ден и да получи
подарък, който толкова ще я
зарадва, отколкото аз да ям!”
Е, мили хора, толкова съм
трогната от жеста на тези деца, че исках да го споделя с
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Има един ден...

От много, много векове
традицията призовава
богати, бедни и жени, мъже
за грешки сторени да се прощава.
На Заговезни в ранна вечер
у бабини сме цялата рода
на среща мила и сърдечна за прошка да целуваме ръка.
И край трапеза с гозби наредени
животът ни минава на кантар…
За грешки – малки и големи,
прощаваме по обичая стар.
В житейския ни път сме хора грешни,
но разкаянието значи много.
Сам Бог ни сочи дни успешни
чрез прошката по пътя към доброто.
Но иде друго ново време –
родата по света пътува…
Помагат ни компютри, джиесеми:
„Простено ти е!” пак се чува.

вас. За радост синът ми купил
малката орхидея за 17 лв. - толкова струвала. На другия ден
върнал парите на съученичката си и й благодарил за жеста.
Тази постъпка на момиченцето, което дори не ме познава, и на сина ми ще помня
цял живот!
Обнадеждена съм, че винаги
ще има хора, които със своята доброта ни правят и самите нас малко по-добри. Да,
има смисъл в това и винаги
ще има! Добре че расте прекрасна младеж, която все още
пази в себе си безграничната
обич към майка и родител, и
дано никога не избледнее това светло чувство у всеки от
нас, за да го предадем и възпитаме у нашите деца и внуци!
Дарина НЕНОВа

Êîêè÷åòà Д

По заледената земя просветват
рой звездички бели предвестници на пролетта –
кокичета са нацъфтели.
тъй скромни, толкова добри –
като прилежни ученички
във бяло греят от зори
със снежнобелите полички.
какво ги мами в този час,
в снега студен и вятър леден?
надежда носят те за нас,
че този миг не е последен...
С трепереща от грях ръка
посягам аз – да си откъсна.
и струва ми се - с пролетта,
и с тях отново ще възкръсна…
Уляна ПЕТкОВа

Да, със възхитително прозрение
човешкото сърце крепим:
за свои грешки молим опрощение,
а чуждите се готвим да простим…
Юлия иВаНОВа, Никопол

имка е родена около 18431845 г. Няма
други братя и сестри.
Израства като хубава мома – черноока,
със среден ръст, леко
мургаво лице, буйна
черна коса, сплетена
на 5-6 плитки, стигащи до пояса, забрадена с бяла забрадка.
Била е с около 25 години по-голяма и леля на Тамяна.
Въпреки
времето на натежало робство, време на въстания и бунтове по земята българска хората от селото се събирали в празничен ден
на селския мегдан, за
да се видят и повеселят. Младите играели хоро под звуците
на кемене на местен
свирач, а възрастните жени зад хорото
на малки групички на
глас умували коя мома за кой ерген би се
омъжила.
Та в един такъв ден
около 1862-1865 г. в
разгара на веселието по горския път откъм с. Горна Козни-

Има ден в годината, когато
със засмяно цветенце в ръката
пред сърце и нежно, и богато
празника честитим НА ЖЕНАТА!
На този ден ти виж едно дете
към майка как щастливо крачи...
Прегръща, казва й: „Обичам те!” щастливката във радост плаче!
На този ден с познатата прегръдка
една жена любовен шепот чува...
Като след изворна кристална глътка
кръвта й чиста до полуда плува!
Учителката блага някой сеща със топлота сърцето й покрива...
Сърцето й разнежва се горещо
и цялата със празника се слива!
Любимата ни, майката, ЖЕНАТА –
ний с обич да обсипем ВСЕКИ ден!
Звезда е земна тук под небесата –
тя дух е към живота устремен!
Та славеи за таз жена да пеят
и арии неспирно да звучат!
На таз земя, гдето хората живеят,
ТЯ МАЙКА Е и неин е светът!
Един ден от НЕЯ извоюван!
Аз за всички нейни дни ратувам!
стоян МиХаЙлОВ, Търговище

Äèìêà
ца, минаващ покрай
днешния параклис в
местността Манастира или по билото на
Средни рид, се спуснали двама турци на
коне.
Като стигнали до
хорото, те вързали
конете за бряста накрая на мегдана и се
загледали в играещите. Погледът им привлякла хубавата Димка. Харесали я и поръчали на една възрастна жена да я извика
при тях. Дошла момата и след задължителното темане и дълбок
поклон попитала агите защо я викат. Те й
казали, че са я харесали и трябва да дойде
с тях и да стане жена
на единия.
Опитала се Димка
да им обясни, че е
невъзможно, защото
е една на майка и баща. Турците били неумолими. Заявили, че
при отказ ще я отвлекат насила.

Тогава тя пуснала
„въдицата” – да си
доиграе хорото и помисли. Хванала се отново на хорото, дала
знак на кеменджията
да не спира, а по веригата на хорото съобщила на свой братовчед, че търси помощ. Той незабелязано напуснал хорото.
След малко на мегдана се появила
дружина от десетина млади мъже и ергени (братовчеди на
момата и техни верни
приятели) със здрави
сопи в ръце, които
предупредили турците бързо да напуснат
селото и никога повече да не поглеждат в
Димка, защото ще им
се случи нещо лошо.
Турците се ядосали
на дързостта на гяурите, но като видели смелостта и решителността в очите на
младите мъже, бързо се метнали на конете и още по-бързо

изчезнали от селото.
Така мома Димка благодарение на
смелостта на нейните братовчеди, приятелите им и най-вече на нейната хитрост
била спасена от потурчване.
По-късно се омъжва за Мито от с. Егълница, Радомирско, а
баща й Петър му дава
презимето и го осиновява.
Тримата синове на
Димка и Мито - Вене,
Георги и Христо, чрез
поколенията си дават
началото на родовете Веневи и Димкини.
Много от потомците
им живеят днес нейде из България, но
не забравят името на
Димка и носят в себе
си капчици от нейната кръв.
Д-р Никола
гЕОргиЕВ,
с. Мала Фуча,
обл. кюстендил
Предание от баба Тамяна Новкова от Мала
Фуча, обл. Кюстендил,
родена 1870 г., племенница на Димка

Обяви
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малки обяви
0876 149317 - София
- Продавам японски апарат за кръвно налягане
"Сендо", неупотребяван,
в гаранция от 28 януари 2019 г. – 5 години, за
117 лв.
02/8693067 – подарявам тибетска гъба
0897/801365 - продава термос 2,5 л - 20 лв.;
нова електрическа кана
- 15 лв.
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава акумулираща печка, маслен електрически
радиатор, два килима,
радиокасетофон „Филипс“, ретромагнетофон
„Мамбо“, килим тип персийски, черно мъжко яке
от естествена кожа

0898/225564 – продава нов немски слухов апарат; разпродава библиотека с художествена литература и
методика по изобразително изкуство
0889/378252 – продава лечебна кализия –
лекува диабет, катаракта, домашни чехли № 38
и 42 – 20 лв., мини казан за ракия – 170 лв.;
продава бюро за офис
или ученици – от дърво
– 160 лв., кожени ботуши от Германия - № 45,
30 лв., ски тренажор –
58 лв.
0898/542/555 – продава плетени чорапи и
терлици
0877/882177 – проводник венелитов нов,
едножичен, едножи-

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

чен, 180 м – 200 лв., 6
кв. мм, електрическо
апартаментно табло
ново, фабрично, с 9 автоматични предпазителя – 70 лв.; нощни лампи пендели, аплици полилеи, предпазни термоограничители
за
бойлер – по 3 лв., нови, реотан 1 кв. х 1 лв.
0896/803870 – купува нови или много запазени електрически грамофон, газов пистолет
– руски или германски, качествени платове за два мъжки костюма – светли десени,
мотопед до 50 кубика,
апарат за сънна апнея,
лека кола – съветска,
електрическа резачка
за дърва, отоплителна
пернишка печка, художествена съветска и руска литература, мъжки
кожух от естествена кожа, размер 46-48, Кратка българска енциклопедия – пет тома, чисто нов руски калпак
кожен, пълния фармацевтичен справочник
на Крушков и Ламбрев
– седмо или осмо издание
0898/225564 – за колекционери – продава
реставрирани 2 „Симсон” от 1965 г., идеални
0893/341496 – продава спешно нов антидекубитален дюшек

Скръбна вест
На 88 години в Швеция
почина нашият баща, земляк и
съвипускник и най-добрият ни
приятел
о. з. полковник Васил Митов
Васил Митов е роден в с.
Габровница, обл. Монтана. В продължение на 40 години служи във
Въоръжените сили на България.
Преминава последователно в различни звена на
армейските структури и достига до началник-щаб
на Инспектората на Министерството на отбраната, където се пенсионира. В пенсионните години
се отдава на писателска дейност. Забележителна
е книгата му за цар Самуил, а творбата му "Двадесети век през погледа на един български офицер" е книгата, която ще помним. Вечна памет и
поклон пред един истински български офицер!
От семейството и приятели

Възпоминание
На 11 март 2019 г.
се навършват
6 години
без нашия баща,
съпруг и дядо

Иван Георгиев Чамов

21.1.1925 – 11.3.2013
от Панагюрище
За едно сърце голямо и прекрасно, за един живот, живян достойно, за
един образ мил и непрежалим – забрава няма! С много обич и дълбок поклон да си спомним за него!
От семейството
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Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка Иванова Ангелова или
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Ва жно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

02/8508784 – „Селско декамеронче” – забавно-познавателна
книга за село Гълъбник,
Радомирско, 1941-1944
г.
0888/829543 – продава лека кола “Smart”,
2004 г., регистриран дизел, разход 4/100 км, автоматик, климатик, нови летни гуми. За лозето – партер, джипче
0896/321902 – продава черничево буре
30 литра – 50 лв., стъклени черни бутилки с
коркови тапи – 100 бр.
02/8566830,
0887/585240 – продава пружина за легло,
панелна дограма, електромер и водомер
0725/66476 – продава пералня „Тандор” –
нова, запазена
0888/606053 – купувам запазени стари
книги на руски език,
печатани преди 1940 г.
02/8566830,
0887/585240 – продавам грамофонни плочи,
видео и касети
0878/438599 – продава инвалидна количка, тоалетен инвалиден стол на колела, ново родопско одеяло,
котленски килим 2,10
на 3 м
0988/762432 – продава цигулка
0897/507266 – продава мерцедес „ВИТО
7+1”, на бензин и газ
Спешно!

имоти

0899/164904 - София
- продава имот с виза за
проектиране - 8800 евро
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава къща на два етажа
– 8000 лв., има ток, вода,
баня, 900 кв. м стопански
сгради
0884912727 – купувам апартамент от собственик в София
0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор
1 дка и кухня, гараж, 120
асми около къщата. Тя е
с 6 стаи, 4 мазета плюс
навес – помещение ½ от
двора с овощна градина.
Наблизо има хранителен
магазин
08133/2567 – продава
къща гредоред, двор 1,5
дка, гараж, баня, на 30 км
от Русе
0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар
двор, сгради за животни,
с. Ставерци. Цена по договаряне
0988/339388 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с.
Пъдарско, Плодивско –
6000 лв.
0894/297967 – прода-

Възпоминание

Преди
7 години
напусна нашия свят

Миронка Маринова
Стоименова
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Съобщения

1928-2011
Родом от с. Орсоя,
живяла и работила в София
и с. Обеля
Отиде си от нас като откъснат цвят!
Опустяха душата ни, домът ни, градината …
Вечно ще помним нейната усмивка и доброта!
Поклон пред светлата й памет!
От дъщерите, внучките, правнуците и близките

Покана

по повод
СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА БОРБА С ГЛАУКОМАТА ПЛОВДИВСКИЯТ ПАЦИЕНТСКИ ГЛАУКОМЕН
КЛУБ кани всички заинтересовани граждани
на лекцията
ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ НЕРВ
ПРИ ГЛАУКОМА от д-р Станка Узунова
На 7 март /четвъртък/ от 14,30 ч.
в Дома на науката и техниката зала 6
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГЛАУКОМА”
ва вила 3 ет. – Момин проход, на 60 км от София.
Цена 50-60 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува
гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо
до язовир "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. Подходящ
за туризъм, ски, риболов,
за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви
прасета. 60 хил. лв.
0882/488551 – продава подземен гараж в центъра на Пловдив
0884/411758 – продава двуетажна къща в
с. Нова Върбовка, общ.
Стражица – 5000 лв.
0898/550760 - продава студио - 32 кв. м, хотел
„Бор“ - Велинград
02/4690408, вечер дава самостоятелна стая
под наем, обзаведена; дава и гараж под наем, оборудван, ток и вода, санитарен възел. Изгодно!
0988/772744 – купува къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни
хора
0988/845735 - млад
инженер търси жилище
0878/593726 - продава дворно място 620 кв.
м в с. Ряхово, Русенско,
на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира
на село в Пловдивска или
Смолянска област, с добри условия
0897/299174 - продава къща в гр. Земен, 90
кв., двор 1 дка, допълнителни постройки
0885/663425 - търси да купи една стая със
собствен санитарен възел на партерен етаж - в
Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински

специалист търси срещу
приемлив наем обзаведена или празна селска
къща с баня, тоалетна и
допълнителна стабилна стопанска постройка
в село без медицински
персонал
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или
пенсионерки, безплатно
и безсрочно. Условия –
много добри. Който няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в
жк „Люлин – 3”. Сградата
е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени
– обл. Пловдив, до гр. Съединение
039/20003 – продава/
заменя запазена модерна къща, двор, градина,
бивш рибарник. Селото
е на 4 км отклонение на
магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава апартамент 45 кв. м с
тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1 ет. във Варна,
кв. Галата - 50 000 евро
052/831253 - продава място 60 кв. м, къща
- Жилино, общ. Нови пазар, чист въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава имот в Троянския
балкан – с. Балканец, самостоятелни спални, река, асфалтов път – 16 000
евро
0884/574410 - продава масивна къща в центъра на село Недялско, обл.
Ямбол, на главен път, 100
кв. м, на два етажа, два декара двор и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с 6
стаи в с. Огнен, Бургаска
област, с вода, кладенец
и ток – 12 000 лв.
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36
ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

6 МарТ, 30/1 лУНЕН ДЕН,
НОВОлУНиЕ, лУНа В риБи
Не губете присъствие на духа
и не се ядосвайте за дреболии.
Само не пренебрегвайте здравето си, за да не ви изненадат неприятно някои стари и позабравени болежки.
7 МарТ, 2 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
ОВЕН
Заемете се освен с подобряване на обстановката у дома, и
със самообразование – вече са ви
нужни нови познания, за да вървите напред. Здравето ви е в добро състояние.
8 МарТ, 3 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
ОВЕН
Съсредоточете се върху здравословното си състояние, за да не
берете горчиви плодове. Ще имате определен късмет, който ви вещаят звездите. Не го пропускайте!
9 МарТ, 4 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
ОВЕН
Направете заплануваните покупки и непременно се консултирайте с близките си. Но все пак
посетете лекаря за профилактични прегледи.
10 МарТ, 5 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
ТЕлЕЦ
Не пропускайте шансовете,
които ви дава съдбата, за да промените към добро материалното
си състояние. С човека до вас ще
имате известни противоречия, но
те няма да помрачат общата картина на добрите отношения.
11 МарТ, 6 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
ТЕлЕЦ
Здравето на вашите близки е
застрашено, затова трябва да им
обърнете по-сериозно внимание.
Ако видите, че отношенията ви с
близкия ви човек са поизстинали,
не се безпокойте. Може пък така
да е писано.
12 МарТ, 7 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
БлиЗНаЦи
Здравословното ви състояние
е добро, но не е зле да посветите повече време на спорта, за да
може да го укрепите още повече. Въздържайте се от прекомерно хранене.
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Обяви
ЧЕСТИТ 8 МАРТ

на д-р Даниела Цанкова, Бела Димова и Вихра андреева от софия, както и на женския
колектив на вестник „Пенсионери”!
Нека 8 март им носи здраве и много години
занапред!
Честит празник и на соня Митева и
всички роднини от женска страна от
Ямбол и областта!
Също и на симона иванова и Таня Митева от Бургас! Да бъдат живи, здрави
много години занапред!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ 8 МАРТ

на Нонка Беремска от Плевен, на Боряна
андреева и Величка Мълчанкова от
Добрич – моята добра снаха и
нейната майка. На Боряна пожелавам
да стане прабаба като майка си!
Дълги години да празнуват!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ 8 МАРТ

на Веселина Маринова андреева
от гурково, Васила и Марийка Димитрови, Йорданка кръчмарова и всички
жени от гурково и обл. Добрич!
Да е жива и здрава моята лична лекарка д-р Евгения арсова от Балчик и
всички жени, които се занимават с тази хуманна професия от областта!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ 8 МАРТ

на софи, Вероника и альона
андрееви от Германия, както и
на людмила и Марина Баглай от
Киев! Малките да растата здрави
и щастливи под крилото на мама
и тате, а дамите да са все така
красиви!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

91 гОДиНи
на ИВАН мИрЧЕВ ВОЙКОВ
пенсионер, учител
от град Берковица.
Роден на 9 март 1928 г.
И голям почитател и дописник
на вестник „Пенсионери”.
ЧРД, татко!
Да си ни жив и здрав
още много години при нас.
Поздрав, дъщеря Зоя,
внучка Зорница, правнучка и
племенници

лъВ - Любовта като че
ли ще остане на втори
план. Около средата на
периода ще имате проблеми
от финансово естество. Не реагирайте остро спрямо отправените ви критики.
ДЕВа - В края на периода се насочете към изпълнението на неотложните си ангажименти. Предпазвайте се от прекомерни вълнения, тъй като в момента ще са
ви в лоша услуга.
ВЕЗНи - Освободете се
от присъствието на вечно
недоволните и неуспелите в живота особи. Стремете се
да наваксате с добри емоции. Погрижете се също за здравето си.
скОрПиОН - Моментът е
подходящ да сложите край
на някои свои вредни навици, които влияят негативно
върху здравето ви. Опитайте се
да живеете в пълна хармония,
като не се ядосвате.

сТрЕлЕЦ - Ще успеете
да се справите с всички свои текущи ангажименти през седмицата. Добре е
да насочите част от енергията
си и към близките и интимната
си половинка.
кОЗирОг - Преценете по
правилен начин ситуацията вкъщи, за да знаете
как да се справите с нея. При
никакви обстоятелства не оставяйте на заден план недовършени дела. Здравето ви е добро.
ВОДОлЕЙ - На голяма
част от вас ще им се наложи да намалят своята
активност. Добре е малко да се
отдръпнете от инициативите си,
по които сте работили неуморно
през изминалите дни.
риБи - В края на периода насочете усилията си
към запазването на постигнатото
до момента. Оставете развитието на отношенията с близките си
на естествения ход, от това само
ще спечелите.
ДЖЕСИКА

6.III. - 12.III.2019 г.

ШОУ КОНКУРС “Мисис
Дръзновение” - ТъРГОВИЩЕ

От години в Деня на хумора - 1 април, се провежда шоу конкурсът
“Мисис ПЕНсиОНЕрка ДръЗНОВЕНиЕ “.
В него може да участват дами над 57 години, които да демонстрират добра визия, певчески и танцувални умения, декламаторски способности, добро чувство за хумор, буфо или жива музика и други умения. Изпълненията
се оценяват от компетентно жури. Канят се представителки от цялата страна. Конкурсът се провежда в три тура:
1 тур: представяне на участничките чрез походка,облекло,усмивка и самочувствие. Времетраене 1 минута. 2 тур: Същинско изпълнение - песен,танц,
декламиране. Свободни умения. Времетраене 4 минути. Класиралите се до
8-о място продължават в трети тур. 3 тур: Изпълнения на българско хоро
(ръченица) или хумор. Времетраене 8 минути. Следва класиране и излъчване
на “Мисис Пенсионерка Дръзновение 2019“. Участниците получават грамоти,
а заелите първите три места и награда. При оценяване не се вземат предвид съпроводът или партньорството. Желаещите да участват в конкурса
да направят заявка до 20 март 2019 г. В деня на шоуто може да се внесат по 6 лв. за обяд. Адрес за контакти: Търговище, кв. Запад, бл. 28, пенсионерски клуб „Дръзновение”. Организатор: Добринка Николова, тел.: 0601
78507, 0898615953, клуб „Дръзновение”, тел.: 0879292807.

ЗаПоЗнайте Се

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (6.III.- 12.III.2019 г.)
ОВЕН - Не е изключено
част от вас да се сблъскат с неочаквани пречки.
Може да загубите мотивация за
преследването на набелязаните
от вас цели. Не губете кураж –
всичко ще се оправи.
ТЕлЕЦ - Не допускайте прякото ви обкръжение да определя вашите действия. Мнозина от вас
ще имат възможност да подобрят отношенията си с близки,
приятели. Здравето ви е добро.
БлиЗНаЦи - Правилно
преценете възможностите си от финансов характер. Насочете се към анализиране на проблемите до момента. Посетете лекаря, за да
не пропуснете някой здравословен проблем.
рак – На мнозина от
вас ще им се наложи
да доказват добрите си чувства
към брачната половинка. Не
предприемайте крайни действия в нито една житейска посока. Здравето ви е стабилно.

Съобщения

Български

0896/702155 - 76
г./170 см/70 кг, желае
запознанство с дама
на подходяща възраст
от град или село - само
от Великотърновска и
Старозагорска област
0882/558386 – на 42
г., 180 см, 95 кг, търси
жена за сериозна връз-

ка с цел брак
0894/768863 – приема без ангажименти
бездомна, здрава дама
– от 65 до 75 г., за доглеждане. Все още съм
на крака, добър човек,
86 г./160 см/70 кг
0899/930488 – търси свободна жена, без
деца, която да живее
сама – за сериозна
връзка с цел брак, до
75 г. и да знае какво
иска
0882/541874 – скромен мъж на 61 г., 174
см, 65 кг, въздържател

ЧЕСТИТ 94-ТИ РОЖДЕН ДЕН
На 8 март 2019 г.

ИВАН ИВАНОВ ТОДОрОВ

навършва
94 гОДиНи
Желаем му здраве и още дълги години да бъдем заедно.
От семейството

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

6 март 2019 18:05:09 ч. - новолуние. За да смък-

нете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час
и да продължите на сокове и течности до същия час
на следващия ден.
Времето
В сряда ще е облачно и дъждовно, като
температурите ще са от 4 до 11 градуса.
В четвъртък преваляванията ще са само
на някои места и ще намаляват, дневните температури ще са малко по-високи
– до 17 градуса. В петък ще има разкъсана облачност, но ще е по-хладно – от 1 до
6 градуса. В събота ще е слънчево, но сутринта ще е студено – температурите
ще достигат до -4 градуса, а през деня ще
са едва 7. В неделя времето ще продължи
да се подобрява. В понеделник и вторник
не се очакват съществени промени в климатичната обстановка.

БиоПроГноЗа
Преминаването на 6.3. на луната през
фаза новолуние прави този ден подходящ
за спазването на т.нар. лунна диета. Приемат се в продължение на 24 часа само течности. В дните с магнитни бури е възможно да зачестят пристъпите от главоболие при страдащи от мигрена. най-важното по време на мигренозна атака е да се
спазва постелен режим в стая, която е изолирана в максимална степен от светлини и шумове.
Д-р иван сТОЯНОВ
магнитни бури - 9, 10.III.

и с добър външен вид,
добро здраве, търси
скромна и добра жена
от Северна България
0882/510044 – 66
г./176 см/96 кг, разведен, пенсионер, от
Пловдив, със собствен апартамент, работи като шофьор-механик. Търси добра жена от 63 до 65 г. и да е
до 75 кг. Да изживеем
живота само в доброта
и любов един към друг
0897/735261 – 67
г./170 см/70 кг, търси
сериозна жена за съжителство и взаимопомощ – при нея, от Брацигово, Стамболийски,
Пловдив
0876/212235
–
70-годишен мъж, неангажиран и самотен,
мислещ, че с богатство
не се живее. С жена желае обвързване
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Проблеми
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Български

Конфликти
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Насилник преби жена си до смърт Êметски син ÊÐÈÌÈ
арестóван за
лихварство ÕÐÎÍÈÊÀ

41-годишният Борислав Н. е бил привлечен като обвиняем за убийството на
съпругата си, извършено по мъчителен
начин и с особена
жестокост.
Той е бил задържан за срок до 72 часа. Двамата били женени от няколко години, но бракът им
не вървял. За поредна вечер между съпрузите, които били
в развод, избухнал
скандал, продължил с жесток побой. След
като оставил съпругата си в безпомощно
състояние, Борислав повикал майка си да
дойде, за да изнесе багажа си. След това на-

пуснали жилището.
След като 40-годишната
жена не отговаряла на телефонните повиквания на
майка си, бил подаден сигнал в Първо районно управление на МВР във Варна.
Изпратени били служители
на МВР, които влезли в заключеното жилище. Там било открито тялото на убитата. Аутопсията показала, че
смъртта е настъпила от масивен кръвоизлив в мозъка, причинен от множество
удари в главата.
Малтретираната жена е
подавала няколко жалби срещу агресивния
си съпруг. Борислав е бил предупреждаван
с полицейски протоколи за наказателната
отговорност.

Кметски син бе арестуван за лихварство в Шумен. При претърсване в
имота на 33-годишния Адил Ахмедов
в село Лятно, където баща му е кмет,
са открити над 30 банкови карти с
пин кодовете, 11 чужди лични карти,
както и нотариални актове на имоти.
В три тефтера са били вписани имена
на лица и различни суми. Намерени са
и мобилни телефони, златни накити,
оръжия и превозни средства. В жилището полицаите намерили и близо 30
000 лева. 33-годишният мъж е задържан за 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Нова измама: мними
СЕМЕЙСТВО
ОСТАНА БЕЗ ДОМ банкери "помагат" при

Семейство, очакващо третото си дете, остана без
дом, след като пожар изпепели жилището му. Пламъците избухнали в имота в пловдивското село
Брестник толкова бързо, че родителите едва успели
да извадят двете си деца навън. Къщата била строена дълго време и фамилията се нанесла да живее

там през август миналата година. Имотът е застрахован, но средствата от застраховката ще покрият
само част от щетите.
Личната трагедия на младите родители за кратко време накара стотици хора в социалните мрежи да започнат организация в помощ на бедстващите.

вноски за кредити

Нова схема за
телефонна измама включва вече и
"банкери", „помагащи” при вноски за
кредит. Директор на
клон на банка в Нови пазар подал сигнал в полицията, че
само за няколко часа граждани търсили информация за
задължения по кредити. Казали, че получили обаждане
на стационарните
си телефони от непознати, които се представили за банкови посредници. Те обяснявали на хората, че имат
задължения по заеми.
В един от случаите жител на града съобщил, че към момента няма заем, но му било обяснено, че кредитът е много стар и по
него се дължи сумата
от 200 лева. На всички

"длъжници" било каза- гат да се преведе сумано да платят навреме, та по нечия сметка. До
за да не се стига до съ- реализирана измама не
дебни дела.
се е стигнало благодаПредполага се, че рение на съобразител„банкерите“ предла- ността на жертвите.
от полицията отправят апел към гражданите, които получават обаждане по телефона от непознати, да не предоставят информация за спестяванията си, да не съобщават
имат ли заеми и в какъв размер са, да не превеждат пари по сметки на хора, които не познават.
"П"

Имотната мафия ограби дете Заловиха ловки

Откраднаха апартамента на дете сирак, получило в наследство имущество
за милиони. Елеонора Савова е леля на
десетгодишната Александра. Момичето
наследява четири апартамента в София - един на морето, земи в Бистрица
и магазини. След
като губи всичките си близки, Елеонора става неин
настойник. Тя е и
жената, която наглежда имотите на
детето.
Достъп до нотариалните актове на
апартамента имала
само една жена, която някога се грижила за десетгодишното момиче и за богатия й дядо, преди да почине. Детегледачката се грижи за богатия възрастен човек и за внучката му около два
месеца. Дядото обаче умира внезапно и въпросната жена изчезва. Малко
след това лъсва измамата с откраднатия апартамент в „Хаджи Димитър”. Започва разследване на полиция и прокуратура. Един път откраднат с фалши-

во завещание и два пъти препродаден.
Първият от новите собственици, присвоили жилището с измама, е Тошко Томов
- безработен мъж. Той е с дългове и алкохолна зависимост. Апартаментът му
е завещан през
2014 г. от вече починалата
прабаба на детето - законен
собственик на
апартамента.
Завещанието е
фалшиво, доказват експертизи.
Тошко
продава апартамента на друг
софиянец - Данчо Юзунски, чрез пълномощник. Сделките с апартамента продължават. Данчо Юзунски го продава
на друга жена, отново от София, отново
за скромните 35 000 лв. Жената твърди,
че е жертва. Разбрала, че е въвлечена в
схема, след като я извикали на разпит
в полицията. Според юристите всички
по веригата - от първия собственик до
нотариуса, носят наказателна отговорност, до доказване на своята невинност.

мошеници

Спецпрокуратурата и СДВР разбиха
престъпна група, занимавала се с имотни измами в София. Задържани са десет
души, на четирима са им повдигнати обвинения, като сред тях има и бивш нотариус, който е съветвал групата. Те са се
занимавали и преди с такива престъпления. Групата е мамила възрастни самотни хора и лица с психически проблеми.
Изготвяни са били фалшиви документи
за прехвърляне на собствеността и завещания.
Машинациите ставали по няколко схеми. Една от тях била със саморъчно написани завещания. Другата се извършвала
чрез подпис на празен лист или пълномощни, с които жертвите да бъдат представяни пред нотариус. В други случаи задържаните заблуждавали нотариус при
сделки, като набирали свидетели, които
да удостоверят, че разследваните владеели повече от 10 години имота. Имотите били прехвърляни на близки лица
и фирми.
Става дума за 23 имота с данъчна оценка над 300 хил. лв. За девет имота е предотвратено неправомерното прехвърляне.

ТърсиХа иЗгУБЕН
В ПлаНиНаТа
Шестчасова акция
за издирване на загубил се турист проведе
отряд от лакатник на
Планинската спасителна служба в района на
хижа Тръстеная в Западна стара планина.
Повече от четири часа
планинските спасители търсиха 29-годишния мъж при снеговалеж, вятър и температура минус 12 градуса.
Младият мъж изостанал от група, с която тръгнал на свечеряване. В 2.15 ч. с него е
осъществена връзка и
той е открит в състояние на дезориентация
и с леки измръзвания.
сПасиХа
ПОсТраДал ТУрисТ
Екипи на Планинската спасителна служба
от софия са помогнали
на пострадал английски турист в района
на Боянския водопад.
Мъжът се е подхлъзнал, паднал и навехнал
крак. В 21 ч. е бил свален до Бояна, откъдето се качил на такси и е
отишъл в болница.
аВТОБУс ПрОПаДНа
В каНаВка
автобус с 35 пътници
пропаднал в канавка на
пътя Пловдив – Марково, след като бил засечен от микробус.
Няма пострадали
хора. Микробуса управлявал 36-годишен
мъж с изтекло свидетелство за правоуправление.
НаШЕНЕЦ ОсъДЕН
ДО ЖиВОТ
38-годишният вече
бивш полицай от казанлък красимир карчев бе осъден на доживотен затвор от съда в ираклио, гърция,
за убийството на кардиолога Христодулос
каландзакис през октомври 2017 г. на остров крит. 62-годишният лекар бе разстрелян
на 7 октомври 2017 г. от
карчев с ловна пушка.
разследващите разкриха, че убийството е планирано от 38-годишната съпруга на каландзакис - Дешка говедарова, като целта е била
да се присвои огромното движимо и недвижимо имущество на лекаря и да се предотврати
исканият от него ДНктест на 4-годишния им
син.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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ЖЕГА,ЗНОЙ

ТЪНКА
ПРОЗРАЧНА
ТЪКАН,ВОАЛ

ДЕЯТЕЛКА
НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ЖЕНСКО
ДВИЖЕНИЕ
1881-1967

УКРАШЕНИЕ

ПОПЕЧИТЕЛ

ТЕЛЕФОНЕН
ПОВИК
ХАРТИЯ ЗА
ОБЛЕПВАНЕ
НА СТЕНИ

АВТОМОБИЛ
(РАЗГОВ.)

СЪВЪРШЕН
ОБРАЗЕЦ
НА НЕЩО

ТИШИНА,
СПОКОЙСТВИЕ

ЧАСТ ОТ
НЕЩО,ПАЙ
ОСНОВНОТО
НАСЕЛЕНИЕ
НА ЦЕНТРАЛНА АФРИКА

ЧАСТ ОТ
ОБУВКА

КАМЕНАРСКИ
ВЗРИВ
ТРОПИЧЕСКО
ДЕБЕЛОКОЖО
ЖИВОТНО

ГЛАВЕН
ТОРЕАДОР

ТУРИСТИЧЕСКИ ЛЕГЛА
В ХИЖА

ГРАД В
ИТАЛИЯ

ПОРЕДНО
ЧИСЛО
ДЕБЕЛО
ВЪЖЕ
(ДИАЛ.)

ДРЕВНОРИМСКИ
ПОЛИТИК
108-62 ПР.ХР.

КРАТЪК
ОЧЕРК

КУМИР
МИНЕРАЛ ОТ
КЛАСА НА
ХРОМАТИТЕ
ВИД
НАКЛОНЕН
ПЕЧАТАРСКИ
ШРИФТ

МАРКА НАШИ
ЕЛЕКТРОННИ
КАЛКУЛАТОРИ
РЕКА
В РУСИЯ
СВЕЩЕН
ЕГИПЕТСКИ
БИК

ОПЕРА ОТ
ЖУЛ МАСНЕ
МЯСТО НА
ДЕЙСТВИЕ,
РАЙОН

КРАЙ НА
МАЧТОВО
ДЪРВО

КОСМОНАВТ
ОТ САЩ
“СКАЙЛАБ”

БРОЙНО
ЧИСЛО

БЕЗСМИСЛЕН
ДЪЛЪГ
МОНОЛОГ

СТРЪМНА
ОСТРА СКАЛА

СИЛЕН
НЕПРИЛИЧЕН
СМЯХ
ЗАМЕСТИТЕЛ
НА ЧЕРКОВНА
КАМБАНА

ОРГАН НА
ОБОНЯНИЕТО

ВИД ПЛАВАТЕЛЕН СЪД

ТУРСКА
ТИТЛА

СТОЛИЦАТА
НА АЛБАНИЯ

ГРАБЛИВА
ПРЕЛЕТНА
ПТИЦА

ПОДВОДНО
МОРСКО
РАСТЕНИЕ

ИГЛОЛИСТНО
ДЪРВО
ИТАЛИАНСКА
КИНОАКТРИСА
“ЧОЧАРКА”

ГРЪЦКИ
БОГ НА
ВЕТРОВЕТЕ

ИСПАНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР
ГОРСКО ПОЛУБОЖЕСТВО
(ГР.МИТ.)

МЪЖКИ
ПЕВЧЕСКИ
ГЛАС

ЛИЦЕ,
ОБСЛУЖВАЩО БОЛНИТЕ

НАШ
ПОП ДУЕТ

СВОДОВЕ

КОСМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА САЩ

ЧАСТ ОТ
ОКОТО

КУТИЯ ЗА
МОЛИВИ И
ПИСАЛКИ

ФЛАГ
ТЪРЖЕСТВЕН
ПРЕГЛЕД
НА ВОЙСКА

ДРЕБНО
СТОПАНСТВО
ИЗВЪН ГРАДА
(РАЗГОВ.)

ГРАД В
СИЕРА ЛЕОНЕ

АЗИАТСКА СПИРТНА
НАПИТКА
ПРОМЕНЯНЕ
СКОРОСТТА НА
ХИМИЧЕСКА
РЕАКЦИЯ С
МУЗИКАЛНА
КАТАЛИЗАТОР
СКОБА

НАША ФИРМА
ЗА ХАРТИЕНИ
ИЗДЕЛИЯ

ФРЕНСКА
КИНОАКТРИСА
“БРАЧЕН
ЖИВОТ”

МАРКА
ЧЕШКИ
АВТОМОБИЛИ

АПОГЕЙ
МЕДНИТЕ
ДУХОВИ
МУЗ.ИНСТРУМЕНТИ

ВРЪХ В
РОДОПИТЕ

СЕЛО В
ШУМЕНСКО
СЕДМОТО
ИЗКУСТВО

КАРСТОВ
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ИГЛОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА

ДРЕБНАВ И
НЕДОБРОСЪВЕСТЕН
КРИТИК
КВАДРАТ
КАТО ШАРКА
НА ТЪКАН

МЕТАЛЕН
ВОЙНИШКИ
СЪД ЗА
ТЕЧНОСТИ

ХИЩНА
ПТИЦА
ДОМАШНО
ЖИВОТНО

СЪЗВУЧИЕ ОТ
НЯКОЛКО
ТОНА

МЕЖДУНАРОДНА
СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРАНШЕЯ

МЕСЕСТАТА
ЧАСТ НА ЖИВОТИНСКИ
СТОМАХ
СУТРИНТА,
ЗАРАНТА

РУМЪНСКИ
ДЖИПОВЕ

МАРКА
НАША БИРА

ЖИТНИ
СТЪБЛА СЛЕД
ОВЪРШАВАНЕ

СТИХОСБИРКА ОТ
ГЬОТЕ

СПОРОНОСИТЕЛ
ПРИ НЯКОИ
ГЪБИ

ИЗПИВАНЕ НА ЧАША НА
ЕДИН ДЪХ

СТРАНА В
ПРАВОЪГЪЛЕН
ТРИЪГЪЛНИК

НАЗВАНИЕ НА
ФРЕНСКИТЕ
ПАРТИЗАНИ

ГАЗИРАНА
ВОДА

НАША
РОК ГРУПА

ЦИРКОВА
ПЛОЩАДКА

РЪЧНА
ПОМПА ЗА
ТЕЧНОСТИ

ЦИТРУСОВ
ПЛОД

ПУСТИНЯ
В ИНДИЯ И
ПАКИСТАН

ЧАСТ ОТ ИГРА
НА ТЕНИС
ЖИЛЕЩО
НАСЕКОМО
РУСКИ
САМОЛЕТИ

ЧАСТ ОТ
ТЯЛОТО

СЪД ЗА
КЪПАНЕ

ГРАД ВЪВ
ФРАНЦИЯ
ЗАЩИТЕН
УНИФОРМЕН
ЦВЯТ

ДВУОСТЪР
НОЖ

ЗОВ,
ПОЗИВ

ЧЛЕН НА
АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ

ЗАПЛАЩАНЕ
ЗА ВРЕМЕННО
ПОЛЗВАНЕ
НА НЕЩО

ГИГАНТ,
ВЕЛИКАН

РЪЧНА
БОМБА

ПОЛУПАРАЗИТЕН
ХРАСТ

Р Е Ч Н И К: АСК, БО, ИЧА, КАТИЛИНА, ЛАР, ПЕНАЛ, СТИРОЛ, ТАИС

ВРЪХНА
ДРЕХА НА
СВЕЩЕНИК

СТЕФАН КРЪСТЕВ
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- Скъпи, гледах
"Красавицата и Звяра". Ако ти беше Чудовището, аз все едно
бих те обичала!
- Аз също бих те
обичал, скъпа, ако ти
беше Красавицата...

- Една седмица
мрънках на мъжа ми
да започне ремонт в
банята.
- А той?

- В събота я разкърти цялата, сложи табелка на вратата "Банята е в ремонт" и
отиде да пие водка с
приятели...

Ако жена ти те попита: "Как мислиш,
надебеляла ли съм?",
единственият правилен подход е да се
престориш на умрял.

На едно черно семейство им се родило бяло дете. Мъжът,
като го видял, веднага
се усетил, че има нещо нередно, и казал
на жена си:
- Сега те водя на
доктор да провери и
само да не се окаже
мое дете, щe те смеля от бой.
Отишли на лекaр.
Докторът се усетил
и понеже бил с добро сърце, му станало
мъчно за жената, като
си представил какво
я чака, и затова решил да замаже положението:
- Значи вие, докато
го правехте това дете, тъмно ли беше или
светло?
- Ами на тъмно го
правихме - казал чернокожият.
- Добре. А след това лампата светнахте
ли я?
- Ами да, защо?
- Как защо, ами точно там ви е грешката,
осветили сте го...

Съпругът бързо забравя своите грешки,
защото е безсмислено
двама души да помнят
едно и също.

- Отче, искам да се

Вицове


- Снощи сложих рога на трима души!
- Е как така бе?
- Спах с жена си!

Младеж решил да
запознае майка си и
приятелката му. Поканил я вкъщи и извикал
още две момичета. Като влязла майка му, я
попитал:
- Мамо можеш ли да
познаеш кое момиче
е моето?
Тя огледала и посочила нaистина приятелката му. Изумен
попитал:
- Е как позна?
- Ми най не ми хареса и реших - тя ще
да е!

- Аууу, муцкааа,
колко си отслабнала!!!
Казвай бързо диетата!!!
- Остави се... не от

бовница - всяка вечер
скандали, караници...
- Ами изритвай го,
какво чакаш, да си ходи кретенът му с кретен!
- Още 6 килограма...

Прибира се мъж от
сватба:
- Жена, ако знаеш
как се напих, няма да
повярваш...
- Като те гледам с
булчинската
рокля, направо
ти вярвам.

- Нека да си
сменим мъжете!
- Но аз нямам
мъж.
- Нищо, просто вземи моя...

Жена закъснявала за сватба и тичала по
стъпалата пред
черквата.
На
входа поискали
да покаже поканата
си.
Нямам! - отвърнала тя.
- На младоженеца
ли сте приятелка?
- Категорично не! озъбила се
жената. Майка съм
на булката!

Ало,
скъпи! Купих си страхотни нови ботушки.
- Аре да ти звънна
по-късно, че сега не
мога да псувам...

– Когато жена ми
звъни, винаги й казвам, че ми пада батерията!
– И защо?
– Така разбирам
най-същественото...

– Жена, мисля си
как се търкалят годи-

диета слабея, от мъка... мъжът ми има лю-

ните... Имаме си дом,
вила, две коли и две

разведа с мъжа си...
Ще ми позволите ли?
- Защо, чедо... каква
е причината?
- Ами... той се оказа не такъв, за какъвто го смятах!
- А като се омъжваше?
- Е, тогава бях глупава!!!
- Виждаш ли... въпреки всичко той те
е взел такава...
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Смях от сърце

деца. А помниш ли едно
време - живеехме на квартира, карахме
колело и парите все не
стигаха, но
пък всяка вечер си лягах
с двадесетгодишна.
– Ти си легни с някоя
двадесетгодишна и ще
видиш как ще
ти се върнат
и квартирата,
и колелото, и
безпаричието.

Какво означава, че
мъж се е оженил сполучливо:
- Когато, бъркайки в
торба с кобри, е извадил смок!

- Оф, писна ми! Искам да се разделим!
- Ама... Как така, скъ-

нестандартно мислене и въображение –
това е моментът, когато жена му го попита:
- Нищо ли не забелязваш?

- Позволявам си да
ви напомня, г-н съдия,
че през лятото спасих
съпругата ви от удавяне! - казва подсъ-

па? Какво се е случило?
- Ми... Ти въобще не
си романтичен! Вместо
да ме заведеш на екскурзия в Дубай, ти постоянно ми подаряваш
цветя, казваш ми колко ме обичаш, целуваш
ме нежно преди заспиване, будиш ме със закуска в леглото, отваряш вратата пред мен,
посвещаваш ми стихове... Никаква романтика от теб!

Милионер
на смъртно
легло диктува завещанието си на адвокат:
- На дъщерята - фирмата, на жената завещавам
вилата,
на
племенницата - БМВ-то. А
на зетя, който
много искаше
да го спомена
в завещанието - "Здравей,
Жоре!".

Н а й страшното
изпитание за
един мъж, когато трябва
да прояви съобразителност, находчивост,

димият.
- А оттогава други
престъпления извършили ли сте?

Жената си изгуби
телефона, снове из
целия апартамент и
търси.
Взе моя, намери
"любима" и набра. Докато звънеше и се ослушваше къде звъни
нейният, изненадано
чу глас: "Алоо..."
За секунда изпадна
в истерия, забрави за
телефона и скочи върху мен.
След неколкоминутен емоционален монолог се затвори в
банята да плаче. Шокиран не по-малко от
нея, взех телефона и
набрах отново "любима". На другия край
жизнерадостен женски глас обяснява:
"Този телефон намерих в кафето. Нямаше пари и документи.
Не знаех на кого да
позвъня... Как мога да
ви го върна?"

Съпруг към съпругата си:
– Мечтая си да се
върнем в онзи ден, когато за първи път те
срещнах… и да те под
мина!
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- Скъпи, треса се
от нерви, не ме питай защо!
- Ами добре...
- Ами да! На теб винаги ти е все едно!

- Слушай, брат, решавах кръстословица
"Човек, който работи
за друг човек и в замяна на това получава храна". Какъв е тоя?
- Роб.
- И аз мисля, че е
роб, ама жената написа "мъж".

Камион ръси пясък
по околовръстното тази година ние ще
изненадаме зимата...

- Келнер, в салатата
ми от раци няма раци!
- Но, моля ви, то и
в гръцката салата няма гърци...

- Ходил ли си в Кипър?
- Ходил съм...
- А в Гърция?
- Ходил съм...
- И къде е по-хубаво?
- Не знам... Навсякъде бях с жената и
децата...

- Г-н капитан, обедът няма да стигне за
всички!
- Тогава първо ще
атакуваме! След това
ще има за всички....

- Миличък, ти заради какво ме обичаш?
- Заради красотата
ти, заради ума, стила
ти и чувството ти за
хумор, любима моя.
А ти за какво ме обичаш, скъпа?
- Заради безупречния ти вкус!

Умрял един митничар.
Свети Петър го пита:
- Къде искаш – в рая
или в ада?
- Ами някъде на границата между двете,
ако може...

- Ей, комшу, кучето
ти хапе ли?
- Влизай, влизай... и
на мен ми е интересно, щото го имам от
два дена...

2
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Български

Ч
Еволюция
В две илядо първата година
циганите станаха мнозина….
После техните деца и внуци
и от нас направиха айдуци.
Вместо ние да ги интегрираме,
лъжем като тях, крадем, обираме!
Пеем чалга, щракаме със пръсти
и бандити станахме чевръсти!
Чудно ли е, българи, тогава,
че затрихме нашата държава!
Във пределите ни родни наши
шестват неуморни кардараши.
Те царе си спретнаха богати
с резиденции като на Тато!
Първо качество джебчийки правят,
във Виена щедро ги доставят!
С тях в Европа станахме прочути.
Затова ни в ъгъла набута!
Уляна ИВАНОВА

есто си задавам
въпроса – богат
ли е или е беден
българинът? На този
въпрос може да се отговори най-простичко
така: Зависи кой българин, защото има и
богати българи, има и
бедни българи. Но такъв отговор не е отговор. То е по-скоро измъкване от въпроса.
Ето защо по примера
на статистиците си измислям един средностатистически българин
и категорично заявявам, че българинът не
е беден.
Средностатистическият българин може и
да гладува, но гладува в
собствено жилище, който факт моментално го
прави богат. Да не говорим, че по света хиляди милионерски дъщери системно гладуват с цел постигане на
перфектна фигура. И то
гладуват из хотели и курорти, а не в собствената си гарсониера!
Средностатистическият българин може и
да няма пари за лекарства, но пък редовно си
плаща здравните осигуровки, което отново говори, че той не е беден.
И дори да умре поради
липса на медикаменти,
то ще умре здравно оси-
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Ние, богаташите
гурен, което, ако не за
него, поне за държавата
е твърде успокоително.
Средностатистическият българин редовно
пие. Понякога – от мъка,
понякога – от радост, а
най-често – от сутринта.
И обърнете внимание –
обикновено от сутринта
пие средностатистиче-

от добро...“), но това не
променя нещата. От добро, за добро… Един беден швейцарец (доколкото съществува такова
животно) не би къркал
така безпросветно ни от
добро, ни за добро.
Да вървим нататък…
Страната ни е осеяна с
буренясали и тръняса-

ският безработен българин. Е, щом безработният си позволява със
събуждането не да хукне да си търси работа,
а да грабне бутилката, за
каква бедност можем да
говорим тогава?! Тук някой би могъл да ми опонира с цитат от класическата творба на Елин
Пелин „Андрешко“ („От
добро ли е?... Не, не е
от добро... Че пиянстват
– пиянстват, всички пиянстват. За добро, а не

ли ниви. Всички тези ниви са собственост на митичния средностатистически българин. Не знам
какво би направил митичният средностатистически японец, ако види трънясалата и буренясала шир, но най-вероятно първо би се хванал за гърдите в област
та на сърцето и след това би възкликнал (на
японски, разбира се):
„Българите, ако твърдят, че са бедни – зна-

чи лъжат!“
И накрая – да погледнем нашите депутати,
министри и изобщо –
политици. От стария
виц знаем, че на бедния човек всичко му
е бедно – и шофьорът
му е беден, и готвачката му е бедна, и прислужникът му е беден.
А нашите министри
и депутати си купуват
часовници за по петдесет хиляди евро, обличат се с костюми за
по трийсет хиляди долара, пият уиски за по
триста лева бутилката,
подаряват на жените
си огърлици с истински перли и на любовниците си пръстени с
истински диаманти. А
те, тези господа, нали по длъжностна характеристика се водят слуги на народа,
нали така? Е, след като си позволяваме да
ползваме такива богати слуги, можем ли
да кажем, че сме бедни?! Ами то е направо
грехота, както би рекъл моят приятел от
Соколския манастир
отец Герасим!
Димитър БЕЖАНСКИ

Безполезни съвети
 Дай пари назаем
само на този, в когото
си сигурен, че няма да ти
ги върне. Така поне няма напразно да се надяваш, че ще ги получиш
обратно.
 Гласа на съвестта
си може да заглушите,
ако имате шум в ушите.
 Не си губи времето да отправяш заплахи,
а действай направо, за
да изненадаш врага си.
 Бъди такъв, какъвто си. Ако се промениш,

БАБА ПОЕТЕСА
На стари години баба прописа
и даже издаде и книга.
Аз онемях, дядо се слиса нещо му стана и почна да мига.

Продала казана, със който човекът
от време на време вареше ракия.
Даже яйцата от полога свила,
взела от банката и вересия.
И сякаш овчици със пръчка подкара
съседи, роднини и де що види,
за да присъстват на премиерата
и да си купят от нейните книги.
И за примамка занесе във клуба
баници, торти, уиски, луканки,
безалкохолни и вино домашно,
петлитрова туба с ракия от джанки.
Ядоха, пиха, слушаха стихове,
накрая си тръгнаха с книжки,
но никой не пусна и левче в кутийката напуснаха клуба, сякаш са мишки.

може и да не се познаеш.
 Гледай щастието
да ти се усмихне. Обаче
не подигравателно!
 Преди да легнеш
да спиш, прочети някоя
скучна книга, за да ти се
доспи веднага.
 Превръщай враговете си в приятели и истинските си приятели –
във врагове. Така броят
на враговете ти значително ще намалее.
Турхан РАСИЕВ

Ядоса се дядо и взе да се кара
и пак като съсел започна да мига.
- Това е промоция! - баба му вика. Друго ще бъде за втората книга!
Тук той припадна и се наложи
да му удрят два-три шамара.
Изправи се някак и само продума:
"Каква поезия, мама му стара!"...
Павлин БЕЛИШЕВ

Здравна реформа
Кискайте се всички в шепите,
може пък и да ви стане леко –
вижте: в царството на слепите
едноокият е очен лекар!

Майстор вкъщи
Да ти имам и занаята...
Майсторе, хич не си цвете –
изпотроши си краката
да си оставиш ръцете!

Призиви на прехода
Някой току извика:
“Станете акционери!”
На друг му е на езика:
“Станете милионери!”
Глупости лика-прилика...
Няма ли някой кански
най-сетне да извика:
“Стани, юнак балкански!”
Васил СОТИРОВ
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