ÄÂÀ ÂÅÑÒÍÈÊÀ Â ÅÄÈÍ

32

60

СТОТИНКИ

СТРАНИЦИ

ТЕлК-овете под надзора
на болниците

Çà âàøåòî

На стр. 3
МЪлНИЯ

Исторически
срам

®
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СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

На стр. 31

71% са под жизнения
минимум
Изследването за издръжката на
живота е регулярно и е притеснително изменението спрямо цените, спрямо основните хранителни
стоки или харчовете за транспорт.

Благодарен съм
ПрИЗнАнИЕ на родителите си
ПОЗИЦИЯ

„Зли сили” в
Брюксел заговориха за прекратяване на нашето председателство заради небивалия международен скандал
с лъжите Борисови за продажбата
на ЧЕЗ. Разколебани са и коалиционните партньори, както и честни гербаджии у нас.
За да замаже нещата и вдъхне оптимизъм, на помощ се
притече сам президентът на Европейската народна партия Жозеф
Дол. Пред актива
в Пловдив той заяви: „Бойко е найуспешният шеф в
Европа!... Социалистите не съществуват, откакто
България е приела
председателството…”
Знаковото посещение завърши
с хвалебствия и
важно признание:
„Благодаря на моите приятели Бойко и Цветанов, които ме послушаха
при формирането
на ГЕРБ, и днес успехите на България се основават
на отношението
на ГЕРБ към всеки
човек.”
Дали маститият политик включва в човечеството
едва свързващото
двата края пенсионерство, отговорете си сами. Важно е признанието,
че тези, които девет години не провеждат никакви реформи и са застопорили страната
на последното място по доходи в ЕС,
са чужд проект. Затова и защитават
чужди интереси…
„П”

Гостува
Камен
ВОДЕНИЧАРОВ
- господин Воденичаров, макар и вече
на 50, все така сте
вдъхновен за нови
проекти. какво изгубихте по този половинвековен път?
- С ръка на сърцето
ще споделя, че някак
си е по-лесно да кажа
какво спечелих - много нови и укрепване
на стари приятелства.

На стр. 22

РАЗМИСлИ НА ГлАВНИЯ РЕДАКТОР

„ÏИÑÍА ÍИ!”

На приема, даден от държавния глава в чест
на 140-годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор, присъстваха посланици
на всички дипломатически мисии у нас. Нямаше
обаче нито един министър от кабинета на гербаджийско-патриотичната коалиция, както и от
десния политически спектър. В концертната зала на Централния дом на армията отсъстваше и
премиерът Борисов.
На стр. 4

È днес ÷асоâниêúт на
Áотеâ отìерâа âреìето
170 г. от рождението на Иван ДРАСОВ
Началото на своята
революционна дейност
роденият на 15 март
1848 г. в Ловеч Иван Драсов поставя още през лятото на 1869 г., когато
Левски посещава Ловеч
и свиква учредителното
събрание в неговия дом.
Той е избран за секретар на местния комитет,
която длъжност изпълнява до есента на 1872
г. Революционната дейност безспорно се отразява върху личния му
живот. Дюкянът му често се посещава от негови съмишленици.

На стр. 13

На стр. 3

„великден
за всеки“
Опора в трудните
моменти
На стр. 2

(Райна Дрангова)

„Мойта невеста,
Ти отлично знаеш как стоят работите в нашата родна земя. Там
юнашка кръв се обилно лей. Никога
по-усилно време за майка Македония
не е било. Аз отлично чувствам това
и като неин мил син не мога да не се притека на мъченическия й зов.
На стр. 6

Êóêåðñêè
ïðàçíèê

За 43-ти път в Айдемир,
Силистренско, над 160 души изгониха злото от селото. Празника откри Денчо
Георгиев, кмет на Айдемир.
Той поиска прошка от съселяните си.

На стр. 5

народът
отсъди
На стр. 31

актьори със
сребро в косите
Част от ветераните отново са на сцената! За тях умора няма, студ няма. Обладани от театралния бацил, на
който са се обрекли, те атакуват смело. Въпреки годините и болежките.

На стр. 22
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Äâîéêàòà ñ
закупуване на осигурителен стаж íàé-äúëúã áðàê ó íàñ
ОТГОВАРЯ АДВОКАТ КРЪСТАН ВлАДИМИРОВ – СОФИйСКА АДВОКАТСКА КОлЕГИЯ

Продължение от бр. 10 ника, ня- Табл. 1. УслОВиЯ За ПЕНсиОНираНЕ За ОсигУриТЕлЕН
По първия въпрос мат никаксТаж и ВъЗрасТ (чл. 68, ал. 1 и 2 от ксО)
на симеон спасов от с. ва правна
Овчеполци: За да придо- с т о й н о с т .
година
жени
мъже
бият право на пенсия за Във вест- на пенсивъзраст
стаж
възраст
стаж
осигурителен стаж и въз- ника се да- ониране
раст след 31.12.2017 г., ват общи
2018
61 г. 2 м.
35 г. 6 м.
64 г. 1 м.
38 г. 6 м.
осигурените лица тряб- насоки по
ва да имат навършена определе2019
61 г. 4 м.
35 г. 8 м.
64 г. 2 м.
38 г. 8 м.
минимална пенсион- ни въпро2020
61 г. 6 м.
35 г. 10 м.
64 г. 3 м.
38 г. 10 м.
на възраст и определен си и ние не
сме
в
съсстаж. И за да сме пре2021
61 г. 8 м.
36 г.
64 г. 4 м.
39 г.
делно точни, показваме тояние да
2022
61 г. 10 м.
36 г. 2 м.
64 г. 5 м.
39 г. 2 м.
решаваме
в таблица 1.
о
т
д
е
л
н
и
2023
62 г.
36 г. 4 м.
64 г. 6 м.
39 г. 4 м.
Въз основа на това колко години трудов правни ка2024
62 г. 2 м.
36 г. 6 м.
64 г. 7 м.
39 г. 6 м.
стаж дъщерята на г-н Иг- зуси, кои2025
62 г. 4 м.
36 г. 8 м.
64 г. 8 м.
39 г. 8 м.
натов ще събере и дока- то да имат
же в териториалното правни по2026
62 г. 6 м.
36 г. 10 м.
64 г. 9 м.
39 г. 10 м.
подразделение на НОИ с л е д и ц и .
2027
62 г. 8 м.
37 г.
64 г. 10 м.
40 г.
зависи кога и на колко Това може
да
правят
години ще може да се
2028
62 г. 10 м.
37 г.
64 г. 11 м.
40 г.
само съдипенсионира.
2029
63 г.
37 г.
65 г.
40 г.
Ако тя не може да съ- лищата или
бере изискуемия се стаж, компетент2030
63 г. 3 м.
37 г.
65 г.
40 г.
тогава би могла да се ните дър2031
63 г. 6 м.
37 г.
65 г.
40 г.
пенсионира на основа- жавни орние чл. 68, ал.3 от Коде- гани.
2032
63 г. 9 м.
37 г.
65 г.
40 г.
З а т о кса за социално осигуря2033
64 г.
37 г.
65 г.
40 г.
ване. Необходим е мини- ва в слумален действителен оси- чая няма
2034
64 г. 3 м.
37 г.
65 г.
40 г.
гурителен стаж от 15 го- да му пре2035
64 г. 6 м.
37 г.
65 г.
40 г.
дини и възрастта, пока- поръчаме
да потър2036
64 г. 9 м.
37 г.
65 г.
40 г.
зана по-долу (табл. 2).
Накрая искам да отбе- си правна
2037
65 г.
37 г.
65 г.
40 г.
лежа, че упреците на г-н помощ от
Игнатов, че по конкретмощно) да събира необТабл. 2. УслОВиЯ За ПЕНсиОНираНЕ За
ните казуси насочваме
ходимите документи, с
читателите към местни- ОсигУриТЕлЕН сТаж и ВъЗрасТ (чл. 68 ал. 3 от ксО) които да докаже стажа,
те адвокатски колегии, са
да подаде молба в подеминимален
неоснователни. Задачата
година на
Възраст
лението на НОИ и да задействителен
на нашите консултации е
пенсиони(жени и
осигурителен стаж почне процедурата.
да се посочат законовите
ране
мъже)
Не бихме могли да
(жени и мъже)
възможности за решаваподготвим документине на един или друг казус
2018
66 г. 2 м.
15 години
те за пенсиониране на
и да се насочат читателилицето. Ако г-н Игнатов
2019
66 г. 4 м.
15 години
те към най-евтиния нане може да извърши та2020
66 г. 6 м.
15 години
чин да си ги решат. Обикзи работа, тогава естестновено се повдигат конвено трябва да потърси
2021
66 г. 8 м.
15 години
кретни въпроси, на коиадвокат или друго лице,
2022
66 г. 10 м.
15 години
то никой адвокат не би
на което да заплати и то
се ангажирал и не би мода осъществи процеду2023
67 г.
15 години
гъл да отговори, без да
рата по пенсиониране
се е запознал с официал- „местен адвокат”, а ще ния осигурителен инсти- на дъщеря му. Най-дони документи. Отговори- го насочим към местното тут. Той трябва да започ- бре е тя да се погрижи
те, публикувани във вест- поделение на Национал- не (след като има пълно- за това.

З

а трета поредна
година омбудсманът Мая Манолова стартира кампанията за събиране
на средства за великденски бонуси.
Заедно с възпитаници на Софийската гимназия за хлебни и сладкарски технологии и ученици
от 51 СОУ „Елисавета Багряна“, под вещото ръководство
на инструктори от
Кулинарната академия HRC, тя и лицата
на кампанията – Миро, Анелия, Криско,
баскетболният треньор Тити Папазов,
актрисата Деси Бакърджиева и колегата й Тончо Токмакчиев, ще приготвят
козунаци и кифлички, с които по-късно ще бъдат зарадвани възрастни хора от социален дом

Отличието за най-дълго женената двойка у нас
спечели семейство мичеви, сключили брак на 6
септември 1950 година.
Церемонията по награждаването се проведе в
навечерието на Деня на влюбените в Централния
военен клуб в столицата.

семейство мичеви са заедно от 68 години. Тя със сини очи, той - сериозен и отговорен, все още
влюбен в тези сини очи. имат две деца, четирима внуци и трима правнуци. Днес ирина е на 92, а
Димитър - на 88. историята им е дълга. В нея има
всичко - и сила, и дух, и борба, и болка, и страдание, и страх, и вяра, и надежда, и много топлина
и любов. изминали са достойно по-хубавата част
от своя път, а сега се крепят взаимно, много често се връщат назад в спомените си. Това им дава
сила да продължат напред.
По време на награждаването Димитър сподели различни спомени от времето на първата им
среща и брака им с участниците на събитието.
"Нашите желания – да имаме челяд голяма –
син, дъщеря, внуци и правнуци, зетьове и снахи,
бог ни ги изпълни и сега сме 16 на брой. Водещо начало за нас беше да поддържаме хармония
между физическата и духовната същност на човешкия живот. Дълбоко в себе си осъзнавахме,
че животът не е даден само за проба. Не сме допускали в семейния ни живот да има надпревара между материални и морални ценности. Нашето богатство са обичната ни челяд и приятелите.
Днес от върха на достолепните си години оценяваме духовното си и физическо състояние като прилично за годините и взаимно продължаваме да си даваме кураж, като си казваме: "имаме
още сватби да сватбуваме, имаме още върхове
да покоряваме", сподели Димитър.

„вЕлИКдЕн ЗА вСЕКИ“
в столицата.
Посланието е пряко свързано с името
и целта на инициативата – този път децата, внуците да са тези,
които да дарят празник на баба и дядо, като им поднесат един
от символите на великденската трапеза – вкусния козунак, приготвен с
много обич и топлина.
В събитието ще
се включат и партньорите на националната кампания –
Българският Червен
кръст, НОИ, „Български пощи“, Българската хранителна
банка, Националният алианс за работа с доброволци, Националното сдруже-

ние „Младежки глас“,
представители
на
хранителния бранш,
на хранителни
вериги

за възрастните хора,
които няма да получат надбавка за големия християнски

и др.
В третото издание на „Великден
за всеки“ отново ще
се набират пари и
хранителни продукти

празник. Идеята е да
бъдат подпомогнати
хората, чиято пенсия
надвишава с малко
минималния праг. По

утвърдени списъци
на НОИ средствата ще бъдат обърнати във ваучери,
всеки на стойност
по 20 лева, с които пенсионерите ще
имат възможност да
пазаруват в 5000
обекта в цялата
страна.
Възрастните
хора ще получават своите ваучери в пощенските клонове по
места.
Със съдействието на социалния патронаж по общини в
седмицата преди Великден ще се раздават хранителни продукти на социално
слаби и бедни хора.
В предишните две

издания кампанията
събра близо 1 млн.
лева и тонове храна,
с които бяха зарадвани десетки хиляди
пенсионери.
Средствата се набират по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и
единствено за целите на кампанията, като титуляр е Българският Червен кръст:
iBan: BG 53UnCR
70001522802795
Банков
код:
UnCRBGSF или със
SMS 1255 - на стойност 1 лев, освободен от ДДс. Чрез
on-line дарения от
България и чужбина на сайта на БЧк –
www.redcross.bg

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

14.III. - 20.III.2018 г.

Социални

11

Български

3

проблеми

Заплатите - мизерни ÒÅËÊ-îâåòå - ïîä КРАТКИ
íàäçîðà íà áîëíèöèòå
Цените на храните и
безалкохолните напитки в
България са 71% от средното равнище за страните
- членки на ЕС, а заплатите
у нас са от четири до шест
пъти по-ниски. Това обяви експертът в Института
за социални и синдикални
изследвания на КНСБ Вио-

лета Иванова. Според нея
приближаването на цените в България към средните европейски равнища
налага и по-бързо сближаване на доходите на българските домакинства. Данните на Евростат показват, че производителността на труда на едно лице

представлява 45,1% от
средните европейски равнища, докато заплащането
за 1 час на едно лице е едва
26,5 % по паритет на покупателната способност. Тоест заплатите изостават
почти два пъти от производителността на труда.
От КНСБ обявиха, че България продължава да е на
последно място в ЕС по заплащане на труда.
Така например средната заплата в Германия е
малко над 3700 евро, което е шест пъти повече от
средното възнаграждение
в България.

Безработните - с по-високи
здравни вноски
От 1 януари 2018 г.
хората, които сами внасят задължителните си
здравни вноски (например трайно безработни, които не получават
обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.)
и не са регистрирани
като самоосигуряващи
се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат
месечно по 20,40
лева, съобщава
НАП.
Със Закона за
бюджета на Държавното обществено осигуряване
за 2018 г. от 1 януари 2018 г. е определен нов размер на минималния осигурителен
доход - 510 лв.
Според Закона за
здравното осигуряване
неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не
по-малък от половината от минималния месе-

чен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
Тоест за тях здравноосигурителната вноска
се изчислява в размер
на 8% върху 255 лв.
От НАП напомнят,
че срокът за

внасяне
на тези вноски е до 25о число на месеца, следващ месеца, за който
се отнасят. Здравната
вноска за януари 2018
г. трябваше да се внесе
най-късно до 26 февру-

ÏÎ×ÈÂÊÀÒÀ ÍÀ
ÌÎÐÅ - ÑÎËÅÍÀ

С около 11% по-скъпо ще ни струва почивката
на родното Черноморие това лято. Изчисленията са на Института за анализи и оценки в туризма.
Това лято цените ще са по-високи не само у нас.
В останалите европейски държави обаче те ще са
едва с около 2-3 процента по-високи. Пазарът в
Турция се възстановява и цените отново се покачват. Така почивка от 7 дни с всичко включено на
човек в България ще струва около 1100 лева. Т.е.
едно четиричленно семейство със споделена стая
ще трябва да приготви около 2200 лева или повече. За същите условия в друга европейска държава сумата се удвоява, отчитат от института. И макар че голяма част от най-изгодните оферти вече
са изчерпани, все още имате шанса за ранно записване, което ще ви спести от 10% до 20% от цената
на лятната почивка. 8% от ранните резервации са
направени още миналото лято.

ари 2018 г., тъй като 25
февруари е почивен ден
– неделя.
От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят
здравноосигурителните си вноски, подават
в НАП декларация
Образец 7. Тя
се подава в
офиса на
агенцията по
п о стоянен
а д рес в
срок
до 25-о
число на
месеца, следващ месеца, за
който е възникнало задължението за внасяне
на здравноосигурителните вноски.
Санкцията за неподаване на декларация образец 7 е от 500 до 1000
лева.

Лекарите от ТЕЛК и НЕЛК
вече ще могат да практикуват свободно професията
си и да преглеждат пациенти. Това решиха депутатите. Те приеха окончателно
на второ четене промените в Закона
за здравето.
Целта на
промените
е да се преодолее кадровият дефицит в системата, до
който доведе забраната на медиците в експертните комисии да практикуват професията си извън тях. Причината за налагането им беше
избягването на конфликта
на интереси. С промените
обаче той отново няма да
се допуска. Когато в ТЕЛК
се разглеждат документи
на пациент, ако някой от
специалистите го е леку-

вал в кабинета си, ще напусне заседанието. Така
решението ще е обективно, а в комисиите ще има
кой да работи.
Занапред ТЕЛК-овете
ще бъдат и част от структурата на
болниците,
където се
помещават.
Предложението е на
д-р Даниела
Дариткова
от ГЕРБ. Така ще е ясно кой има
пряка отговорност за тяхната работа.
Това трябва да допринесе
и за по-доброто им функциониране. Тези промени
се подкрепят и от национално представените организации на хората с увреждания. Те ще влязат в сила
веднага след приемането
им и обнародването им в
„Държавен вестник“.

Êîé èçïèñâà ëåêàðñòâàòà,
àêî ëè÷íèÿò ëåêàð îòñúñòâà
Съгласно Националния рамков договор за
2017 г. за медицинските дейности общопрактикуващият (личният) лекар поставя на видно и общодостъпно място в амбулаторията си съобщение за срока на своето отсъствие, както и имената на заместника, неговото местонахождение,
телефон и други начини за контакт (в случаите, в
които има повече от един заместник).
В срока на заместване заместникът има всички
права и задължения на титуляра на практиката,
попълва всички медицински документи с личните
си данни (УИН и трите имена) и УИН на титуляра,
подписва ги и подпечатва с личния си печат и/или
печата на лечебното заведение. Във всички случаи се вписва регистрационният номер на практиката на замествания общопрактикуващ лекар.
Следователно заместникът на личния лекар (за
срока на заместване) има право да ви предписва лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели.

71 процента са под
жизнения минимум

От стр. 1
Това коментира Любослав Костов от
КНСБ по повод публикуваното проучване за необходимите средства за нормален живот у нас. Нетното изражение
на средната работна заплата в страната е около 880 лв., допълни той. За една година животът е поскъпнал между
5 и 7%, а средната работна заплата - с
12%. Цените на стоките обаче са нараснали повече и това засилва неравенството между отделните социални групи. "Според нашите изследвания 27% от
работещите домакинства получават доходи, по-ниски от линията на бедността,
която в момента е 314 лв., а останалите
45% получават доходи между линията на
бедността и минималната издръжка. Като ги съберем, 71% от населението получава под жизнения минимум, за което ние алармираме всяко тримесечие",
допълни икономистът.
Той отбеляза, че макар че има икономически подем, мнозинството от бълга-

рите не могат да го усетят, защото икономическото неравенство продължава
да се увеличава.
"За едно четиричленно семейство в
София са нужни малко над три хиляди
лева. В момента средната заплата в София е около 1100 лв. след данъците", посочи Костов. Той допълни, че средната
работна заплата изкуствено се завишава
от отраслите в големите градове, където се получават много високи работни
заплати, като IT сектора. "64% от всички
депозити в банките са до 1000 лв. и те
намаляват със 7%", заяви Костов. В същото време депозитите над сто хиляди лева нарастват, а 70% от българите
нямат каквито и да е депозити в банки.
Икономистът допълни, че трудът в България не се оценява от работодателите,
тъй като на един изработен лев работниците получават около 25 стотинки, докато в Западна Европа на едно изработено евро работникът получава около
50 евроцента.

ВЕСТИ
Пазят Перник
с камери

Нова модерна система за видеонаблюдение ще бъде поставена
в Перник. Засега камерите ще бъдат монтирани на входа и изхода на
града и в централната
градска част.
Злоупотреби с хора
с увреждания

80 фирми пробутвали
обикновени обувки за
ортопедични на хора с
увреждания, при това на
цена от 240 лв. Списъкът
с помощните материали
ще бъде актуализиран.
Ново райониране
на страната
Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството започва дискусия за новото райониране на страната. В нея ще участват
депутати, представители на държавната администрация и местнната
власт, бизнеса и научните среди.
ТВ водещ подари
тайните си

Популярният телевизионен водещ и пътешественик Симеон Идакиев избра Перник, за
да остави в града своя
личен архив.
Забавачка като нова

Напълно обновената детска градина „Първи юни” в Сандански бе
официално открита с водосвет за здраве и с много гости.

Á È Ñ Å ÐÈ

Най-много обичам бивши комунисти от мВр да
говорят срещу комунизма.
Цветан Цветанов прави каквото си иска и принуждава
парламента да се занимава с незначителни неща като оставката на Валери жаблянов и вечната тема за комунизма. Не влизам в сблъсък с Цветан Цветанов, защото не сме на едно ниво.
Волен сиДЕрОВ
Страницата подготви
Маргарита ЛОзаНОва

2

4

Политика
КОМЕНТИРАМЕ

Социалдемократите
пристанаха на Меркел
На 14 март третата
голяма коалиция по
време на 13-те години
управление на Меркел представи пред
Бундестага новия кабинет. Така бе сложен
край на петмесечната
политическа парализа след парламентарните избори през септември м. г.
На вътрешнопартиен референдум, проведен от 20 февруари
до 2 март, трябваше
да се реши дали Социалдемократическата партия ще влезе в
нова коалиция за управление с консерваторите на канцлера
Меркел или ще остане
в опозиция. От участващите 464 000 членове на партията в допитването 66% се обявиха за участие във
властта с християндемократите и баварския Християнсоциален съюз, а 34% бяха против. От вота зависеше
д а л и
М е р кел ще
б ъ д е
избрана четв ъ р ти мандат за
канцлер. Ако социалдемократите бяха отхвърлили коалицията,
вариантите биха били
или сформиране на
правителство на малцинството, или нови
избори.
Първоначално социалдемократите заявяваха, че няма да
участват в ново правителство, но в крайна сметка седнаха на
масата за преговори
с Ангела Меркел, след
като пропаднаха другите варианти за съставяне на кабинет.
На последните избори социалдемократите записаха най-лошия си изборен резултат от Втората световна война насам. В партията смятат, че причината за това е участието в управлението
в последните години
с християндемократите на Меркел. Социалдемократите бяха разделени между партийното ръководство, което бе за присъединяване към коалицията,
и младежкото си крило, което беше против. Вероятно политическата безизходица, перспективата за
нови избори, стра-

хът от несигурността
и възможността крайно дясната и антиимигрантска „Алтернатива за Германия” да
се засили са изиграли решителна роля за
крайното одобрение
на новата голяма коалиция от партийните
членове на левицата.
В новото правителство социалдемократите си извоюваха
шест министерства,
като някои от тях са
ключови – финансовото, външното и Министерството на труда и социалната политика.
Новата коалиция в
Германия ще има не
чак толкова голямо
мнозинство в Бундестага – 399 места от общо 709 депутати.
Пътят до съставянето на сегашния кабинет бе мъчителен.
Мина се през провалени преговори за коалиция със зелените
и свободните демократи. Залезе и
звездата
на
политици като
Мартин Шулц. Имиджът на Меркел също пострада, тъй като тя не успя да събере мнозинство за управление в една Германия, където в парламента за пръв път
влязоха толкова много партии.
През последните
12 години ситуацията беше лесно предвидима. Ангела Меркел бе и си оставаше
неизменно канцлер.
С влизането на дясно консервативната
„Алтернатива за Германия” в Бундестага
стана доста по-трудно да се управлява.
Големите партии постоянно се топят, а
малките нарастват. С
това намирането на
правителствени мнозинства става все посложно. Тази нова
ситуация отразява и
случващото сега се в
страната.
Предстои да видим
как ще се справи новото правителство
най-вече с глобализацията и интеграцията на чужденците и
каква бъдеща роля ще
играе Германия в Европейския съюз.

Цветан илиЕВ
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Български

От стр. 1
Той не се появи и пред
Паметника на незнайния
воин на тържествения ритуал. Не благоволи да се качи на Шипка и само с няколко изречения във фейсбук
благодари на всички, участвали в освобождението. Подобно поведение е немислимо за главния представител на

ИЗПЪлнИТЕлнАТА влАСТ

в парламентарната република. Сърдит е „безпогрешният” пожарникар на
президента, на чехите, уличили го в тежки лъжи, на „гадовете”, попречили да мине
продажбата на дружеството ЧЕЗ тихичко, на опозицията, дето не стои мирно
и все ровичка в скандалите. Вади на показ корупционни практики, занимава
прокуратурата. Бесепарите си позволяват да атакуват Конституционния съд за
разяснение относно оставката на Делян Добрев и свалянето на Валери Жаблянов
от поста зам.-председател
в нарушение на Правилника на Народното събрание,
имащ силата на закон. Не
издържат нервите на голмайстора от отбора на „Бистришките тигри” и това е.
Много беди му се струпаха
на главата. Да вземем например посещението на
Всерусийския патриарх Кирил. За огромната славянска страна на Запад е прието да не се говорят положителни неща не само за
настоящето, но и за миналото. Мед капе на душата
на Юнкер, че православни,
получили свободата си благодарение на солдатите, не
се кланят на патриарха Всерусийски, а са поели твърд
курс в друга посока. Нищо
че когато след Априлското
въстание, отнело живота на
30 хиляди българи, великите сили са били категорично против войната с Турция.
Помагали са на поробителя
с военачалници, оръжия, а
в крайна сметка са нанесли
удар с Берлинския договор,
отцепил от майката родина
60 хил. кв. км, населени от
векове с потомци на Аспарух, тракийци, македонци и
прочее неделими частици
от народа ни.
Когато уважаван и обичан патриарх си тръгва обиден от преиначаването на
историята от официални
лица по политически причини след

ПрАЗнИчно гоСТУвАнЕ

няма как да не бъде поставен пореден минус в отношенията с братушките. От
доста години около Трети
март русофоби се вихрят
по медиите с невероятни
глупости и лъжи. Назидателният тон на Кирил явно е следствие от натрупано негодувание за принизяване ролята на императорската армия, дала хиляди жертви за спасението на
православни християни от
мюсюлмански гнет. Патриархът е всеизвестен с преклонението си пред истината и не думите на президента са единствената при-

чина за болезнения му извод и споделеното огорчение. Уплашен и паникьосан,
премиерът побърза да се
обади на Путин и да го заговори за АЕЦ „Белене” и
газовия хъб. Бойко обича
такива маньоври, за да излиза сух от водата. Той не
каза нищо по-различно от
президента, но се скри от
руската критика. Макар че
негови десни съпартийци
на моменти се държат като
люти русофоби. Дали е имало подобен разговор, с основание може да се съмняваме. Особено след скандала с Бабиш и зам. финансовия министър на Чехия,
които уж били изпратили
на Борисов документи за
сделката на г-жа Гинка. В
Прага ежедневно се публикуват статии с подробности за опитите на ЧЕЗ да
избяга от България, където
е лош климатът за бизнес
след идването на власт на
ГЕРБ. Апропо, у нас се пре-

рупцията и разделянето на
нацията.
Измислените твърдения
за ръст на икономиката и
спад на безработицата са
безпочвени. Най-малкото
защото хората не го чувстват по начина си на живот,
а младежта бяга зад граница и търси нормално заплатена работа там.
Нека се върнем към
особено болезнената тема за тока и тенденцията
гербаджиите, преди да си
отидат завинаги от политическата сцена, да заграбят светлината, топлината,
водата на колкото се може повече българи и да ги
контролират. Така хем ще
изперат натрупаните милиони, хем ще могат да
пречат на всяко следващо правителство. Според
доскорошния скандален
депутат от мнозинството
Антон Тодоров ГЕРБ не е
партия, а шайка. Изводът
е подкрепен с документи

КоЩУнСТво

не се бе случвало. Колегите му от „Атака” и ВМРО категорично се разграничиха и настояха да се извини немедлено. Волен Сидеров направо побесня. Изрази мнение, че дружбата с
ГЕРБ е възможна, без задължително вицепремиер да е
г-н Симеонов. Какви ще са
последствията, очакваме в
скоро време да разберем.
През последната година тонът в коалицията падна на
нивото на чалгата. Самохвалство и невероятен гьонсуратлък – ето с какво ще
остане в паметта на хората третият кабинет „Борисов”! Наред с провала на абсолютно всички реформи,
хаоса в здравеопазването,
образованието, сигурността, ниските доходи винаги
ще се добавят отсъствието
на търпимост и политическа култура, алчността, ко-

на парламентарната енергийна комисия, „изненадан” от покупката на електроразпределението на 3
млн. българи, не го прави.
Сигурно го е страх, че ще го
съдят за клевета и ще трябва да плаща. Словоохотливите партийци от мнозинството мразят да дават пари
от дълбокия си джоб. Цвъки
натрупа на гърба на бюджета яки глоби за допускани
грешки от него като вътрешен министър. Оповестено
бе, че и бившият военен министър Цонев, арестуван по
най-долен начин в болница и принуждаван да стои
на колене като „абсолютен
престъпник”, ще получи 100
хил. лв. обезщетение за нанесени морални щети. Естествено тях няма да ги даде
собственикът на шест апартамента, а ние.
Какво се говори за

СдЕлКАТА „чЕЗ”

шепнешком на Женския пазар в столицата: „В основата на финансирането били офшорки на бивши сикаджии. Маргините се разбрали с Бойко да не им преи факти в нарочна книга. чи. Нали са си бивши колеги
„Бойко е главатар на ма- от рекетьорско-борческия
фията”, твърди устатият период, имали си приказизследовател на досиета. ка. Да, но апетит проявил и
Подкупиха го по обичай- Демби (депутатът от ДПС с
ния начин – с тлъста запла- наднормено тегло) и от нета, и той пренасочи своя- го тръгнало разплитането
та жлъч към журналисти, на кълбото. Гинка е подстасоциалисти, бивши слу- вено лице. За гербаджиите
жители на ДС и „червени било важно да сложат ръмилионери”! Просто няма- ка на шалтера чрез свой
ше как Цветанов да не го човек. Написаното й слово
махне от групата. Мястото при изслушването в парламу зае Гърневски. Бивши- мента било насочено среят седесар поема охотно щу Корнелия Нинова – да
всяка по-мръсна задачка. се знае кой кой е...” Може и
Оклевети съпругата на тенденциозно да е пусната
Сергей Станишев и заяви, тази интрига. Но след офиче не само БСП, но и ПЕС циалното заявление на отстоят зад сделката „ЧЕЗ”. говорника за сделката ТоИмало прикачен файл от мас Плескас, че още в нафирмата на Гинка, подпи- чалото на 2017 г. са питали
сан от Моника Йосифо- българското правителство
ва, неин пиар. Фалшивата за някакъв интерес и са поновина бе опровергана на лучили отказ, си струва да
мига, но какво от това? За се замислим.
неуспешния пловдивски
„Ако гербаджиите успекмет и некадърен стихоп- ят да прилапат доставката
летец „въздухът в залата на ток, топлофикацията, вое по-чист, когато няма ни- доснабдяването на населето един комунист”. Къде е нието, заробването и на бъплурализмът, господа и дещите поколения е категодами от десницата? Защо рично”, подчерта в словосе изнервяте и наричате то си на последния протест
правото на протести и ми- срещу свързването на матинги опит за преврат? Да- фията с държавата колежли не е от гузна съвест?
ката Елена Йончева.
Води се люта битка за заКипи обществено негопушване устата на опонен- дувание в родината. Всеки
тите. Показателен е при- повод е отдушник за гражмерът с топ журналистка- данското напрежение. Дали
та Елена Йончева. Тя е по- това ще е битовата престъпстоянна тема за хасков- ност и прокурорската неския благодетел на родни- мърливост, презастроявани и близки Делян Добрев. нето, дупките по шосетата,
По повод и без повод той нежеланието за преизчися обвинява в машинации ляване на пенсиите, отнес банката на Цветан Васи- мането на права на хроничлев. Хладнокръвният отго- но болни и инвалиди, хоравор на разследващата ко- та пренебрегват страха и
лежка е: „Да дава сигналите излизат на улицата с мотиси в прокуратурата!” Шефът вацията „Писна ни!”.
ГЕРБ управляват калпаво. Доказателство са всеобщата бедност и демографската катастрофа. Хванали са се в мъртва хватка за кокала на властта и
доброволно няма да го пуснат. Ще купуват цигански гласове, ще манипулират подкупни медии, наивни електорални единици и ще е така, докато вопълът „Писна ни!” не мобилизира будното гражданство
и то масово не се захване с промяната на собствената си съдба.
Петьо ДаФиНкиЧЕВ

„ÏИÑÍА ÍИ!”
мълчават причините за арбитражното дело с иск от
500 млн., заведен срещу
държавата ни…
Ясно е, че не може да се
вярва на човек, който нееднократно заявява, че ако
има и 300 недоволни под
прозорците на кабинета си,
веднага ще слезе при тях.
Това не се е случвало нито при един протест за девет години, не се случи и на
последния митинг на граждани по повод далаверата
„ЧЕЗ”. Гербаджиите в парламента обвиниха БСП, че
стяга метеж.
Набрал скорост в антируския си устрем, съпредседателят на „Обединените патриоти” Валери Симеонов същия ден в пространно интервю по единствената обществена телевизия, която издържаме с
данъците си, заклейми патриарх Кирил като „второразрядно ченге, хитрец, кагебеец, търговец на безакцизни цигари и вино, натрупал милиарди уж за църквата”. Подобно
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145-годишнината от обесването на Васил
левски честваха в дома за стари хора в Шумен. Възрастните хора посветиха рецитал
на това събитие. С голямо внимание и благодарност домуващите слушаха изпълненията на тяхната група по художествено слово.
Никой не е безразличен! Дано да се пробудим!

От стр. 1
Приветствие имаше и от Стоян Орманджиев, председател на
НЧ „Родолюбие”. Присъстваха и народните
представители Стоян
Мирчев и Александър
Сабанов.
В тържеството участваха кукерски групи,
които показаха завидна класа. Представително жури извърши

Чародейка в
книгосъкровищница
В библиотеката на народното читалище "Братя Миладинови - 1917"
в София се съхраняват 32 хиляди
книги. Всяка от тях, когато попадне
в ръцете на читател, излъчва невероятен аромат, защото е докосната
от чаровната библиотекарка Любка
Колева. Тя знае мястото и на наймалкото томче по многобройните
рафтове, може да упъти всеки, който търси нещо по-специално за себе си, за компания, за развлечение
или за бизнес. Ще препоръча подходяща книга и за най-претенциозния
посетител. За постоянните читатели
- а те не са никак малко, винаги намира топли и сърдечни думи, познава интересите им, знае какво вече са
прочели и какво още не са. За тях
посещенията в библиотеката са
празник и не пропускат при
възможност да си доставят
това удоволствие.
Любка е завършила Института за прогимназиални учители, но това не й е
било достатъчно - следвала
е и се е дипломирала в Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалност педагогика и български
език. В читалището работи от 2000
година. Благодарение на упоритото
й усърдие е спечелила няколко проекта, с помощта на които библиотеката е станала една от най-снабдените и уредени в столицата. Успешно
са реализирани проектите "Глобални библиотеки" към фондация "Ме-

линда
и Бил Гейтс" и "Автоматизирани библиотеки".
Много и неизброими са заслугите
на Любка Колева в най-новата исто-

рия на стогодишното княжевско читалище. Но не могат да не бъдат споменати нейните усилия и в изследователската краеведческа дейност. Тя
успя да издири и събере информация за четири поколения от фамилията Съселови: за опълченеца Димитър Съселов, основател и дарител на
читалището; за историка Димитър
Съселов, син на опълченеца и автор
на исторически студии за прабългарите; за архитект Димитър Съселов,
син на историка и автор на забележителна семейна монография; за астронома Димитър Съселов, роден
през 1961 г. в София, син на архитекта, професор в Харвардския уни-

верситет, откривател на нови галактики.
Паметна е кръглата маса, организирана от библиотеката, на която присъстваха всички живи наследници на патроните на читалището
- братята Димитър и Костадин Миладинови: Мариана Арсенова, Янко
Миладинов, Елисавета и Милка Миладинови. По великолепния сценарий на Любка Колева гостите бяха поздравени с хубава
българска песен.
Неуморимата чародейка
в княжевската книгосъкровищница, макар и вече млада пенсионерка, продължава да радва квартала и столичния район "Витоша" със
своето обаяние и плодотворна деятелност. Тя остава вярна на
своето духовно кредо: "Нека добавяме повече смислени години към
живота си, но към тях трябва да добавяме и повече добрина, красота,
любов и щастие!"
Доцент Тодор кЕриН

класиране на участниците.
Докато заседаваше журито, се виеха
кръшни хора под звуците на песните на народния певец Георги
Черногорски.
Първа награда грабнаха ,,Шарени гайтани”
от Разград, село Сребърна, за майсторско
изпълнение, варненци - за принос ,,чер-

Тревожен
сигнал

ните кукери”, за найголяма автентичност
– Добрина
от Провадийско. За
цялостен
принос награда получиха участниците от селата Айдемир и Кайнарджа.
Не липсваха и колоритни участници в

тържеството.
Кукерът Пламен от Айдемир например беше облякъл детето
си на 1 г. и
3 месеца като кукер.
Най-малкият участник
беше Андрей
Александров
на 4 годинки
от Силистра.
Наградният фонд бе от
1500 лева, събрани от община Силистра, бизнесмени, кооперации,
фирми и НЧ „Родолюбие”.
Йорданка ВасилЕВа

ÏÈÑÌÎ ÄÎ ÓÌÐßË

Когато срещам веселяка Георги, винаги ще
ме изненада с нов виц
или интересна история
с неочакван край. Преди
няколко дни отново се
видяхме на площада. С
голяма доза ирония той
извиси глас: „Знаеш ли
онази приказка – да изпратиш до умрял писмо?
Община Садово например е изпратила уведомление до човек, починал
преди половин век!” Засмях се от чутото, въпреки че у нас вече нищо
не може да ме изненада. После си помислих,
че и това може да мине
като поредния виц, когато Кардашимов отвори пред очите ми чанта,
пълна с всякакви преписки и документи, които
според нашето законодателство би трябвало
да имат силата на конкретни доказателства.
Бях заинтригуван.
Седнахме на маса в близкото бистро, поръчахме
по нещо безалкохолно и
аз се зачетох в преписките до съда, прокуратурата, община Садово,
Министерството на земеделието и омбудсмана на републиката. Семейство Кардашимови
се бореше за гражданските си права, бореше
се да бъдат законно и

справедливо възмездени финансово за декарите земя като наследници на Петър Костадинов Цветилов по земеразделителния план на
община Садово.
И тук започват трагикомичните изпълнения
на родната бюрокрация, лишени от всякаква
логика и здрав смисъл.
В един документ, изписан в община Садово,
именуван като „обява”
и залепен на агиттаблото пред общината, се цитираше, че относно изпълнението на скоростната жп линия Карлово
– Пловдив се започва отчуждителна процедура.
Сиреч собствениците на
земи следва да се явят с
документите си за собственост на 23.11.2004
г. в кметството. Вероятно бюрократите от общината, съчинили обявата, са знаели предварително, че наследниците, пръснати из градовете и селата на България, притежават телепатични способности. В конкретния случай за обявата семейство Кардашимови разбират случайно от комшии. Елементарната човешка логика и мисъл

подсказват, че когато
се правят подобни важни за заинтересуваните лица процедури
във връзка със Закона
за държавната и частната собственост, бюрократите от въпросното кметство трябва лично да уведомят
собствениците на земя – чл. 38, ал. 1.
Парадоксите в тази
родна трагикомедия
не свършват дотук. В
едно писмо до Министерството на земеделието от 23.6.2010 г.,
изпратено до семейство Кардашимови,
четем: „Според разпоредбите на чл. 34 Б
решенията на Министерския съвет се обнародват в „Държавен
вестник”. Общинската
служба по земеразделяне НЯМА АНГАЖИМЕНТ ДА УВЕДОМЯВА
ПЕРСОНАЛНО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, чиито имоти или част от тях се отчуждават.”
Типичен пример на
чиновнически произвол. Абсурдна трагикомедия е и писмото
от кмета на общината с
уведомление до лицето Петър Костадинов
Цветилов, забележете
– починал през 1967 г.!
Ето какви закононарушения се вършат
в демократичната ни
република. Много са
потърпевшите пенсионери и инвалиди, които от това, което им
се случва, се чудят на
кой бог да се кръстят.
Но аз ви обещавам,
че няма да спра да
показвам и доказвам
фалшивата същност
на сегашните мракобеси.
калин калиНОВ,
асеновград
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Опора в трудните моменти

От стр. 1
Аз заминавам, мойта
драга невеста!
В тоя тържествен
миг аз, без да се колебая,
поставям Отечеството
по-високо от семейството, неговата доброчестина по-горе от нашите
лични блага. Не тъжи за
мен. Предопределеното
от горе с тъги не можеш
измени. След Отечеството теб и децата най-много обичах в тоя свят. Бъди
разумна, живей економично, тури си за цел в живота да отгледаш децата и ти ще намериш в това
щастието си.
Целувам теб и децата
най-горещо!
Борис”
Това е писмо на полк.
Борис Дрангов до съпругата му Райна, изпратено
от Кюстендил на 17 август
1903 г. по време на Илинденско-Преображенското
въстание.
Борис Дрангов е роден на 3 март през 1872
г. в Скопие. За разлика от
братята си мечтае да бъде
юнкер във Военното училище в София. На 1 януари 1899 г. е произведен в
чин поручик и е назначен
във втори пехотен полк в
Лом. При настаняването си
там младият офицер изявява желание да се запознае с българските семейства от македонски произход, които живеят в града.
Така попада в дома на Денко Попов Николов, роден
в село Младо Нагоричани,
Кумановско. Семейството
е заможно и има дъщеря
на име Райна, която през
1898 г. е на шестнадесет

години.Тук, на брега на Дунава, Дрангов среща голямата си любов.
„Когато Дрангов пристигна в Лом, аз съм била на
16 години. Още с пристигането си
той се осведомява дали в
града има
македонски семейства,
за да им
направи
визита.
При влизането
в нашата къща
си удари
главата
от горния
праг на
вратата. И
още тогава някой
му казал, че ще се ожени.
Почерпихме го със сладко. Беше хубавец. Моите
ръце трепереха и аз бързах да изляза от стаята...
След като излязъл от нашата къща, той казал на колегата си Атанасов (Думбалаков), с когото заедно бяха на гости при нас: „Тук да
ме доведеш още няколко
пъти. Много харесах госпожицата и рано или късно тя ще бъде моя невеста!“ – пише през 1934 г. в
спомените си Райна Дрангова. Честите посещения
на поручика в дома на Денко Николов продължават
две години.
Райна Николова получава гимназиално образование в Девическата гимназия в Солун. Високото

образование й осигурява
и висок социален статус,
който личи дори в нейното облекло. Привилегия да
носят шапки имат само жените, които имат гимнази-

ално образование, а останалите покриват главите си
със забрадки.
На 15/28 октомври
1900 г. в Лом в храма „Успение на Пресвета Богородица“ се извършва бракосъчетанието между Райна
Денкова Николова и Борис
Стоянов Дрангов. От този миг съпругата на полк.

Продукти: ¼ от средно голяма зелка, 150 г
коприва, 100 г киселец,
1 морков, ½ краставица,
¼ от средно голяма зелка, половин връзка магданоз, 1 връхче маточина - за украса, сол, зехтин, ябълков оцет на вкус
Приготвяне: Всички
зеленчуци се нарязват,
овкусяват се и се аранжират в подходяща чиния или купа.

Коприва
по тетевенски

Продукти: около 4-5
шепи прясна коприва
(по-младите листа), половин връзка зелен лук или
една глава зрял, 1 ч. ч.
брашно, 100-150 г олио,
2-3 сухи чушки (по желание може и люти), 2-3 яйца, 2-3 стръка девесил, 2
с. л. червен, сол и сирене
Приготвяне: Копривата внимателно се почиства и се попарва с

гореща вода. Отцежда
се и се нарязва на дребно. Слага се в тенджера с
около 1,7 л вода да уври с
нарязания на дребно лук.
Посолява се на вкус. Прибавя се нарязаният девесил заедно с дръжките и
се вари още около 2 минути, след което копривата се раздробява с пасатор.
С олиото и брашното се приготвя запръжка,
в която накрая се слага
червеният пипер. Прибавя се към копривената смес и се бърка, докато се получи гладка консистенция. Сухите чушки се препичат за много
кратко и се слагат цели.
Вари се около 10-15 минути, след което яденето
се маха от котлона и веднага се сипват разбитите
яйца, които не трябва да
се пресекат! По желание
се натрошава сирене.

Пиле по
баджанашки

Продукти: 1 кг пилешко месо (бутчета, пилешки гърди), 1 с. л. подправ-

мо при едно условие - ако
не плачеш."
Още след първия випуск на школата подполковник Дрангов е назначен за началник-щаб на
Първа софийска дивизия
и 6 месеца се сражава в
Добруджа и Румъния.
Последните няколко
месеца преди смъртта му
Райна му пише тревожни
писма, изпълнени с лоши предчувствия. На едно Дрангов й връща:
„Моята невяста, ти
ме наскърбяваш с твоите писма. Житното зърно
трябва да падне, да изгори, за да даде плод. Горе
главата, надай се Богу, защото с тъги нищо няма да
измениш, което е предопределила съдбата.”
За зла участ в сражение при завоя на р. Черна на 26 май 1917 г. Дрангов е тежко ранен и умира.
Посмъртно е произведен
в чин полковник. Погребан е в църквата „Св. Димитър” в Скопие.
Райна Дрангова остава вярна на делото на съпруга си. Тя е сред основателите на Македонския
женски съюз. На учредителния конгрес на организацията през 1926 г. е
избрана за подпредседателка заедно с Р. Матова.
Умира в София.

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Как да се обличат
жените над 60 години

Приемете без драми,
че с възрастта настъпват
изменения във външния
вид и облеклото трябва

за вашата трапеза
Салата
с коприва,
киселец и зеле

Дрангов е неговата опора
в трудните моменти, които изживява при развитието на кариерата си. Честата
кореспонденция, която води със своята съпруга, засвидетелства силната връзка помежду им. Когато Райна забременява за първи
път с първородния им син, Борис й казва, че
иска то да бъде
кръстено Кирил,
защото „Кирил и
Методий са нашите просветители“.
Двамата имат
общо пет деца Кирил, Мария,
Денко, Виктория
и Стоян, който
умира като дете.
Полковникът
възпитава децата си строго. Държи да
спят на дъски с обикновени одеяла. Не може бъдещите войници на България
да спят в пухени завивки.
Веднъж Кирил, който тогава е на 12 г., кара ординареца на баща си да му лъсне обувките. Тогава Борис
Дрангов изпраща войничето да занесе едно писмо до

Военното училище. Когато ординарецът се връща,
Дрангов кара сина си да му
почисти обувките. „Правя
това, за да разбереш, че
трябва да се трудиш и че
не бива да унижаваш с нищо обикновения войник” –
казва той на Кирил.
През Първата световна война Борис Дрангов
успява най-ярко да докаже своите таланти на педагог, публицист, писател
и воин и през май 1916 г.
е назначен за началник на
образуваната Школа за запасни подпоручици в родното му Скопие.
Випускниците там са
предимно български учители в Македония и веднага след обучението си заминават на фронта. Райна
Дрангова си спомня: "Ще
заминават за фронта на
война, войната беше обявена. Бях сготвила пиле,
а бях направила и торта.
Дрангов ме запита: „Какво е това?” Казах му. И после той отговори:
„Ами за цял полк можеш ли да приготвиш
това?”
„Не” - отговорих му аз.
- Тогава аз нищо няма
да взема от това. Не може
войниците да ядат качамак, а офицерите – торти!
После знай едно нещо: на
лагера ще дойдеш, но са-
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ка за пиле, 7 с. л. олио, 6
яйца, 150 г брашно, ½ ч.
л. сол, 500-600 мл прясно
мляко. Отделете пилешкото от костите и го нарежете на малки парченца.
Поръсете с подправката
и оваляйте добре.
Приготвяне: Запържете месото в 3 с. л. загрято олио от всички
страни за около десет
минути. Разбийте яйцата
с брашното, солта, млякото и оставете сместа
да престои 10-15 минути.
В тавичка или тиган
сложете останалото олио
и го загрейте. Върху зарятото олио изсипете 1/3 от
приготвената смес от яйца и брашно. Отгоре подредете запърженото месо и залейте с останалата смес от яйце, брашно
и мляко. Печете в предварително загрята фурна
на 210° 20-30 минути. По
желание поръсете с настърган кашкавал.
Охладете леко пилешкото и го поднесете.

да съответства на новата визия. Опитите да се
обличаме така, както сме
го правили преди 10 години, ще ни състаряват
повече.
Ако сте над 60-годишна възраст, изхвърлете
от гардероба си: дългите до земята поли и рокли с принтове на цветя,
циганския и индийския
стил в облеклото, мини
рокли и поли, дългите
до глезена безформени
набрани поли - с тях жената на възраст изглежда като стара повлекана, безформените панталони с ластик на талията, които я правят като
балон, големите размери тениски и пуловери,
които прилягат на много млади и слаби момичета, ръчно плетените
блузи и пуловери с бродерия и апликация, прилепнали еластични дънки и клинове, прозрачни
блузи и рокли, ботуши
с дължина над коленете. Също така и блестящи в златно и сребърно
тъкани, блестящи пайети и платове в неонови
цветове, къдри, рюшове, драперии, буфан ръкави и други подобни декоративни елементи на
облеклото за момичета.
Драпировката е допустима конструктивно само в областта на тали-

ята на качествено скроена и изработена рокля
за прикриване на корема
или бедрата.
Започнете да структурирате подходящия за
вас гардероб.
Първата стъпка е да

определите основния му
цвят, като се съобразите с вашия тен на кожата,
цвят на косата и на очите.
За предпочитане е да се
насочите към приглушените пастелни и студени
цветове, които ще ви правят да изглеждате по-слаба и изискана.
Ако сте запазили фигурата си стройна, в основата на всекидневното
ви облекло задължително трябва да има костюм
с прав панталон и хубава

бяла или светла риза. Бялата риза освежава, но е
препоръчително между
нея и кожата на лицето
да поставите една разделителна линия от кърпа,
шал или колие в цвят, за
да не се подчертава повехналостта на кожата.
Спокойно може да носите и тъмносини дънки
в права класическа линия с 5-10% еластични
влакна в денима. Не носете обаче цял костюм
(едновременно панталон и яке или сако) от
дънков плат.
Подходящи за възрастта са прави, гладки
или с малки декоративни елементи поли с дължина до 10 см под коляното, които да се носят
с непрозрачни чорапогащи. Полите и роклите
с дължина до средата на
прасеца визуално скъсяват фигурата и жената
изглежда по-пълна и стара. Едноцветните рокли
в прав или полувтален
силует от гладки плътни материи придават
стройност и женственост. Съчетавайте ги с
непрозрачни чорапогащи, деколтирани обувки
и пъстри копринени шалове или с колиета и гердани от по-едри елементи. Препоръчително е да
са с дълъг или ¾ ръкав.

Страницата подготви Наталия Генадиева

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
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9:15
11:00
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12:45
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14:00
15:05
15:35
16:00
16:10
16:25
16:40
17:25
17:55
18:00
18:15

ПЕТЪК, 16 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Светът на Япония
Телепазарен прозорец
Вяра и общество с Горан
Благоев
Под игото
Обзор “Лига Европа”
Семеен бизнес
По света и у нас
Новини на турски език
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Как се прави?
Светът е 7
Зелена светлина
По света и у нас
Още от деня
БНТ 2

ПЕТЪК, 16 март
06:45 Европейски маршрути
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
10:00 Днес и утре
10:20 Семеен бизнес
10:45 Сагуа - сиамската котка
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Земята е само една
14:30 2012: Денят на Страшния
съд
15:55 Информация за времето
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пиренеите
18:30 Япония днес
18:45 Световните градове на
България
19:30 България новини
20:00 Сцени от модерния живот в Китай
20:10 Семейство Даръл
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Изчезнали в Америка
00:00 България новини
00:30 Семейство Даръл
01:20 Регионални новини
02:05 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
03:05 Китай на фокус
03:40 Гала концерт на Русенската филхармония
04:50 Местно време
05:20 България днес
СЪБОТА, 17 март
06:50 Пътешествия
07:20 Световно наследство
БНТ свят
06:00
09:00
09:15
11:00
11:40
11:50
12:00
12:30
13:30
14:00
15:45
16:00
17:30
18:00
18:15
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
00:00
00:30
01:15
01:45
03:15
03:25
03:55

ПЕТЪК, 16 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Гугулиада: Любопитна
приказка
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Референдум
Фонд БНТ: „Знаци по
пътя“
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Българската епопея - река Драва, Унгария, март
1945
Малки истории
Нарисувани писма
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Концерт на Влатко Стефановски трио
По света и у нас
Зелена светлина
Светът е 7
Абсурдите с БНТ 2
Още от деня
Местно време
България днес
Бързо, лесно, вкусно
Бразди
Панорама с Бойко Васи-
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19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00
2:40
3:35
4:20
5:00
5:45

6:45
7:00
8:00
9:00
10:00

10 неща или по-малко
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Колекцията
По света и у нас
Зелена светлина
Международен фестивал
“София Филм Фест” 2018
Концерт на Теодосий
Спасов и Мино Синелу /
САЩ/
Денят започва с Култура
Колекцията
Как се прави?
Зелената линейка
Още от деня
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 17 март
Телепазарен прозорец
Милион и две усмивки
По света и у нас
Плюс това
Библиотеката

07:40 Местно време: Без бариери
08:10 Внимание, роботика
08:35 Семеен бизнес
09:00 Децата.com
09:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене
12:00 №1 Туризмът
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Изчезнали в Америка
15:45 Съкровищата на живота
17:00 Как се прави
17:25 Евроновини: В бъдещето
17:35 Изкуството на 21 век
18:05 Съвременници: “Съвременни чудеса”
18:35 Културни адреси: София,
Европа
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Всичко е възможно
21:30 Равносметка
22:45 Череп и кости
23:30 Добър ден с БНТ 2
00:30 България новини
01:00 Пътувай с БНТ 2
01:30 Череп и кости
02:15 Царете на магията
03:25 Време за губене
03:55 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
04:55 Часът на зрителите
05:25 Китай на фокус
06:00
06:30
06:55
07:25

НЕДЕЛЯ, 18 март
Вкусни изкушения
Пиренеите
№1 Туризмът
Благуните

лев
05:05 Зелената линейка
05:45 Малки истории
СЪБОТА, 17 март
06:00 Време за губене
06:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
07:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура
11:00 Непозната земя
11:30 В кадър
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Бялата
стая“
14:20 Под вълните на Черно
море
14:30 Време за губене
15:00 Плюс това
16:00 Бразди
16:30 Абсурдите с БНТ 2
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл – Академик
Бултекс
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Светото семейство
22:15 Бяла тишина
23:40 По света и у нас
23:55 Зелена светлина
00:00 Шоуто на Канала
01:00 Рецепта за култура
02:00 Плюс това
03:00 Часът на зрителите
03:30 Абсурдите с БНТ 2
04:00 45 градуса по Азарян
05:00 Светът е 7
05:30 Непозната земя

11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:25
17:00
18:00
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
21:45
23:40
23:55
1:50
3:50
5:15
5:45
6:45
7:00
7:10
7:35
8:00
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:25
15:30
16:00
17:00
17:30

Отблизо с Мира Добрева
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика
Малки истории
Каблуи
Бай Ганьо на гости /155 г.
от рождението на Алеко
Константинов/
Вяра и общество с Горан
Благоев
Животът е вкусен
Игри за мир, игри за легенди
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Шоуто на Канала
Боби
По света и у нас
Семейство Петуния
Колекцията
Каблуи
Бразди
Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 18 март
Телепазарен прозорец
Неделно евангелие
Внимание, роботика
Пиксел Пинки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира Добрева
По света и у нас
#Европа
Музикална сцена БНТ1
Световно по ски
Световно по сноуборд
70 г. от рождението на
Бина Харалампиева
Непозната земя
Спортна треска

07:50 Животни по пижами
08:15 Световните градове на
България
09:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Изкуството на 21 век
11:30 Истории с преселници
12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Всичко е възможно
15:30 Шифт
15:45 Балканска хармония
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Рецепта за култура
18:30 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Посолството
21:15 Концерт на група “Д 2”
22:10 2010: Моби Дик
23:35 Добър ден с БНТ 2
00:35 България новини
01:05 Посолството
02:20 2010: Моби Дик
03:45 Пътувай с БНТ 2
04:15 Абсурдите с БНТ 2
04:45 Световните градове на
България
05:30 Местно време.
ПОНЕДЕЛНИК, 19 март
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Време за губене
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пиренеите
10:30 Ай да идем
11:00 Как се прави
11:25 Световно наследство
11:45 Япония днес
12:00 Местно време
12:30 България 12.30

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

НЕДЕЛЯ, 18 март
Бертолдо
Нарисувани писма
Бърколино
Под вълните на Черно
море
Малки истории
По света и у нас
Децата.com
Бразди
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
#Европа
Извън играта
Библиотеката
Отблизо с Мира Добрева
Животът е вкусен
Пътувай с БНТ 2
Добър ден с БНТ 2
Баскетбол /жени/
Семейни реликви
Умно село
По света и у нас
Афиш
Фонд БНТ “Рецитал на
дует Ритон” /1988 г./
Спортна треска
Отблизо с Мира Добрева
Иде нашенската музика
Българската епопея - река Драва, Унгария, март
1945
Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
Афиш
Извън играта
Знаете ли, че…
Животворният Хеброс

18:30 Спорт ТОТО
19:05 Кой унищожи Хинденбург?
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Желязната лейди
22:30 По света и у нас
22:45 Нощни птици
23:45 10 неща или по-малко
1:15 Кой унищожи Хинденбург?
2:00 Семейство Петуния
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:50 Бързо, лесно, вкусно
ПОНЕДЕЛНИК, 19 март
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Под игото
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Сагуа - сиамската котка
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Всичко е възможно
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
12:45 Европа днес
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Китай на фокус
15:10 Летящият кон
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:35 Днес и утре
19:05 Културни адреси: София,
Европа
19:30 България новини
20:00 Евроновини: В бъдещето
20:10 Семейство Даръл 2
21:00 Регионални новини
21:45 Съвременници: “Прохождането”
22:15 Америка днес
23:15 Концерт на Георги Вълчев /цигулка/ и Лора
Чекоратова /пиано/
00:20 България новини
00:50 Семейство Даръл 2
01:40 Регионални новини
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Рецепта за култура
04:25 №1 Туризмът
04:55 Местно време
05:25 България днес
06:55
07:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:25
11:40

ВТОРНИК, 20 март
Стъпка по стъпка
Добро утро с БНТ2
Добро утро с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
Време за губене
Семеен бизнес
Сагуа - сиамската котка
Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 19 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Седмица с филмите на
Радка Бъчварова: “Котката и канарчето”
11:50 Под вълните на Черно
море
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Рецепта за култура
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 На мястото на татко
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Българското пътуване в
Европа: Скорости
22:30 Светът е 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Достойните българи
2018
00:00 Извън играта
00:35 Часът на зрителите
01:05 Още от деня
01:50 Местно време
02:20 България днес
03:50 Европейски маршрути
04:05 Вяра и общество с Горан
Благоев
05:05 Здравето отблизо

7

тв програми

Български

20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:00
1:30
1:40
3:20
4:25
5:05
5:50

Спортни новини
История.bg
Колекцията
По света и у нас
Зелена светлина
Достойните българи
2018
Кристални черепи
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 3
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

ВТОРНИК, 20 март
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 История.bg
13:55 Под игото
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Сагуа - сиамската котка
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Всичко е възможно
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 SS Британия
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Сцени от модерния живот в Китай
12:55 Добро утро с БНТ2
14:30 Часът на зрителите
15:00 Днес и утре
15:30 Благуните
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 5 минути София
18:35 Как се прави
19:00 Пиренеите
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:10 Семейство Даръл 2
21:00 Регионални новини
21:45 Пътешествия
22:15 Брой до десет
23:10 Концерт на Тони Момрел
& Бенд
00:10 България новини
00:40 Семейство Даръл 2
01:30 Регионални новини
02:15 Добро утро с БНТ 2
03:15 Имена от бъдещето
03:55 Вкусни изкушения
04:25 Пътешествия
04:55 Местно време
05:25 България днес
06:55
07:00
09:00
10:00
10:30
11:00

СРЯДА, 21 март
Япония днес
Добро утро с БНТ2
Добро утро с БНТ 2
Абсурдите с БНТ 2
Децата.com
Семеен бизнес

ВТОРНИК, 20 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Седмица с филмите на
Радка Бъчварова: “Петльова пара”
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Извън играта
19:35 Малки истории
19:45 Монета във въздуха
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Концерт на вокална формация “Светоглас”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Време за губене
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес
03:15 Бързо, лесно, вкусно
03:25 Пътуване към пролетта
03:55 Шоуто на Канала
04:55 Под вълните на Черно
море
05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории
06:00
09:00
09:15
11:00
11:40

23:00
23:25
23:30
1:10
1:20
3:00
4:00
4:25
5:05
5:50

По света и у нас
Зелена светлина
Безсмислици
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 3
Семеен бизнес
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

1:05
1:15
2:55
4:00
4:25
5:05
5:50

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

СРЯДА, 21 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
Референдум
Под игото
Телепазарен прозорец
Сагуа - сиамската котка
Семеен бизнес
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Малки истории
Едно голямо семейство 3
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
По света и у нас
Още от деня
Денят, който промени
живота на Мис Петигрю
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Отведи ме у дома
В кадър
По света и у нас
Зелена светлина
Няма връщане назад

ЧЕТВЪРТЪК, 22 март
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Прелюдии за соло пиано
от Клод Дебюси
14:00 Под игото
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Сагуа - сиамската котка
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Почти женени
22:25 Открито
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Скачени съдове
0:55 Бързо, лесно, вкусно
1:05 Денят започва с Култура
2:45 Едно голямо семейство 3

11:25 Сагуа - сиамската котка
11:40 Летящият кон
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Япония днес
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Културни адреси: София,
Европа
15:00 Америка днес
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Очарователни погледи
от Китай
20:10 Семейство Даръл 2
21:00 Регионални новини
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Начо
22:55 5 минути София
23:00 Любомир Дамянов в
Полет
00:00 България новини
00:30 Семейство Даръл 2
01:20 Регионални новини
02:05 Добро утро с БНТ 2
03:05 Начо
03:45 Знаете ли, че...
03:55 Вкусни изкушения
04:20 Пътувай с БНТ 2
04:50 Местно време
05:20 България днес

ЧЕТВЪРТЪК, 22 март
06:50 Очарователни погледи
от Китай
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Вкусни изкушения
10:30 Часът на зрителите
11:00 Семеен бизнес
11:25 Сагуа - сиамската котка
11:40 Европейски маршрути
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Япония днес
12:50 Добро утро с БНТ2
14:25 Време за губене
14:55 Днес и утре
15:25 Съвременници: “Прохождането”
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 Гората, която не трябва
да губим
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Европа днес
20:10 Семейство Даръл 2
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Авиокомпания “Бедствие”
23:40 Културни адреси: София,
Европа
00:05 България новини
00:35 Семейство Даръл 2
01:25 Регионални новини
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Америка днес

СРЯДА, 21 март
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Седмица с филмите на
Радка Бъчварова: “Нека
винаги има хвърчила”
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Малки истории
Време за губене
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Съвременници: “Очите
на пчелата”
Малки истории
Малката вълшебница
По света и у нас
Спортни новини
Ева на третия етаж
Бразди
По света и у нас
Зелена светлина
История.bg
Още от деня
Местно време
България днес
Бързо, лесно, вкусно
Време за губене
Нощни птици
Пролетни дневници
Здравето отблизо
Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 22 март
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Седмица с филмите на
Радка Бъчварова: “Чудното захарно петле”
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Ай да идем
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Тони
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:30 Местно време: Без бариери
02:00 България днес
03:30 Бързо, лесно, вкусно
03:40 Съживената река
04:05 Библиотеката
05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории

6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
12:00
12:30
12:40
12:55
14:00
15:05
15:20
15:35
16:00
16:10
16:25
16:40
16:50
17:45
17:55
18:00
18:15
19:00
19:50
20:00
20:45
20:55
22:30
23:00
23:25
23:30

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

ПЕТЪК, 16 март
„Легендата за Кора”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави”
Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
83
Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.36
Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 51
bTV Новините
„Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
Спорт тото
Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 45
bTV Новините – централна емисия
Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 76
Премиера: „Столичани
в повече“ – сериал, с.12,
еп.3
„Комиците и приятели” –
комедийно шоу
„Шоуто на Слави”
bTV Новините – късна
емисия
„Кости” – сериал, с.9, еп.
12 01:00
„Шест
сестри” /п./ – сериал
„Преди обед” /п./ – токшоу 04:30
„Стъклен дом” еп.21
„Легендата за Кора”

bTV синема
Петък, 16 март
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.3, еп.2
07:15 „Никита: Отмъщението” –
еп.3
08:30 „Зодиак” - трилър
11:45 „Вътрешна сигурност” с.3,
еп.4
12:45 „Никита: Отмъщението” –
еп.4
13:45 „Убийството” с.4. еп.5
15:00 „Тайният живот на вторите съпруги”
17:00 „Отмъстителите“
19:00 „Империя: Август” (втора
част – драма, екшън
21:00 „Бандата на Оушън 2”
– екшън, комедия, криминален (САЩ, 2004), режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Джаред Харис,
Джордж Клуни, Мат
Деймън, Анди Гарсия,
Дон Чийдъл, Бърни Мак,
Джулия Робъртс, Кейси
Афлек, Скот Каан, Венсан
Касел, Еди Джеймисън,
Катрин Зита-Джоунс,Брад
Пит и др.
23:30 „Децата на хората” - драма, фантастика (САЩ,
2006), режисьор – Алфонсо Куарон, актьори Чиуетел Еджиофор, Дани
Хюстън, Клайв Оуен, Джулиан Мур, Майкъл Кейн и
др.
01:45 „Натрапници” – ужас,
трилър (САЩ, 2011),
режисьор -Хуан Карлос
Фреснадильо, актьори Карис ван Хоутен, Клайв
Оуен, Даниел Брюл, Ела
Пърнел, Кери Фокс, Марк
Уингет и др.
03:45 На червения килим: Победителите
03:30 „Убийството” сериал, с.4,
еп.4
бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00

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

Петък, 16 март
„Кое е това момиче“, с.3
„Загадките на Лора“
„По средата“, с.5
„Столичани в повече”
„Агент в оставка” - екшън, комедия
„Проби и грешки“
„На по-добро място“
„Щурите съседи“
„Двама мъже и половина“
„Стъпка по стъпка” – сериал
„Приятели”
„Столичани в повече”, с.9
„Щурите съседи“
„Загадките на Лора“ , с.2
„Стъпка по стъпка” – сериал, с.1
„Приятели”, с.3
„Двама мъже и половина“, с.10
„Проби и грешки“
„На по-добро място“
„Агент в оставка” - екшън, комедия (САЩ,
2006), режисьор - Джон
Уайтсел, актьори - Дейвид Аркет, Майкъл Кларк
Дънкан, Лесли Боб, Джо
Витерели, Ангъс Т. Джоунс, Антъни Андерсън,
Стив Ширипа, Пол Сорвино, Ким Хоторн и др.
„Кое е това момиче” /п./
„По средата“ /п./– сериал
„Щурите съседи”
„Загадките на Лора“ /п./

Най-гледаните
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СЪБОТА, 17 март
06:00 „Чудовища срещу извънземни”
07:00 „Теориянаглупостта”еп.11
07:30 „Двама мъже и половина” – сериал, с.4, еп.2
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“
13:00 „Пътешествие до центъра на Земята”
15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Пътуване до тайнствения остров“ - екшън
22:00 „Умирай трудно 2” - екшън, криминален, САЩ,
1990 г. Режисьор: Рени
Харлин; Актьори: Брус
Уилис, Бони Беделя, Уилям Атертон, Реджиналд
Велджонсън, Франко
Неро, Уилям Садлър,
Джон Амос, Денис Франц
и др.
00:30 „Дневниците на вампира“ с.6, еп.11
01:30 „Космос“ – научно-популярна поредица
02:30 „Пътешествие до центъра на Земята” – екшън,
приключенски, семеен
(САЩ, 2008), режисьор
- Ерик Бревиг, актьори Джош Хътчерсън
04:00 „Cool…T” /п./ – токшоу
05:00 „Двама мъже и половина” – сериал /п./
05:30 „Чудовища срещу извънземни” - /п./

НЕДЕЛЯ, 18 март
06:00 „Чудовища срещу извънземни”
07:00 „Като на кино“ – /п./ предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“
13:00 „Клуб „Веселие” - концертът”
15:00 „Българи на три морета“
16:00 bTV Документите
17:00 „120 минути” – публицистично пр
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” – публицистично пр
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гласът на България“ –
музикално шоу
21:30 „Папараци” – телевизионен таблоид
22:30 „Сигурна печалба”
00:30 „Дневниците на вампира“ с.6, еп.12
01:30 „Космос“
02:30 „Клуб „Веселие” - концертът” – документален
филм (САЩ, 2011), режисьор - Кевин Танчарон,
актьори - Диана Агрон,
Кевин Макхейл, Лиа Мишел, Дарън Крис,Кори
Монтейт, Крис Колфър,
Корд Оверстрит, Ная
Ривера, Хезер Морис,
Марк Салинг
04:00 „Търси се…” /п./ – токшоу
05:00 „Чудовища срещу извънземни” /п./

ПОНЕДЕЛНИК, 19 март
06:00 „Легендата за Кора” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 84
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.1, еп.37
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 52
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 46
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 77
21:00 MasterChef България кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Кости” - сериал, с.9, еп.
13
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” - сериал,
с.1, еп.22

ВТОРНИК, 20 март
06:00 „Легендата за Кора” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” с. 1, еп. 85
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.1, еп.38
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 53
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” с.1, еп. 47
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” с. 2, еп. 78
21:00 MasterChef България кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Кости” с.9, еп. 14
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” с.1, еп.23
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

СРЯДА, 21 март
06:00 „Легендата за Кора” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” с. 1, еп. 86
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.1, еп.39
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 54
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” с.1, еп. 48
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” с. 2, еп. 79
21:00 „Смени жената“ - семейно риалити
22:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Кости” с.9, еп. 15
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” с.1, еп.24
05:30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТВЪРТЪК, 22 март
06:00 „Легендата за Кора” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” с. 1, еп. 87
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.1, еп.40
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 55
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” с.1, еп. 49
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” с. 2, еп. 80
21:00 „Бригада Нов дом“ - социален проект с водещ
Мария Силвестър
22:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Кости” с.9, еп. 16
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” с.1, еп.25

Събота, 17 март
06:00 „Елегия” – драма, романтичен
08:30 „Империя: Август” (първа
част) – драма, екшън
10:30 „Империя: Август” (втора
част) – драма, екшън
12:30 „Като на кино” – предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:30 „Отмъстителите“ – екшън,
приключенски
15:30 „Бандата на Оушън 2”
– екшън, комедия, криминален (САЩ, 2004), режисьор - Стивън Содърбърг
18:00 „Зодиак” - трилър, драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Дейвид Финчър, актьори – Джун Даян
Рафаел, Елиас Котеас,
Джейк Джиленхол, Марк
Ръфало, Брайън Кокс,
Антъни Едуардс, Робърт
Дауни-мл. и др.
21:00 „Смъртоносно влияние” драма, екшън (САЩ,1998),
режисьор - Мими Ледър,
актьори - Робърт Дювал,
Теа Леони, Илайджа Уд,
Морган Фрийман, Ванеса
Редгрейв, Максимилиан
Шел, Джеймс Кромуел и
др.
23:30 Cinema X: „Убиец на пътя
3” – ужас, трилър(САЩ,
2004), режисьор - Деклан
Обрин, актьори - Кен
Кирзингър, Джеси Хъч,
Бен Холингсуърт, Джианаполо Венута, Кирстен
Праут и др.
01:30 „Като на кино” – предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
02:30 „Жената на пътешественика във времето” – драма, романтичен,( САЩ,
2009), режисьор- Робърт
Швентке, актьори- Арлис
Хауърд

Неделя, 18 март
06:00 „Изкуството да се скатаваш” – драма
08:00 „Сладурани” - трилър
09:45 „Рио 2” - анимация, приключенски, комедия
11:45 „Жената на пътешественика във времето”
14:15 „Зелена зона“ - драма
16:30 „Смъртоносно влияние” драма, екшън (САЩ,1998),
режисьор - Мими Ледър,
актьори - Робърт Дювал,
Теа Леони, Илайджа Уд,
Морган Фрийман
19:00 „Мир, любов и още нещо”
- комедия, (САЩ 2012),
романтика, режисьор
- Дейвид Уейн, актьори
- Дженифър Анистън,
Джон Д’Лео, Катрин Хан,
Малин Акерман, Пол Ръд,
Рей Лиота, Лорън Амброус, Алън Алда, Джъстин
Теру
21:00 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия, 2012), режисьор - Тим
Бъртън, актьори - Джони
Деп, Мишел Пфайфър,
Хелена Бонъм Картър,
Ева Грийн, Бела Хийткоут,
Джаки Ърл Хейли и др.
23:15 „Несправедливо обвинена” – трилър, (Канада,
2012), режисьор – Джим
Донован, актьори - Мари
Авгеропулос, Кристин
Кокс, Каспър Ван Диен,
Дани Бланко Хол, Алисън
Греъм и др.
01:00 „Зодиак” - трилър, драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Дейвид Финчър, актьори – Джун Даян
Рафаел, Елиас Котеас,
Джейк Джиленхол, Марк
Ръфало, Брайън Кокс,
Антъни Едуардс
04:00 „Убийството” с.4, еп.5

Понеделник, 19 март
06:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.4
07:00 „Никита: Отмъщението” еп.4
08:00 „Убийството” с.4, еп.5
09:15 „Тъмни сенки” - комедия
11:45 „Вътрешна сигурност ”
с.3, еп.5
12:45 „Никита: Отмъщението” еп.6
13:45 „Убийството” с.4. еп.6
15:00 „Несправедливо обвинена” - трилър, (Канада,
2012), режисьор - Джим
Донован
16:45 „Втората Земя” - драма
(САЩ, 2011), режисьор
- Майк Кейхил, актьори Брит Марлинг, Джордан
Бейкър, Флинт Беверадж,
Робин Тейлър, Уилям
Мапотър и др.
18:45 „Елегия” - драма, романтичен (САЩ, 2008), режисьор - Исабел Куишет,
актьори - Питър Сарсгаард, Патриша Кларксън,
Пенелопе Крус, Антонио
Купо, Бен Кингсли, Денис
Хопър и др.
21:00 Премиера: „Робинзон
Крузо” - анимация (САЩ,
2016), режисьори - Винсент Кестелуут, Бен Стейсън, актьори - Маттиас
Шфайгхьовер, Кая Янар,
Илка Бесин и др.
23:00 „Това не си ти” - драма
(САЩ, 2014), режисьор
- Джордж К. Улф, актьори - Хилари Суонк, Ейми
Росъм, Джош Дюамел,
Стефани Беатриз, Джейсън Ритър, Джулиан
МакМеан и др.
01:15 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.5
02:15 „Никита: Отмъщението” еп.6
03:15 „Убийството” с.4. еп.6

Вторник, 20 март
06:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.5
07:00 „Никита: Отмъщението” еп.5
08:00 „Убийството” с.4, еп.6
09:15 „Втората Земя” - драма
(САЩ, 2011), режисьор
- Майк Кейхил, актьори Брит Марлинг, Джордан
Бейкър, Флинт Беверадж,
Робин Тейлър, Уилям
Мапотър и др.
11:15 „Вътрешна сигурност ”
с.3, еп.5
12:15 „Никита: Отмъщението” еп.6
13:15 „Отново и отново” еп.1
14:15 „Империя: Август” (първа
част) - драма, екшън
16:15 „Робинзон Крузо” - анимация
18:30 „Бандата на Оушън 2”
- екшън, комедия, криминален
21:00 „Мръсни пари“ - криминален, драма (САЩ, 2014),
режисьор - Майкъл Р.
Роскам, актьори - Том
Харди, Нуми Рапас,
Джеймс Гандолфини,
Матиас Шьонертс, Джон
Ортиз, Елизабет Родригез, Джеймс Фречвил и
др.
23:15 „Мордекай” - екшън,
комедия (САЩ, 2015),
режисьор - Дейвид Коп,
актьори - Оливия Мън,
Майкъл Бирни, Оливър
Плат, Джеф Голдблум, Пол
Бетани, Гуинет Полтроу,
Обри Плаза, Юън Макгрегър, Джони Деп, Джейми
Бърнадети др.
01:30 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.6
02:30 „Никита: Отмъщението” еп.6
03:30 „Отново и отново” еп.1

Сряда, 21 март
06:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.6
07:00 „Никита: Отмъщението” еп.6
08:00 „Отново и отново” еп.1
09:15 „Победителят“
11:30 „Вътрешна сигурност ”
с.3, еп.7
12:30 „Вътрешна сигурност ”
с.3, еп.8
13:30 „Отново и отново” еп.2
14:30 „Империя: Август” (втора
част) - драма, екшън
16:30 „Двете лица на януари”
- трилър (САЩ, 2014), режисьор - Хосеин Амини,
актьори - Игит Йозшенер,
Виго Мортенсен, Кирстен
Дънст, Оскар Айзък, Промитеас Алиферопулос,
Дейзи Бевън, Никос Мавракис, Сократ Алафоуцос
и др.
18:45 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия, 2012), режисьор - Тим
Бъртън, актьори - Джони
Деп, Мишел Пфайфър,
Хелена Бонъм Картър,
Ева Грийн, Бела Хийткоут,
Джаки Ърл Хейли и др.
21:00 „Аз, проклетникът“ - анимация (САЩ, 2010), режисьори - Пиер Кофен, Крис
Рено, сценаристи - Кен
Дорио, Чинко Пол
23:00 „Номер 42 - ри“ - драма,
биографичен, спортен
(САЩ, 2013), режисьор Брайън Хелгеланд, актьори - Чадуик Босман, Харисън Форд, Кристофър
Мелони, Джуд Тейлър и
др.
01:30 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.7
02:30 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.8
03:30 „Отново и отново” еп.2

Четвъртък, 22 март
06:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.7
07:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.8
08:00 „Отново и отново” еп.2
09:15 „Мордекай” - екшън,
комедия (САЩ, 2015),
режисьор - Дейвид Коп,
актьори - Оливия Мън,
Майкъл Бирни, Оливър
Плат, Джеф Голдблум, Пол
Бетани, Гуинет Полтроу,
Обри Плаза, Юън Макгрегър, Джони Деп, Джейми
Бърнадети др.
11:45 „Вътрешна сигурност ”
с.3, еп.9
13:00 „Вътрешна сигурност ”
с.3, еп.10
14:00 „Отново и отново” еп.3
15:00 „Нощи в Роданте” - драма,
романтичен, САЩ, 2008
г., режисьор - Джордж
С. Улф, актьорите - Скот
Глен, Кристофър Мелони,
Ричард Гиър, Даян Лейн,
Джеймс Франко, Вайола
Дейвис
17:00 „Аз, проклетникът“ - анимация (САЩ, 2010), режисьори - Пиер Кофен, Крис
Рено, сценаристи - Кен
Дорио, Чинко Пол
19:15 „Втората Земя” - драма
(САЩ, 2011), режисьор
- Майк Кейхил, актьори Брит Марлинг, Джордан
Бейкър, Флинт Беверадж,
Робин Тейлър, Уилям
Мапотър и др.
21:00 „Затворници” - криминален, драма, трилър
(САЩ, 2013), режисьор
- Денис Вилньов, актьори
- Хю Джакман, Пол Дано,
Джейк Джиленхол, Мария
Бело, Вайола Дейвис,
Мелиса Лео и др.
00:00 „Улични крале 2” - драма,
криминален, трилър

Събота, 17 март
06:00 „Кое е това момиче“, с.3
07:00 „Двама мъже и половина“, с.2
08:00 „По средата“, с.5
09:00 „Клуб Веселие”, с.5
10:00 „Купихме си зоопарк” драма, комедия (САЩ,
2011), режисьор - Камерън Кроу, актьори - Мат
Деймън, Скарлет Йохансон, Томас Хейдън Чърч,
Колин Форд, Ел Фанинг,
Джон Майкъл Хигинс,
Карла Гало, Патрик Фюджит и др.
12:00 „Столичани в повече“
/п./, с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Столичани в повече“,
с.10
16:00 „Приятели”
17:00 „Столичани в повече”, с.9
18:00 „Двама мъже и половина“
19:00 „Щурите съседи“
20:30 „Сексът и градът 2” –
комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
- Майкъл Патрик Кинг,
актьори - Сара Джесика
Паркър, Ким Катрал
22:30 „Мутра по заместване”,
с.3
23:30 „Столичани в повече“
02:30 „Мутра по заместване“
03:00 „По средата“/п./
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Двама мъже и половина“

Неделя, 18 март
06:00 „Кое е това момиче“, с.3
07:00 „Двама мъже и половина“, с.2
08:00 „По средата“, с.5
09:00 „Клуб Веселие”, с.5
10:00 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ“ – семеен (САЩ,
2016), режисьор – Надя
Тас, актьори – Маги Елизабет Джоунс, Хали Тод,
Сторм Райд и др.
12:00 „Столичани в повече“
/п./, с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Столичани в повече“,
с.10
16:00 „Приятели”
17:00 „Столичани в повече”–
сериал, с.9
18:00 „Двама мъже и половина“
19:00 „Щурите съседи“
20:30 „Аз, моя милост и Айрийн” - комедия, романтичен (САЩ, 2000), режисьори - Боби Фарели и
Питър Фарели, актьори
- Джим Кери, Рене Зелуигер, Крис Купър, Рикард
Дженкинс и др.
22:30 „Мутра по заместване”,
с.3
23:30 „Столичани в повече“
02:30 „Мутра по заместване“
03:00 „По средата“ /п./
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Двама мъже и половина“

Понеделник, 19 март
06:00 „Кое е това момиче“ с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ с.5
09:00 „Столичани в повече“ сериал
10:00 „Сексът и градът 2”
12:00 „Проби и грешки“ - сериал
12:30 „На по - добро място“ сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”
с.10
18:00 „Щурите съседи“ с.3
19:00 „Загадките на Лора“ с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” с.1
22:30 „Мутра по заместване”
с.3
21:00 „Приятели“ с.3
22:00 „Двама мъже и половина” с.11
23:00 „Проби и грешки” - сериал
23:30 „На по - добро място” сериал
00:00 „Сексът и градът 2” - комедия, романтичен
02:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Проби и грешки” - сериал
04:30 „На по - добро място” сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал

Вторник, 20 март
06:00 „Кое е това момиче“ с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ с.5
09:00 „Столичани в повече“ сериал
10:00 „Аз, моя милост и Айрийн”
12:00 „Проби и грешки“ - сериал
12:30 „На по - добро място“ сериал
13:00 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”
с.10
18:00 „Щурите съседи“ с.3
19:00 „Загадките на Лора“ с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” с.1
22:30 „Мутра по заместване”
с.3
21:00 „Приятели“ с.3
22:00 „Двама мъже и половина” с.11
23:00 „Проби и грешки” - сериал
23:30 „На по - добро място” сериал
00:00 „Аз, моя милост и Айрийн” - комедия, романтичен (САЩ, 2000), режисьори - Боби Фарели и
Питър Фарели, актьори
- Джим Кери, Рене Зелуигер, Крис Купър, Рикард
Дженкинс и др.
02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Проби и грешки” - сериал

Сряда, 21 март
06:00 „Кое е това момиче“ с.3
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „По средата“ с.5
09:00 „Столичани в повече“ сериал
10:00 „Отново е Коледа“ - комедия, семеен (САЩ,
2016), режисьор - Кристи
Карлсън Романо, актьори - Джои Лорънс,
Кристи Карлсън Романо,
Амбър Франк, Кристофър Грей, Шон Райън
Фокс и др.
12:00 „Проби и грешки“
12:30 „На по - добро място“
13:00 „Щурите съседи“
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”
с.10
18:00 „Щурите съседи“ с.3
19:00 „Загадките на Лора“ с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” с.1
22:30 „Мутра по заместване”
21:00 „Приятели“ с.3
22:00 „Двама мъже и половина” с.11
23:00 „Бруклин 99” еп. 1,2
00:00 „Отново е Коледа“ - комедия, семеен (САЩ,
2016), режисьор - Кристи
Карлсън Романо, актьори - Джои Лорънс,
Кристи Карлсън Романо,
Амбър Франк, Кристофър Грей, Шон Райън
Фокс и др.
02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Бруклин 99” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./

Четвъртък, 22 март
06:00 „Кое е това момиче“ с.3
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „По средата“ с.5
09:00 „Столичани в повече“
10:00 „Американско момиче: Лия се притича на
помощ“ - семеен (САЩ,
2016), режисьор - Надя
Тас, актьори - Маги Елизабет Джоунс, Хали Тод,
Сторм Райд и др.
12:00 „Бруклин 99“ - сериал
13:00 „Щурите съседи“
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели” - сериал
17:00 „Столичани в повече”
с.10
18:00 „Щурите съседи“ с.3
19:00 „Загадките на Лора“ с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” с.1
22:30 „Мутра по заместване”
с.3
21:00 „Приятели“ с.3
22:00 „Двама мъже и половина” с.11
23:00 „Бруклин 99” еп. 3,4
00:00 „Проектът Х“ - комедия,
(САЩ, 2012), режисьор
- Нима Нуризаде, актьори - Томас Ман, Оливър
Купър, Джонатан Даниел
Браун, Дакс Флейм,
Кърби Блис Блантън,
Алексис Нап, Мартин
Клеба, Майлс Телър и др.
02:00 „Кое е това момиче“ - сериал
03:00 „По средата“ /п./ - сериал
04:00 „Бруклин 99” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
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Ден на народната носия

Ден на народната носия, посветен на
християнския празник Сирни Заговезни,
се проведе в Русе в Канев център.
Той бе кулминацията на проекта на Сдружение „Общественополезно училищно настоятелство „Фридрих
Шилер“, „Изучаване и
популяризиране на
българските фолклорни традиции и празничната обредност
чрез отбелязване на
Ден на народната носия“, който е финансиран по програма „Знание и растеж” на Фондация „Русе – град на

свободния дух”, реализирана с подкрепата на
Фондация „Еконт“.
Проектът
беше
представен от д-р Марияна Георгиева и г-жа

Галина Панова. Денят
на народната носия
започна пред Канев
център с атрактивно
кукерско шествие под
звуците на автентич-

9

у нас

ни чанове, в което се
включиха деца и родители.
Минути по-късно
бяха открити изложби на кукерски маски
и битови предмети. В
залата на Канев център се проведе шествие на автентични народни носии, в което
участваха ученици от
почти всички русенски училища. За първи
път бяха показани и
облекла от автентичната колекция на жител на град Бяла – Велико Тодоров. В рамките
на празника бе проведен и конкурс „Родител
и дете“.

В помощ на
студенти хирурзи
В началото на 2018 г. симулаторът за лапароскопска хирургия в Медицинския университет – Варна, бе допълнен с последно поколение симулационна платформа. Тя има възможност за триизмерна реалистична визуализация. “Lap Mentor 3D System VR OR” и симулационни комплекти за шиене и работа с хирургически инструменти. Това съобщиха от пресцентъра на Медицинския университет – Варна.
Студентите, стажант-лекарите и специализантите в МУ – Варна, ще са първите в глобален мащаб, които ще имат възможност да се

Археологични находки в центъра на Варна
Археолози от варненския музей са се натъкнали на
интересни находки при проучването на терени в центъра на Варна, върху които ще се построят нови сгради.
На улица „Йоан Екзарх” са намерени останки от сграда, която е строена по едно и също време с Римските
терми и е вторият най-голям открит обект след тях от
древния град Одесос. Стените са с дължина съответно около 100 и 20 метра, а правоъгълното помещение
вероятно е било използвано за съхранение на зърно.
Архитектурата ще бъде частично експонирана в сградата, която ще бъде построена на изследвания парцел.
В Одесос е имало производство на керамика, за което свидетелстват открити на същото място пещи и съдове. За тях се предполага, че са от края на II до средата на III в., заяви директорът на музея Игор Лазаренко.
На останки от отбранителна кула са се натъкнали археолозите в избените помещения на къща на ул. „Воден”,

120 години БТА
Навършиха се 20 години от излизането на
първия бюлетин на Българската телеграфна
агенция (БТА), написан
лично от нейния директор Оскар Искандер през
1898 г. Той се състои от 4
страници и в него са събрани седем информа-

ции за борсови цени, за
събитията в балканските
страни и преди всичко за
здравословното състояние на княгиня Клементина. Датата е приета за
рожден ден на БТА.
Агенцията е създадена през 1898 г. с указ на
княз Фердинанд. Тя е основният и най-модерният източник на информация за печатните и
електронните медии,
за държавните институции и неправителствените организации в България.
"Агенционната жур-

която е строена миналия век и е архитектурен паметник.
Останки от гробница и 22 ритуални ями от архаичната и класическата епоха е установило проучването на терен на улица „Иван Шишман”. 16 гроба от късния халколит са открити при проучванията на Третия варненски
некропол в района на квартал "Погребите". Покойниците са били погребвани с огърлици, като са намерени също златна халка и мънисто, обясни Владимир Славчев.
Археологът е участвал и в проучванията на пещерата Темната дупка край Белослав. В нея е открит кремък
и се смята, че мястото е първото човешко палеолитно
местообитание в региона. Манастирски комплекс е имало и в местността Боровец, където археолозите проучват базилика. Манастирът в местността Джанавара край
квартал „Аспарухово” е бил с канализация и тоалетна,
свидетелстващи за цивилизован живот, допълни Васил
Тенекеджиев.

Русенци гледаха опера от сцената

налистика е може би наймалко атрактивната.
За разлика от телевизията, където хората
виждат колегите, които правят нещо, за разлика от радиото, където
чуват гласа им, за разлика от пресата, където четат имената им, в аген-

ционната журналистика има едни безименни
журналисти, които всеки
ден правят много информация, но техните имена завинаги ще останат
скрити.
Това е първото, което е много важно. Второто е самите правила, самите принципи на агенционната журналистика, която да не забравяме, че все пак владее
80% от световната информация", заяви по повод празника генералният директор на БТА Максим Минчев.

обучават по хирургия с 3D очила за виртуална
реалност, благодарение на които се пресъздава детайлно операционната зала, включително екипът в операционната зала, пациентът и
оборудването.
Очилата разполагат и със слушалки, чрез
които се осигурява преживяване с цялостно
„потапяне“ в реалните условия, включително
всички шумове, характерни за динамичната
работа в операционната зала. Всичко това ще
спомогне още при обучението си стажантите
да могат да се справят с всички натоварвания
и атмосферата в операционната зала.
3D софтуерът позволява на сестрата да избира инструменти според медицинския случай, за да даде възможност за ефективна работа в екип между хирург и сестра.

В Русе публика и
оперни артисти съпреживяха заедно "История на войника" от
Игор Стравински.
Спектакълът на Русенската опера бе
представен в камерна
обстановка, като зрителите бяха настанени
на столове на сцената,
обясни режисьорът на
постановката Пламен
Бейков.
"История на войника" се посвещава на
стогодишнината от
края на Първата световна война.
В спектакъла участва инструментален
ансамбъл от оркестъра на Русенската опера. Диригент бе Юрий
Илинов, хореограф
- Никол Джиброва, а
сценограф - Петя Динова.
"История на войника" е музикална мимодрама, създадена от

Игор Стравински през
1917 г. по текста на

Шарл-Фердинан Рамю.
В нея участват разказвач, изпълнители актьори, танцьори или пантомимисти
и седем инструмента
- цигулка, контрабас,
фагот, тромпет, тромбон, кларинет и ударни инструменти.
"Надявам се, че "История на войника" ще

има бъдеще. Планираме да бъде представена в София, както и
на други места", обясни директорът на Русенската опера Иван
Кюркчиев.
По думите на диригента Юрий Илинов музиката е много съвременна, понятна е и за
младите хора.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Осмели се да кажеш „Да!“

Три двойки казаха "Да!" на площада пред сградата на общината в
Бургас в деня на влюбените.
Кметът Димитър Николов извърши
бракосъчетанията,
съобщиха от
общината.
Церемониите стартираха
в специално изграден
сватбен
кът от
цветя и
кристал, аранжиран от сватбена
агенция и магазин за дизайнерски мебели.

На площада бе изградена и алуминиева пергола като символ за
обета за вечна вярност.
Инициативата "Осмели се да кажеш Да!"
бе
по
повод
М е ж дународната седмица на
брака,
която се
провежда ежегодно
от 7 до
14 февруари в
над 23
страни
по света. Орисница на трите нови семейства бе известната бургаска певица Тони Димитрова.
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220 хиляди българи
ограбени за 1 година

Български

Хората нямат доверие в правозащитните органи и всеки пети
българин казва, че е готов да се самозащитава.
Това каза социоложката Евелина Славкова. Тя изнесе данни,
че 220 хиляди българи са ставали жертва
на грабежи или друго
престъпление в последната една година.
Данните показват още,
че 62% от пострадалите биха потърсили полицията, а 20% не искат

да правят това и биха
се обърнали към свои
близки, за да им помогнат да се защитят.
29% от българите
не се чувстват сигурни в домовете си. Това
показват данни от национално представително проучване на Изследователски център
"Тренд". Във връзка с
убийството на крадеца
Жоро Джевизов-Плъха,
който беше застрелян
от д-р Иван Димитров
в Пловдив, социолож-

ката посочи, че протестите в града, провокирани от ареста на лекаря, не са били изненада
за никого.
"Когато нямаш доверие към институциите или то е понижено, е съвсем нормално обществото да реагира по този начин".
Проучването показва,
че всеки пети българин е готов сам да се
защитава дори и с насилие. Помощ от полицията са склонни да
търсят повече жителите на малки селища в
сравнение със София.
Общо 78 на сто твърдят, че в България човек не може да се разхожда навсякъде и повсяко време, без да се
страхува от престъпление. Високи са дяловете на обявилите, че изпитват страх от крадци
(78%), хора от ромски
произход (64%), хулигани (69%).

Конфликти

Отмъкнаха 5000 лв.
от двама русенци ÊÐÈÌÈ

Две телефонни измами са регистрирани в Русе. При тях престъпниците са взели над 5000
лв.Сигнал за първата измама бил подаден от 58-годишна жена, която обяснила, че неизвестен мъж
се обадил на домашния й телефон и се представил като Стефан Попов Димитров от криминална
полиция. Той обяснил, че е задържан измамник
и в него е намерен телефонният й номер. Предупредил я, че може някой да й се обади и да я заплашва. След това се обадил детски глас, който
през плач обяснил, че ще му правят операция и
че ще даде на доктора да обясни. Разговора продължил мъж. „Докторът” казал на потърпевшата,
че са нужни 3000 евро за операцията на детето.
След това я заплашил, че ако не даде парите, ще
пострадат близките й.
Жената се обадила на "Димитров" и му разказала какво се е случило. Той й дал указания да събере всичките си пари и да ги предаде, за да могат да хванат извършителите. Поискал й номера
на мобилния й телефон, за да поддържат връзка
постоянно. Тя взела 1020 лв. от дома си и изтеглила още 2100 лева. По указания на "Димитров" отишла пред магазин и сложила парите в найлонова
торба, като отделила 150 лева. Там се явил мъж на
около 30-40 години. Жената му дала парите и влязла в магазина, а мъжът заминал.
Впоследствие е подаден сигнал за втора измама от 87-годишен русенец, който бил принуден
да изхвърли през терасата си 1750 лева, както и
златни и сребърни бижута - всичко на обща стойност 1950 лева.

Пак агресия ÁÐÀÊÎÍÈÅÐÈ ÏÐÅÁÈÕÀ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
срещу медици

Поредната агресия срещу лекари е
извършена в мисията на Украйна в София. От Центъра за спешна медицинска
помощ в София съобщиха, че екипът е
бил забавен на входа на посолството от
проверяващите и дипломатът, за когото бил подаден сигнал, че не е добре,
е починал.
В момент на афект дъщеря му се нахвърлила върху медиците с юмруци и
ритници.
"Проследихме GPS-а на линейката,
пътували са със сирени и светлини, за
10 минути са стигнали. Имало е забавяне 5-6 минути на входа, защото това е посолство и трябва да се извършват необходимите действия за проверка. В момента, в който екипът ни е отишъл, човекът е бил починал. Въпреки
това нашият лекар е направил пълния
обем реанимационни действия. Всичко
възможно сме направили", обясниха от
Спешна помощ. След нападението от
дъщерята на починалия лекарят е извикал полиция.

Служител на Агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА)
е с наранявания в
областта на лицето
след нанесен му побой.
Съобщено е за
инцидент в района
на езерото Мандра
до Бургас. Екип на
Агенцията проверявал сигнал за бракониерски улов на риба. Докато колегите
на служителя били в
езерото, той е нападнат, бит с юмруци и ритан в тялото от няколко мъже, които избягали.
Докато разговаряли с пострадалия, полицаите видели, че в близост преминава
лек автомобил "Лада Нива" с бургаска регистрация, чийто водач не спрял на сигнал, а увеличил скоростта си, опитвайки
да избяга.
След кратко преследване "Ладата" е
спряна, установено е, че шофьорът е криминално проявен 32-годишен мъж от Бур-

Тъща уби зет си
Осемдесет и осем годишна жена е арестувана
за убийството на
68-годишния А.
А., който бе открит мъртъв
в апартамента си в Русе.
Изпратеният
в блок "Родина" след сигнал полицейски екип открива в една от стаите
трупа на А. А. По главата му имало следи от удари.
Като обвиняема е привлечена 88-годишната П. С. Тя и убитият живеели в едно домакин-

ство. Първоначално като заподозрени са
били задържани 50-годишната съпруга
на жертвата и 18-годишният
му внук.
Следствените действия по-късно
обаче ги насочили към 88-годишната тъща. Според съседи убитият бил
доста сприхав и често прекалявал с алкохола. Жената е направила самопризнания.
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гас. Водачът е тестван за употреба на алкохол, дрегерът отчел - 1.01 промила. Апаратът показал наличие на кокаин, амфетамин и метамфетамин. При извършената проверка на автомобила е установено,
че с него се придвижвали и 39-годишният
криминално проявен мъж от село Твърдица и 17-годишният му син. Тримата са разпознати от потърпевшия държавен служител като извършители на побоя. Задържани са със заповеди за 24 часа.

1200 софиянци
останаха без коли

За автокрадците няма периоди – кражби има винаги, по
всяко време. Това коментира
главен инспектор Пламен Максимов, началник сектор „Престъпления, свързани с МПС“ към
СДВР. Когато е много студено,
крадците се ориентират към
кражба на запалени двигатели. Статистиката показва спад
на автокражбите в София – в
сравнение с миналата година
те са с около 67 броя по-малко,
или 25%. През 2017 г. в столицата са били откраднати 1200 коли, което на фона на 2 млн. автомобила е нищо, каза Максимов. Увеличение има обаче на
кражбите, при които шофьори-

те са слезли за малко до магазин например. Последният случай бил при леко ПТП. Най-модерният метод за кражба е т.
нар. машина „кийлес“ (keyless
от англ. ез. – безключов). С нея
могат да се откраднат чисто нови автомобили, но засега – само
определени марки и модели от
по-масовите. Някои от тези автомобили биват разглобени на
части, други ги изкарват извън
страната. Крадците влагат в такава електроника, защото възвръщаемостта е голяма – един
такъв краден автомобил върви
20 – 25 хил. лв. Една група за
кражби печели годишно около
500 хил. лв., посочи Максимов.

ÕÐÎÍÈÊÀ
НЕПълНОлЕТНа
УДУши БЕБЕТО си
16-годишно момиче е убило новороденото си бебе в казанлъшкото село средногорово.
Непълнолетната
майка е родила в къщата си. след това
убила бебето си и сложила трупчето в хладилник в гаража на къщата.
според бащата на
детето майката е удушила бебето. състоянието на родилката е
тежко и тя е настанена в болница.
мъж ПрЕБи
гаДжЕТО си
ДО смърТ
разносвач на храна пребил зверски до
смърт гаджето си. съседите постоянно чували скандали между
24-годишното момиче и гаджето й. майката споделяла, че не
издържа и отива да
живее при дъщеря си.
При скандалите Божидар гонел Вероника и мятал дрехите й
през балкона. В нощта
на 3 март съседите отново чували цяла нощ
как Божидар бие Вероника, блъскал я в
раклата и мебелите.
когато полицаите дошли, жената е била гола и мъртва.
софийският градски съд остави в ареста Божидар Димитров, който вече е бил
осъждан.
арЕсТУВаХа
ОБирДжии На
БаНкОмаТ
софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на
четирима от общо петимата мъже, задържани за взрив на банкомат в софия.
Това са иван Янински-шумахера, Юлиян
Ценев–Байката, росен
Цветков–ръкспина и
Пламен Попов. Петият обирджия е Николай анев–лъвчето.
Над 17 хиляди лева
беше сумата от взривения банкомат в софия, заради който бяха задържани петимата автокрадци. арестът им се случи след
зрелищна гонка. Всички са с богато криминално минало. групата е действала на територията на България от 7 месеца.
Страницата подготви
Уляна петКОва
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С и ц и л и я - романтична приказка

скъпи бутици, шикоз- били разрушени или в бароков стил.
на острова. Дворците,
ни заведения и много, повредени, след което
Тук е изложен ше- църквите и дори обикмного цветя.
градът е възстановен дьовърът на Каравад- новените къщи удивляВсичко в Таормина в типичния сицилиан- жо „Погребението на ват с изящната си крае фантастично, затова, ски барок. През 2005 г. Санта Лучия“, сътворен сота.
През 1693 г. силно зепосети ли човек Сици- древният център на Си- през 1608 г.
лия, непременно да раз- ракуза е включен в СпиНедалеч от площад метресение разрушава
гледа този невероятен съка на световното на- „Дуомо“ се намира пло- старинния град почти
град, който няма равен следство на ЮНЕСКО.
щадът „Архимед“, по- изцяло. Жителите му
на себе си по красота и
От останките от ан- строен през 1872 г., в решават да издигнат селището си наартистичност.
ново, и то саСлед Таормина посемо на няколко
тих Сиракуза.
километра от
За този град Цицепървоначалрон е казал: “Сиракуза
ното му месе най-големият гръцтоположение.
ки град, най-красивиНовото строият от всички по земята.
телство се отИ това е самата истина.
личава с функИ мястото му е колкото
ционалност и
непристъпно, толкова
архитектурприятно наглед и откъм
на хармония
морето, и откъм сушата;
и с жълтении пристанищата му са в
кавия цвят на
чертите, така да се каже
Красив кът в Катания
камъните.
– в скута на града.“
Главната
Сиракуза се намира
В късния ноември ната улица Виа Етниа. Тя в югоизточната част на
улица “КорПлощад "Архимед" с фонтана в Сиракуза
потеглих за Сицилия. е широка и права, като остров Сицилия и е на
со Виторио
Първият град, който продължава няколко възраст над 2700 годиЕмануеле” запосетих, бе Катания.
километра.
ни. Градът е основан тичността няма как да чийто център се изди- почва от внушителнаПешеходнаот дре- не впечатли и храмът, га величественият фон- та Порта Реале, минава
та разходка е
в н о г - който се намира в са- тан, работа на Джулио покрай църквата „Чинай-подходяръцки мото начало на стария Москети, със скулптура- еза ди Сан Франческо”,
щият начин за
корин- град Ортигия. Все още та на Диана – богинята до която се стига по виразглеждане на
соки стълби, и завърштяни и археолозите и истори- на лова, в средата.
стария град. Изе имал ците продължават да
Стигнах и до приста- ва на централния плограден е от черголямо спорят дали този храм нищната крепост Кас- щад на града, откъдето
на лава и бял
в л и - е бил посветен на Апо- тело Маниаче, кацнала започва главната улица
мрамор.
Тук
я н и е лон или на Артемида, върху удължения три- „Корсо Виторио Емануима и гръцки, и
в ъ р х у или и на двамата.
ъгълник, който офор- еле”, която е изцяло перимски останцелия
Над всички се изви- мя крайната южна част шеходна.
ки. Градът цели
Църквите са една
район, сява катедралата „Ил на острова. Замъкът е
7 пъти е бил изк о й т о Дуомо“, създадена ка- построен през 1232- след друга. Главната кагарян от лавата
се е на- то поредния дорийски 1240 г. по заповед на тедрала на града – „Дуна Етна, в чиер и ч а л храм. В нейнито подножие се
М а г - те основи още
намира. Лавата
на Гре- могат да се вие била използц и я . дят останките от
вана в зидариИзвес- храма на Атина.
ята на сградитен е После се е прете и това е прис бога- върнала във видало допълнитата си зантийска бателна здравина
г р ъ ц - зилика, в норПаметникът на Белини
на тяхната конка ис- мандска църкструкция. Баротория, ва, украсявана
ковият му градски ценДвижейки се по нея, защото в един период и разширявана
тър е включен в списъ- стигам до площад „Сте- от време е бил главни- през вековете.
ка на ЮНЕСКО за све- сикоро” и останките на ят съперник на Атина,
На площатовното наследство.
римски амфитеатър. тогава, когато е блестял да е разполоСлед като преминеш Той датира от 2-ри век като столица на една от жена и базилипрез градската порта, преди новата ера. По най-могъщите държави ката „Санта Луведнага се озоваваш на размери неколкократ- на Средиземноморие- чия ала Бадиа“,
площад „Дел Дуомо”, но отстъпва на Колизе- то. По-късно се превръ- която завършкъдето се намират ка- ума в Рим, но все пак е ща в част от Римската ва площада „ДуКатедралата Дуомо
тедралата „Санта Ага- побирал 16 000 зрители.
та” и Фонтанът на слоСрещу амфитеатъра е
Фридрих ІІ, импе- омо”, е строена от 1693
на. Катедралата е по- паметникът на композиратор на Свещена- до 1770 година. Тя глестроена от останките торът Винченцо Белини.
та Римска империя. да директно към красина римските сгради,
Най-голямата атракНаречен е в чест на вия Палацо Дучезио, в
разрушени при земе- ция на Катания е съботГеорги Маниак, ви- който се помещава обтресението. Използва- ният пазар. Цялата улизантийски пълко- щината.
ни са мраморните ко- ца „Гаетано ала грота”
водец, който през
Продължавам
по
лони, както и фризове. и площадът на църква1038-1040 г. отвоюглавната
улица
и
попаФонтанът на слона та „Сантуарио дела Мавал Сицилия за Вие създаден през 1735 дона дел Кармине” се
зантия. От 1305 до дам на поредния плог. Фигурата на слона е изпълват със сергии. И
1536 г. Кастело Ма- щад и църквата „Сан
изсечена от черна ла- всичко се предлага на
ниаче се ползвал ка- Доменико”. А пред нея
ва, изхвърлена от Етна, много достъпни цени.
то резиденция на си- е разположен красивии е поставена върху виОт Катания потеглям
цилианските крале, ят фонтан Еркол.
Срещу църквата се
зантийска колона. На за Таормина с влак.
после бил затвор, а
намира
Театро комунагърба си той носи егиТова селище е с изупо-късно бил вклюле
„Виторио
Емануеле”.
Малък площад в Ното
петски обелиск, изпи- мителен изглед към мочен в комплекс от
сан с йероглифи. Това рето. Доста колоритно
укрепления, защи- Не особено впечатлявае един от символите на е, с много артистичен република и Византий- омо“ в този край. Стара- таващи пристанището ща отвън сграда. А вътре има блясъка на Ла
този град. Той симво- дух, с романтичен прив- ската империя. Тук е ро- та византийска църква и града.
лизира способността кус и древни артефа- ден и Архимед.
е била построена през
Бароковото чудо на Скала, но в умален мана града да се изпра- кти. Едно ведро, пъстро
След опустошител- 303 г. след мъчениче- Сицилия е градчето Но- щаб.
С това разказът ми за
вя на крака след всяко и лежерно настроение ното земетресение от ската смърт на свети- то.
Сицилия
приключи.
едно бедствие.
витае по улиците, отру- 1693 г. много древни цата, но след земетреТо е разположено
От там започва глав- пани с арт магазинчета, обекти и паметници са сенията е възстановена в югоизточната част
Ирина ИВАНОВА
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Читалища
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Следовник на народните будители

П

Председателят
Андрей Апостолов

ървите заселници на столичния
квартал „Дианабад” идват преди 95 години. За изминалите 50
години досега кварталът се формира, развива и се превърна в красив съвременен комплекс. Всичко това се
налага от създадената
организация и от обединените усилия на самото население. Будните жители се насочват
към читалището.
Наскоро читалище-

то, което носи името
на един от най-големите духовни будители на България - Добри Чинтулов, чества
своята 80-а годишнина. За да отчете едногодишната си дейност, да направи равносметка на постигнатото и да очертае
някои насоки за дейността в бъдеще, председателят проф. Андрей
Апостолов свика общо
събрание, на което отчете работата на четирите школи, деветте клуба и множеството други
художествени състави. В
читалището са проведени редица срещи с писатели, поети, честват се национални празници, правят се възстановки на народни обичаи, обсъжда
се всекидневният печат.
Читалищното ръководство организира култу-

рен туризъм, квартални
празници, викторини, изложби, концерти, конкурси, срещи с общественици, филмови прожекции.
Отлична е работата на
школите по пиано, по китара и по изобразително
изкуство. Детската вокална група за народни песни „Чубричанче” участва
със свои изпълнения и в
програми на телевизията. На малките съкварталци читалището предлага
възможност за занимание в школите по рисуване, по керамика, по китара, по пиано, организира фестивали на тебеширената рисунка.
По-големите ученици
и младежите то включва
в школи и състави, закупува за тях учебни пособия и книги, които се разглеждат в училище, организира театралната група „Конникь” . За средна-

слав Пожидаев.
Иска ни се да вярваме, че по нашия духота възраст – безплатни и „Свят и поезия”, орга- вен мост ще продължат
театрални представле- низират се срещи с пи- да вървят и следващите
ния, литературни срещи сатели, провеждат се вик- поколения на „Дианаи четения и изложби на торини. В момента фон- бад”. Надяваме се с обсофийски художници. За дохранилището побира щи усилия да преодолявъзрастните се организи- над 18 000 библитечни ваме трудностите, за да
рат екскурзии с култур- единици. Библиотекар- оправдаем и през иднина насоченост и срещи с ката Весела Симеонова те години званието „Следовник на народобществените будители”, с
ници. Похкоето читалищевална е рато ни беше отботата на
личено първо изотговормежду 147-те сониците за
фийски читаликултурнаща. Читалището
та дейност
гордо носи имеПламен
то на своя патрон
Глогов и
– лирик, възрожВиолета
денец и читалиМашева и
щен деец, народспонсорния будител Доството на
Продукция на школата по китара
бри Чинтулов.
члена на
настоятелството Свето- се справя много добре с
Петър ДиНЧЕВ,
слав Пожидаев и на биб- работата си.
краевед, почетен
лиотеката. Освен книСъбранието единочлен на читалището,
гораздаване в нашата душно избра за председоайен
библиотека функциони- дател на читалището увана читалищното
рат клубовете „Орфей” жавания спонсор Светодело в квартала

Заедно да съхраним и оздравим СП-2004

По повод статията в бр. 6 със заглавие „Нов
Уважаеми членове на съюза,
С настоящото писмо сигнализи- председател на Столичния съвет на СП-2004”
рам всички членове и ръководства
на местните структури на СП-2004 за викани 58, от които са се явили 49 легитимен.
Това налага съгласно чл. 29 от
процесите, които протичат в нашето и са отсъствали 9 „непослушни”. По
сдружение. Те са в нарушение на Ус- този начин са изхвърлени 16 члено- Гражданския процесуален кодекс
тава на съюза и ЗЮЛНЦ. След ІV кон- ве, между които и почетният пред- (ГПК) съдът в хода на делото да нагрес тези процеси се засилват и во- седател на Столичния съвет проф. значи „особен представител”, койЦвета Найденова, и е отстранено то да представлява СП-2004.
дят до разцепление на съюза.
С особена тревога сигнализиЗа моето „отстраняване” като цялото бюро на Столичния съвет,
рам, че недемократичните методи
председател на Столичния съвет на- с изключение на един.
Тази практика е обезпокоителна и стил на работа от нелегитимната
учих от вестниците. То е извършено
в нарушение на чл.15 и чл.16 от Уста- за целия съюз, защото е в наруше- председателка водят до ускорено
ва на организацията. Новината е раз- ние на чл. 16, т. 4 от Устава, който заличаване на нашия съюз от правния мир, което
пространена със съобБел. ред. Двадесет и седма година нашият вестник ратува за не трябва да се
щение с изх. №1738 от
октомври 2017 г., по- обединението на пенсионерите в мощен съюз, с който управници- допуска.
Когато
не
дписано от нелегитим- те да се съобразяват. лични амбиции, политически пристрастия,
ната председателка на користни цели и неясни причини спират този процес. Всяка смяна знаеш какво
ЦС на СП-2004 Вален- на поредния председател на най-голямото сдружение СП-2004 по- и как да въртина Николова. В не- ражда спорове, често прекрачващи допустимите граници на то- шиш, е трудно
го се съобщава и за лерантността. Редакцията не взема страна относно законност- да обясниш очи
отстраняване на Катя та на проведения последен конгрес. Но не може да не даваме въз- в очи какво си
Христова – областен можност на фактори, заемали доскоро високи изборни позиции, свършил.
Въпросите
председател на Пер- да задават въпроси и да търсят справедливост, съответстваща
ник, и нейния замест- на уставните изисквания на организацията. Приканваме новото към Валентиник - Стефан Стефанов. ръководство, чиито положителни прояви отразяваме и привет- на Николова са
С друго писмо с изх. стваме, да отговори на болезнените питания, за да се изчистят ясни и ние ве№1727/2017 се опре- нещата и се постави точка на възникналия конфликт в интерес че сме ги задали, но отговор
деля за изпълняващ на борбата на пенсионерството за достойни старини.
няма.
длъжността областен
Пълзящата демагогия в СП-2004
председател Йордан Дичев – общин- гласи: „Отпадането на членството
се установява по документи от дру- не е оздравителна среда на нашески председател на Перник.
В друг доклад на ЦКК до ЦС се пре- жеството и се утвърждава от горния то сдружение.
Дружество „Достоен пенсиодупреждава строго, че ще бъдат от- ръководен орган, пред когото членерски живот”, в което аз членустранени и областните председатели нът може да го обжалва.”
На практика столичната органи- вам и на което продължавам да
на Велико Търново и Шумен, както и
общинската председателка на Варна, зация на СП-2004 е вече разцепе- бъда председател, през 2015 г. се
дръзнали също като мен да крити- на от действията на нелегитимна- вля съгласно ЗЮЛНЦ в структурикуват незавидното организационно та председателка на ЦС и нейното те на столичната организация на
състояние на СП-2004 и да оспорват обкръжение. Нелегитимна, защото СП-2004 със 120 членове с огролегитимността на избора на ЦС и не- след ІV конгрес тя все още не е впи- мното желание да работим за уксана от СГС като легитимно избран репването на съюза.
говия председател.
Но бяха взети мерки по време
Зад гърба на Изпълнителното бю- председател. Нещо повече. В хода
ро (ИБ) на столичната организация и на досъдебното производство, за- на конгреса през 2017 г. да не бъСтоличния съвет са привиквани от- ведено групово от 65 възмутени де- да допуснат в новия състав на ЦС,
делни членове, противопоставяни легати, напуснали конгреса, съдът каквато участ сполетя и други инаса едни на други с оглед оформяне установява, че след 26.2.2017г., до комислещи делегати от страната.
С това открито писмо се обръна обкръжение около нелегитимна- когато е бил жив единственият лета председателка на ЦС. По този на- гитимен председател Цветан Мин- щам към ръководствата по места да
чин е свикана на 27.1.2018 г. ненуж- ков, до ден днешен легитимен пред- се противопоставят на прилаганите
седател на нашия съюз СП-2004 ня- противоуставни и недемократични
ната столична конференция.
Столичният съвет, избран само 18 ма. Пропусната е и възможността практики, за да съхраним и оздрамесеца преди конгреса и след прове- до провеждането на конгреса на вим доброто организационно съсдена цялостна отчетно-изборна кам- негово място да бъде избран от ЦС тояние на СП-2004.
пания, е намален от 39 на 23 покорни съгласно чл.26 от Устава председаПетър ПЕТрОВ – легитимно
членове от обкръжението на Николо- тел на СП-2004 и съгласно чл. 596
избран председател на
ва. От 77 делегати преди сега са при- от ГПК да бъде вписан в СГС като
столичния съвет на сП-2004

ЕХО ОТ ПРАЗНИКА

Òреçâи мисли
Добрият лозар не пести сили при отглеждането
на своите лози. И уж прави всичко когато и както
трябва – и рязането, и копането, и пръскането, и
брането, и мачкането на гроздето, и подготовката на буретата, но невинаги се получава желаният резултат. Случва се мана да попари част от лозите, гроздето да се напука и да се осмуче от оси
и пчели, ширата да не преври добре и виното да
сладни или киселее. Това е така, защото в деня на
св. Трифон Зарезан лозарят е извършил някакво
не Богу угодно дело. Св. Трифон не обича лозари,
които на този ден са с лошо настроение и давят
тъгата си с вино. Тях той наказва, като им изпраща градушки, проливни дъждове, мана и други болести по лозите. Св. Трифон не обича и пияниците, защото пиянството и веселбата са несъвмести-

ми. Не обича и трезвениците. Поговорката гласи,
че „Прекаленият светец и Богу не е драг”. На този
ден на тези, които пият с мярка, св. Трифон дава
сила и мъдрост. Най-много той обича тези лозари и винари, които на празника пият и замезват
юнашки, но колкото и да пият, все трезви остават.
Но преди веселбата трябва да зарежем лозите
- за втора поредна година това правим в дома на
председателя на читалището Байчо Праматаров.
Едва ли в селото има по-подходящ човек за този
ритуал. Всички ние познаваме домакина като агроном с няколко десетилетна практика, много добър
лозар и превъзходен винар. След като изпихме по
чаша ароматно червено отелово вино и го похвалихме за майсторлъка, се отправихме към пенсионерския клуб, където беше подготвена пищна
маса с много вино и дебели мезета. До късно следобед клубът се огласяше от песни и весела глъч.
Разделихме се с пожелание за здраве и плодородна година, с молба св. Трифон да ни даде голям берекет от хубаво узряло грозде, от което да напълним с руйно вино всички бурета и бъчви, а тубите и дамаджаните – с блага, мека, ароматна ракия.
О. з. полковник Владимир ПаВлОВ,
с. Екзарх антимово
Страницата подготви Маргарита ЛОзаНОва
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Признанието за революционната дейност
на смелия боец е изразено в следните награди: „С указ на Негово кралско височество
принц-регента от 3 февруари 1949 г. под номер 5785 се връчва на
господин Тодор Ангелов ордена „Леополд”
с палма, Военен кръст,
Медал на въоръжената
съпротива и Възпоменателен медал за войната 1940-1945 г. Удостоен посмъртно на датата 8 април 1944 г.” Отличията се връчват на дъщерята Свобода Тодорова (по мъж Бъчварова). След години тя ще
издаде документалната
книга „По особено мъчителен начин”, проследяваща живота на родителите й Тодор Ангелов
и Александра Шарланджиева.
Роден през студен
януарски ден на 1900 г.
в бежанския кюстендилски квартал Аджундар,
детските и юношеските
години на Тодор преминават с песни и революционни стихове в
семейството на зидаря

От стр. 1
За служителите в конака е ясно, че той е главният комита, и те търсят
удобен повод за неговото арестуване. С цел да
предотврати ударите на
властта заминава за Чехия. Там Драсов намира, както сам по-късно
отбелязва, “живи българи” - макар и не много на брой, но готови да
работят за делото. Успявайки да спечели нови привърженици сред
българските ученици и
студенти, полага основите на революционни
комитети в редица чешки градове. Установява
контакти с най-изтъкнатите дейци на освободителното движение в
емиграция и се стреми
да сплоти разпилените
сили на народа. Тук той
получава и съкрушителната вест за залавянето
и обесването на Левски.
На 17 юли пристига в
Букурещ. На следващия
ден се среща с Ботев, като прави опит за помирение с Любен Каравелов и
Драган Цанков. Два дни
по-късно той адресира
до Панайот Хитов своята “голяма дума: нямаме
хора за работа, нямаме
хора постоянни, нямаме
хора родолюбиви.”
В процеса на подготовката на събранието
прави впечатление, че
всичко се извършва колективно и демократично. Няма стремеж за водачество или обсебване
на власт. Всички предприети стъпки излизат
от името на “комисия-

Ангел. Завършил гимназия, постъпва учител по
селата на съседните градове Радомир и Горна
Джумая (Благоевград).
Тук, в бедното селце
Хърсово среща своята
любима Саша, която ще
го следва неотлъчно. Не
след дълго на младото
семейство се ражда дъщеричка. Ще я кръстят с
любимото име Свобода.
Младият учител не само
говори за политическа и
социална свобода. Той
се включва активно в
учителското революционно движение. За разпространяване на марксистки идеи Тодор Ангелов е уволнен. Намира
работа като бояджия в
Горна Джумая.
През септември 1923
г. се включва в първото в света антифашистко въстание у нас. Участник в Горноджумайския
въстанически отряд, води сражения из Пиринския край, но скоро е
заловен. Присъдата е
смърт. Животът обаче
му отрежда друга съдба. Успява да се изплъзне и през 1925 г. емигрира със семейството

си в Австрия. Престоят
е кратък, властите ги гонят и те бягат във Франция. Но и там не ги приемат. Екстрадирани в
Белгия, той става член
на Белгийската комунистическа партия. Тук
четиригодишната дъщеричка Свобода заболява от костна туберкулоза и прекарва 11 месеца на легло в университетската болница и
още толкова в санаториум. Болестта й оставя недъг за цял живот.
През есента на 1930 г.
във връзка с женитбата
на цар Борис е обявена амнистия, което дава
възможност на майката
и детето да се завърнат
в България. Заедно с
прогонени от България
сънародници Тодор Ангелов намира работа
като обущарски работник. През 1936 г. той е
вече в интернационалните бригади в защита
на републиканска Испания. След тежки сражения е ранен. Спасява
се от разстрел, но попада във френските лагери „Аржерс сюр мер”
и „Сен сюприен”, откъ-
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дето излиза на свобода през юни 1939 г. Само Белгия, за която казва, че му е втората родина, го приема отново
радушно. Тук боецът от
Септемврийското въстание, известен с революционната си дейност,
става член на Централния комитет на Белгийската компартия, основател и организатор на
белгийската съпротива.
Името е променено. Той
е боецът Симон от Генералния щаб на белгийската партизанска армия, другарят Боб или
Гълъба, защото се озовава там, където трябва да бъде нанесен удар
на хитлеристките окупатори. За гестаповците той е неоткриваемият „терорист Х”. Заедно
с другарите си унищожава списъци на готвените за концентрационните лагери, ликвидира
доносници, пали оръжейни складове.
Заловен след предателство, Тодор Ангелов
се озовава в подземията
на брюкселското гестапо. След тежки инквизиции е откаран в кре-

След края на Втората световна война българинът Тодор Ангелов е обявен за национален герой на Белгия
и получава чин полковник от белгийската армия. В центъра на Брюксел е издигнат негов паметник.
В началото на 80-те
години с участието на
българското посолство
в Белгия е поставен негов паметник и в Схарбек, където е живял продължително време със
Тодор Ангелов в Брюксел семейството си. Паметслед лагерите
ник на Ангелов има и
постта Бреендок, на 25 в родния му град Кюскм от Брюксел. Тук ге- тендил, а през 1998-а
роят от Съпротивата е е обявен за негов полюбимец на 360-те по- четен гражданин. През
литически затворни- 2007 г. в Белгия е издаци. Наричат го „Човека, дена книгата „Заложникойто не се страхува от ци на нацисткия терор”,
смъртта”, щом пее вдъ- посветена на Тодор Анхновено Бетовеновата гелов и неговата група.
„Ода на радостта”. На За бурните години, през
30 ноември 1943 г. боец- които бе преминал, е
ът Тодор Ангелов е от- и великолепният докукаран на разстрел. Вдиг- ментален филм по еднал високо глава, над за- ноименната книга „По
творническата крепост особено жесток начин”
се понася Ботевата пе- (реж. Росен Елезов) - едсен: „Тоз, който падне в на вълнуваща страстна
бой за свобода,той не лична изповед на негоумира”. Зад отворени- вата дъщеря, известнате прозорци затворни- та сценаристка Свобода
ците пеят същата песен Бъчварова.
катя ЦОНкОВа
на родния си език.

È днес ÷асоâниêúт на Áотеâ отìерâа âреìето

та”, образувана от Ботев,
Стамболов и Драсов.
На събранието от 12
август 1875 г. присъстват
представители на повечето комитети във Влашко, а от България е само
Никола Обретенов. Неговите решения се превръщат в преломен момент
за историята на националнносвободителното
движение. И на практка
идеята на Левски за създаване на революционни
окръзи е осъществена. В
новоизбрания комитет
влизат Д. Ценович, Драгоя Шопов, д-р Хр. Чобанов, Хр. Ботев и Иван
Драсов.
На другия ден новоизбраният БРЦК ще се събере, за да вземе съдбоносното решение за вдигане на всеобщо въстание
в България: “Сега е време
– ще загърми гласът на
Ботев от страниците на
в. “Знаме” - да присъединим и ние свойте сили и
да пристъпим към разсичането на Гордиевия възел… Сега е време да извикаме народа на въстание и като разделим си-

лите на общия враг, да
помогнем и на себе си и
своите братя.”
А в живота на Драсов
ще настъпи нов, още
по-отговорен период,
запълнен с денонощна
работа за подготовка
на народните сили за въоръжена борба. Но липсата на средства, крайно недостатъчното време, както и някои разногласия между членовете
на БРЦК обричат въстанието на неуспех. Вследствие на това възникват
нови спорове между ръководните дейци на еми-

грацията. БРЦК се разпада и Ботев си подава оставката. Това не повлиява на отношенията им с
Драсов. Достатъчно ярко доказателство е третата поред фотография
на Ботев, достигнала до
нас, от септемри 1875 г.
Тук той се е снимал в Букурещ с Никола Славков
и Иван Драсов.
В знак на своето искрено приятелство малко преди Ботев да се качи на парахода “Радецки”, двамата си разменят часовниците. Драсов доживява да види

отечеството свободно. И
е избран за първи следосвобожденски кмет на
Ловеч. През 1879 г. като представител на града в Учредителното събрание взема участие в
изработването на Търновската конституция.
В продължение на 20 г.
Драсов изпълнява длъжността окръжен управител на Берковица, Трън,
Севлиево и Варна.
До края на живота си
той ревносто пази Ботевия джобен часовник, на
който са гравирани инициалите ”ХБ”. Умира на

ÌИËИÎНÅÐÚТ ÎТ `ÊÎНÜÎÂИÖÀ`
Христо стойчев е роден през
1914 г. в София. Израства в бедняшкия квартал „Коньовица”. С
големи усилия завършва средно
образование в занаятчийското
училище. Един от учителите му
е чехът Иржи Малтни, който открива у него инженерни заложби. И когато през 1931 г. Христо
завършва училището, учителят
му използва запознанството си
с декана на техническия факултет на Пражкия университет и го
урежда да продължи образованието си там със стипендия. Четири години по-късно се дипломира като инженер по жп строителство. Намира си работа в Острава и за една година се издига до зам.-началник на железопътното управление. Под негово
ръководство и по негови идеи
се модернизира железопътната
мрежа от Острава до Прага, Пилзен и Братислава. За тази своя
дейност получава 85 хил. кро-

ни, които депозира в швейцарска банка. По тогавашния курс
те са 31 хил. франка. През следващите години състоянието му
се увеличава до 84 хил. франка.
На 15 март 1939 г. Германия
окупира Чехословакия. На Христо Стойчев му предлагат да премине на германска служба. Той
се съгласява и става зам.-началник на управление, което има
за задача да изгради железопътни линии в източна посока. През
август Германия прегазва Полша и там също започва такова
строителство. Фюрерът вече е
замислил война със Съветския
съюз и затова са му необходими
комуникации за придвижването
на войските. Основен изпълнител се оказва Христо Стойчев.
Германците му плащат 4500 райхсмарки месечно (средната заплата по това време е 900) и му
дават премиални за предсрочно завършени участъци. По-го-

27 септември 1901 г. на
53-годишна възраст.
Потомците на Драсов предават часовника на института “Ботев
- Левски“. А след неговото закриване той е
предоставен за съхранение в Националния
музей “Христо Ботев” Калофер. И днес той отмерва времето в обновената експозиционна
зала на музея. Една реликва, пред която скланят глави хилядите наши посетители.
Христина грОшЕВа гЕОргиЕВа

лямата част от парите Стойчев също превръща в швейцарски франкове и така през 1941 г. той има
авоари от близо 200 хил., а в средата на 1943 г. почти ги удвоява.
Междувременно войната започва да се развива неуспешно
за Германия. При това положение
Христо Стойчев прави опит за бягство в Швейцария, но е спрян на
границата. Без присъда е изпратен в затвора в град Аахен, където
престоява до април 1945 г., когато го освобождават американците.
Тогава отново прави опит да премине в Швейцария, но не го допускат, защото няма документи за самоличност, каквито получава едва
през 1948 г. С тях най-после влиза
в Швейцария без пукната пара. Когато отива в банката, в която са неговите авоари, му събщават, че по
сметката му има 694 хил. франка,
които се равняват на 1,265 млн. долара. От тази новина Стойчев получава удар и умира във фоайето
на банката.
Йордан ВасилЕВ
Страницата подготви Цветан иЛиев
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изпитаНи реЦепти
При шипове

При бронхит
и пневмония

Необходими са ви две
шепи синап и 4 литра вода. Зърната на синапа се
начукват, без да се смилат. Слагат се във водата и ври, докато течността се сгъсти (придобива
цвят на урина). Изчаква
се да изстине до температура, до която болният може да я понесе.
Взема се вълнен
плат голям, колкото да
обгърне болния (гърди и гръб). Натапя се в
течността и се изстисква възможно най-хубаво. Компресът се слага
и върху него се поставя
парче найлон, което да
не позволява да се намокрят дрехите.
Болният ляга и се завива хубаво, стои така,
докато не реши, че вече не му се стои завит.
При това положение
компресът се маха, защото няма да има полза вече от него.

Необходими са ви 2
яйца, ябълков оцет, салицилов спирт и, разбира се, постоянство и
търпение. Започва се
с пресните яйца, които
трябва да измиете хубаво. След това ги поставете в стъклен съд. Напълнете съда с ябълковия оцет, като яйцата
трябва да са покрити напълно. Приберете съда
на хладно и
тъмно място и го извадете, когато видите,
че яйцата са
омекнали. Яйцата трябва да са се стопили от оцета и вие трябва само да премахнете
ципите им. Остава ви да
разбъркате тази смес
и към нея да прибавите 100 грама салицилов
спирт, който можете да
си закупите от всяка аптека. Разбърквате всичко и мехлемът ви е готов. Трябва да намазвате с него всеки ден засегнатото място. Препоръчително е да се прави вечер. Състоянието
ви ще се подобри още
след третата процедура.
А ако продължите, болката постепенно ще изчезва.

При сърдечна
недостатъчност

Тибетската медицина препоръчва при
сърдечна недостатъчност да се заложи на
орехите. 30 грама ядки се смилат заедно с
2 грама стафиди и 20
грама настърган зрял
кашкавал. Продуктите
се объркват хубаво. Дозата е за един прием.
Хубаво е при
сърдечна недостатъчност
да обърнете внимание
на меда. Яжте
по една чаена
лъжичка 2-3 пъти дневно с мляко,
плодове или извара, но
не и с горещ чай. Горещият чай с мед активира прекомерно работата на сърцето, а подобно натоварване при тази диагноза не е желателно.
При сърдечна недостатъчност е полезен
шипковият студен чай,
но не от пакетче. Залейте една супена лъжица
сухи шипки с две чаши
вряла вода и варете 10
минути. Оставете отварата да изстине, след
което добавете супена
лъжица мед. Пийте 2-3
пъти на ден по четвърт
водна чаша на стайна

съветник

температура. И ментовата настойка е добра
за хора със сърдечна
недостатъчност. Прави
се така: чаена лъжичка
суха мента се запарва с
чаша вряла вода. Кисне 20 минути, прецежда се и се изпива наведнъж половин час преди
хранене.
Класическа билка
при сърдечна недостатъчност е глогът. Направете си такава настойка:
заливат се една супена
лъжица сухи плодове с
чаша вряла вода; държи
се в термос два часа. От
получената настойка се
вземат по 1-2 супени лъжици 3-4 пъти дневно
преди ядене.

При възли на щитовидната жлеза

Ще са ви необходими 3 суп. л. седефче, 2
суп. л. жълта комунига, 3
суп. л. плодчета от глог,
3 суп. л. дяволска уста,
3 суп. л. морско зеле, 2
суп. л. туя, 3 суп. л. цвят
от невен, 4 суп. л. рогачица. Смесете всички изброени билки и ги
смелете. Използвайте
количеството в рамките на месец. Сварявайте
от сместа по 1 суп. л. в 1
ч. ч. вода. Пие се преди
всяко хранене по 1/4 ч.
ч. След месец е задължително да се направи 2-седмична почивка. Ако е необходимо,
повторете курса.
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ако искате да удължите живота на обувките си и да се отървете от неприятните
миризми, не пропускайте да узнаете тези трикове: вашите
обувки ще станат като нови!

Маслиново масло

Зехтинът е добре
познат продукт. Ние
знаем за приложението му в готвенето и
народната медицина. разнообразието
от ползи обаче е още
по-широко: зехтинът
ще стане ваш верен
съюзник в борбата за
чистотата на кожените обувки.
Нанесете няколко
капки зехтин на старите си кожени обувки и веднага ги избършете с мека кърпа. Обувките ще бъдат чисти и ще придобият благороден
блясък.

Бананова кора

В действителност
бялата част на кората на бананите е с
много полезни свойства. и може да почисти мръсни петна
от старите ни обув-

ки. Вземете нова кора от банан и трийте
с бялата част кожените обувки. Оставете за няколко минути,
след което избършете с чиста кърпа.

Паста за зъби

Бялата
външна
подметка на нашите
спортни обувки придобива жълтеникав
или дори кафеникав
оттенък поради директния контакт със
замърсените повърхности.
разбира се, повечето от замърсителите се отстраняват само с помощта на сапунена вода, но има и
такива, които без използването на специални средства за почистване не може да
се махнат.
Нанесете малко количество паста за зъби върху замърсените обувки и търкайте
с четка.
Оставете да действа за 5 минути, след
това изплакнете с вода.
разбирасе, трябва
да ползвате паста за
зъби без оцветители.
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Çà âàøåòî
ПроСТАТИЗАл ПлюС ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

УКРЕПВАНЕ НА
ПРОСТАТАТА

Атанас Големеев,
гр. Ямбол

Здравейте, казвам
се Атанас Големеев
от град Ямбол. Написах това писмо, за да
разкажа за чудесата на
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.
Никога не съм имал
сериозни проблеми със
здравето. Но когато
ходех до тоалетната,
усещах слаба пареща
болка при уриниране.
Помислих, че съм настинал и затова е така. Болката обаче не
премина, а дори започна да се усилва. Вечер
все по-често ставах по
малка нужда, трудно
уринирах и след това
дълго време не можех
да заспя. Отидох на лекар и той установи, че
простатата е уголемена. Започнах да пия
лекарства, но след време установих, че ефектът е незадоволителен. Моят съсед
тогава ми препоръча ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС. Започнах да вземам хапчетата и само след
2 месеца започнах да се чувствам по-добре.
Парещата болка постепенно
изчезна, уриниранито ми се
облекчи. Върнах
се отново във
форма.

Простатизал Плюс
е натурален продукт,
който спомага за укрепване и възстановяване дейността на
простатната жлеза.
Подбраните билкови
екстракти съдържат
биологично активни
вещества — фитостероли, сапонини, танини, органични киселини, които подкрепят
здравето на простатата и подпомагат функциите на отделителната и половата система
при мъжете.
Екстрактът от леска
притежава пикочогонно, противовъзпалително и съдосвиващо
действие. Дребноцветната върбовка има диуретичен ефект и повлиява благоприятно
затрудненото, честото и болезнено уриниране.
От своя страна екстрактът от гръмотрън,
допълващ действието на дребноцветната
върбовка, е със силно
отводняващо действие
и съдейства за премахване задържането на
урина и за отстранява-

не на пикочните инфекции. Биологично активните вещества, извлечени от невена, имат
противомикробно и
противовъзпалително
действие.
Напълно натурален,
той съдържа стандартизиран сух екстракт от
билките леска, дребноцветна върбовка, гръмотрън и невен. Биологично активните вещества, извлечени от тези билки, притежават
много добро противовъзпалително, диуретично, спазмолитично
и болкоуспокоително
действие.
Простатизал Плюс
повлиява благоприятно затрудненото, често и болезнено уриниране. Постепенно премахва задържането на
урина в пикочния мехур. Съдейства и за отстраняване на пикочните инфекции, които
се явяват често усложнение на простатната
хиперплазия.
Простатизал Плюс
спомага и за стимулиране на сексуалната
енергия при мъжете.

Търсете в аптеките без рецепта!
Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá,
òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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Рени Костова, 35-годишна, от София

Ñ ДжинДжира
Медикасол ìаìа се
надÿâа да ìе оìúæи
На 33-ия ми рож- пробвам, просто за
Приложение:
ден ден мама плака. успокоение на майка  Белези
Не от радост, а за- ми. Пръсках „тъпо и  Заздравяване на ращото съм „стара мо- упорито“ със спрея ни
ма“. И още по-лошо цяла година без ниСлед дермоесте– трудно общувам не каква надежда да по- тични процедури
само с мъже, а и въ- влияе толкова стари
 Целулит и стрии
обще с нови хора. и големи белези. Но
 Зарастване на деПроблемът не е ни- в един момент осъз- кубитални и венозни
то за психиатър, ни- нах, че нещата дос- язви
то за сексолог, прос- та са се променили.
Употреба:
то се притеснявам от Продължих още едТри пъти дневно, с
реакцията им, когато на и кожата придолеки
видят белезите по би съвсем приголите ми ръце.
Като дете ме оставили да ме гледа една леля на баща ми – баба Стоя.
Жената имала печка
на дърва и въглища, която явно ми е
била непозната, тъй
като съм израснала
в апартамент с парно. Втурнала съм се
измръзнала отвън и
съм прегърнала нагорещената до червено печка с две ръце. Не го помня, само са ми го разказвали. Но с грозните
белези по целите ми
ръце от вътрешната страна тази случка оживяваше всеки ден.
На всеки, който
ще каже – „е, голяма
работа, някакви белези“, ще отговоря,
че даже е много голяма. Още в детскамата градина имах просажблем, ама там поне
н
и
ме разглеждаха повече с любопитство, личен вид. И не знам движения
отколкото със съжа- аз ли започнах да се
как да получим
ление. В училище съ- държа по-нормално,
максимален
ученичките ми зло- хората ли са станали
ефект?
радстваха – не бях по-добри, но нямам
Изисква се ранно
конкуренция с те- проблеми. А мама се начало на прилаганези белези, макар че надява с ДжинДжи- то, преди формираиначе можех да съм ра медикасол да ме не на цикатриксите.
№1. И през следва- омъжи скоро.
Третирането започва
щите години дълги2 седмици след нарате ръкави, отказът
ДжинДжира
няване или след сваляот море, басейни и
не на конците. Прилага
Медикасол
всичко друго, коесе от 3 месеца до 2 гото изисква разголваЗаличава и
дини в зависимост от
не и по-близък конразмера, плътността и
такт, станаха моя за- предотвратява давността на белезите.
пазена марка. Няма
белези
При стари и уплътнеда разказвам за ресъстав:
Centella ни белези може да се
акцията на няколко- asiatica - пречистен прилага под оклузивто мъже, с които се екстракт, хидратанти на превръзка или чрез
осмелих да пробвам и емолиенти
ултразвук.
близост през годините – твърде боGinGira Medicasol е търговска марка на фирма
лезнено е.
БОРОлА. За консултация със специалист се
В началото Джинобърнете към Клиника БОРОлА, тел.: +359
Джира медикасол
2 983 6203, София 1202, ул. „Цар Симеон“
беше само поред52,
e-mail: office@borola.com. За по-богата
ният продукт за заинформация
посетете www.gingira.bg. Може
личаване на белези,
да
поръчате
онлайн на www.momo.bg
който приех да из-
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СвЕТовнА СЕдМИЦА ЗА
БорБА С глАУКоМАТА

По повод Световната
седмица за превенция на
глаукомата от 12 до 18
март 2018 г. в глаукомния кабинет на iV етаж на
клиниката по очни болести на УмБал ,,александровска” от 14 до 18 ч.
ще се провеждат безплатни
консултативни прегледи за
глаукома без направление
по здравната каса. Записване на тел. 02/9230 415
всеки делничен ден от
8.30 до 13.30 ч.
Глаукомата е хронично,
дегенеративно заболяване, което настъпва безсимптомно и уврежда зрителния нерв и нервните
клетки в ретината.
С напредване на болестта настъпва загуба на периферното зрение, а на покъсен етап и на централното зрение. Към рисковите
фактори спадат повишено
вътреочно налягане, съдо-

ви промени, хипертония,
захарен диабет, напредване на възраст та, 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 необ-

ходимо да посещават офталмолог веднъж на дватри 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/

Еликсир За ПрОсТаТаТа и
ПикОЧНиЯ мЕХУр
„ТикВЕНО сЕмЕ – ПЧЕлЕН
ПрашЕЦ капсули х 30“ на „ЕСПАРА“, Австрия, е съчетание на шест
от най-мощните природни средства, прилагани при проблеми с
простатата и пикочния мехур - екстракт от тиквено семе, пчелен прашец, върбовка, коприва, екстракт
от палма-трион и витамин Е. Влияе диуретично, регулира моториката на пикочния мехур и облекчава изпразването му. Намалява остатъчната урина и броя на нощните
позиви за уриниране. Потиска възпалителните процеси
и образуването на тумори на простатната жлеза. Влияе
положително върху хормоналния статус на мъжа и подобрява физиологичната характеристика на сперматозоидите, възвръща потентността, съдейства за хормонално
забавяне на критическата възраст. Продуктът е особено
подходящ за млади мъже, при които процесът на уголемяване на простатната жлеза е в начален стадий и може
да бъде напълно овладян.
ТамЯНъТ – НаТУралНО
ПрОТиВОВъЗПалиТЕлНО срЕДсТВО
Най-старата наука за здравословен
живот Аюрведа препоръчва тамяновото
дърво (бозвелия) като противовъзпалително и обезболяващо средство. “ТамЯН
ФОрТЕ капсули х 60” на Espara GmbH, Австрия, съдържа висока концентрация (400
мг) стандартизиран екстракт от тамяново
дърво, богат на специфични фитохранителни съставки, които действат избирателно върху системата на клетъчните хормони и потискат тази група от
тях, която участва в развитието на възпалителните процеси в целия организъм – ревматизъм, артрити, колити, гнойни рани, остеопороза, възпалена простата и др.
За разлика от синтетичните медикаменти биоактивните
компоненти на тамяна действат ефективно, без да предизвикват никакви странични оплаквания.
ЦиНк – За ДОБрО сЕксУалНО ЗДраВЕ
“ЦиНк капсули х 60” е съвременен фитотерапевтичен продукт на
австрийската фирма “ЕСПАРА”. Цинкът има основно значение за плодовитостта, за правилното функциониране на простатната жлеза и производството на семенна течност, както и за правилния растеж на репродуктивните органи. Стимулира подвижността на сперматозоидите, като
подобрява работата на простатата и
тестисите. Липсата на този минерал бързо понижава нивото на тестостерона и намалява броя на сперматозоидите при иначе напълно здрави млади мъже. Увеличението на простатата, особено сред мъжете над 50 години,
винаги е свързано с липсата на цинк.
УрЕДъТ DeLWa-STaR
H&P eco За ТЕрмОТЕраПиЯ при хроничен простатит, доброкачествена простатна хиперплазия и хемороиди е разработен от
фирма ZeWa aG, швейцария. Може да се използва в
лекарски кабинет или самостоятелно от пациента. Прилагана трансректално, термотерапията (нагряване с пулсираща топлина в температурния диапазон 37°С до 45°С) подобрява кръвообращението и лимфообращението, намалява тонуса на мускулатурата, което води до подобрение в уринирането,
повишава локалния имунитет, а оттам и общия имунитет на организма. Локалното повишаване температурата на простатната жлеза има мощно антибактериално и
противовирусно действие. Когато се прилага за по-дълъг период, се наблюдава намаление в размера на лекувания орган.
За информация се
тел. 02/9532601,
обърнете към вносителя:
www.pharmabion-plus.dir.bg
“ФармаБиОН ПлЮс” ЕООД
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Софка Иванова, 56-годишна, от София

Èçненадаéте ìенопауçата
с продуêтите ÔÅÌИНÎÐÌ

Повечето от нас си мислят, че са наясно какво ще
се наложи да преживеят с
навлизането в периода на
менопауза - топли вълни,
нервност, чести гинекологични проблеми, трупащите се килограми...
Но не очаквах, че менопаузата ще се отрази на интелекта, ще затруднява вземането на решения и точната преценка, ще изтощава не само физически,
но и психически и няма да
има спасение и покой дори през нощта, когато отгоре ни се стоварва и безсънието.
Известен преводач съм,
търсят ме за форуми на найвисоко ниво, работя по документи от международно
значение. Нямам право на
грешка и никога не бях допускала такава. До преди
половин година, когато се
издъних в Брюксел. Топлите вълни ме удариха с двойна сила, предполагам от напрежението и притеснението около срещата, която
не вървеше съвсем гладко.
През нощта не мигнах, а когато в движение се наложи
спешен превод на документи, нещата съвсем излязоха
от контрол. Първо се разви-

ках на чиновничките, които трябваше да го размножат и приготвят папките на
участниците, а после се оказа, че в документа има пропуснат важен пасаж.
Цял месец след това телефонът ми мълчеше и обичайните партньори се
покриха. Беше се
разчуло и си
представях
коментарите
- „ударила я
е тежка критическа“.
Тогава, доста късно за
съжаление, прибегнах до
помощта на природните
продукти от Фамилия Феминорм за овладяване на
менопаузалните смущения,
безсънието, тревожността.
Гинеколожката ми предписа схема с два от тях – Феминорм Дуо и Феминорм
лека Нощ.
Феминорм Дуо е комбинация от два мощни фитоестрогена, структурно и
функционално силно наподобяват женските поло-

ви хормони, които оказват
мощен синергичен ефект
върху хормоналния баланс
при жени в климакс. Това
води до нормализиране
на менопаузалните смущения. Във Феминорм лека
Нощ към тях е добавен психичен хармонизатор мелатонин, който

поддържа цикъла сън/бодърстване, регулира биологичния часовник, подобрява настроението и премахва тревожността.
Вземам ги вече половин
година, мога да кажа, че съм
в перфектна форма. Но не
беше лесно хората отново да повярват в това. Тази седмица най-после ми се
обадиха за работа – но в София, за по-сигурно, не смеят да рискуват още.

Феминорм Дуо
и Феминорм
лека Нощ при изразени
менопаузални
смущения с безсъние
и тревожност

Феминорм Дуо (двойна комбинация) при:
изразени менопаузални смущения;
след оперативно отстраняване на яйчниците;
след прекъсване на
хормонална терапия (ХЗТ).
Феминорм лека Нощ
(тройна комбинация) при:
менопауза с изразени симптоми на безсъние,
тревожност и депресия.
Употреба
Феминорм Дуо - пo 1
капсула сутрин след хранене.
Феминорм лека Нощ пo 1-2 капсули вечер, 30-60
минути преди лягане. Продължително време – минимум 5 години.
В иновативни VGcaps –
растителни капсули.
100% чист природен продукт.
Хипоалергични, без глутен, примеси и консерванти!
Без съставки от животински произход!
Подходящ и за вегетарианци!

Feminorm е търговска марка на фирма БОРОлА. За консултация с гинеколог може да се обърнете
към Клиника БОРОлА, София 1202, ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/983 62 03; e-mail:office@borola.com. За
по-богата информация посетете www.feminorm.com. Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Êîëêî âîäà äà ïèåì äíåâíî
Чашата вода не само сутрин, но и през целия
ден има много ефекти за цялото тяло. Помага
ни да сме енергични, здрави и красиви.

Дехидратацията за няколко часа може да доведе до тежки оплаквания, затова всички специалисти по хранене са единодушни, че количеството вода на ден варира между 1-3 л в зависимост от теглото. Повечето процеси в тялото изискват наличието на вода, като то самото
съдържа над 70% вода. Тя е източник на живот.

Д-р Пашкулев: ÏÐÎÑÒÀÒÀÒÀ ÈÇÈÑÊÂÀ

Билковите продукти
действат комплексно и
меко, като рядко имат
странични ефекти. При
тях обаче е много важно постоянството,
твърди д-р Димитър
Пашкулев. По думите
му употребата на билкови продукти за поддържане на доброто
здравословно състояние е част от природосъобразния начин на
живот. Той обаче подчерта, че все пак трябва да се внимава за качеството, да се следи
за произхода и необходимите дози. Всичко в медицината зависи от дозата, категоричен бе той и допълни,
че в Простарен има качествено концентриран екстракт в качествена, работеща доза.
Уголемената простата не просто затруднява уринирането, а
пречи на изначалните мъжки функции. За
съжаление практиката показва, че е масово
явление да не се следи за профилактика и
предпазване на простатната жлеза. Препоръчително е мъжете още от 40-годишна
възраст да предприемат мерки зa поддър-

жане на здравето на
жлезата, обясни специалистът д-р Пашкулев
Върбовката има голям стаж в народната
медицина (особено в
руската, където е известна като Иван чай)
при неразположения
на простатата. Гроздовото семе и Селенът
предпазват простатната тъкан от инфекциозно въздействие. Изследванията показват,
че активните съставки,
важни за доброто състояние на простатата,
трябва да се взимат по
два пъти на ден. Приемането им наведнъж,
например под формата на таблетка или
капсула, има известен
профилактичен, но не
пълен ефект, подчерта
фитотерапевтът. Съветът му е да се настоява
за дългосрочен прием
на Простарен, като сутрин трябва да се съчетае със завишена консумация на вода (ниско минерализирана) –
2-3 чаши. Вторият дневен прием трябва да е
през късния следобед,
„за да може хапчето
да си върши работата,
без да пречи на съня“.
Простарен може да се
взима и с лекарствени

ÏÎÑÒÎßÍÍÀ ÃÐÈÆÀ
средства. Той повлиява
по-широк спектър проблеми, като обаче не е
задължително оплакванията да отшумят едновременно. Затова дългосрочният прием е не
само удачен, но и препоръчителен.
Много добро е съчетаването на Простарен с Цистирен, който
предполага силен механизъм на пречистване на пикочните пътища от бактерии. Получава се много добър траен, поддържащ
ефект. Златната пръчица действа върху превръщането на фолиевата киселина в активна
форма (която подпомага развитието на микроогранизмите). Билката стабилизира ензима
фолат редуктаза.
Комбинацията от
Простарен и ДетоксиФайв също е много успешна. Със своите фитостероли например
репеят е много ценен
при ДПХ. Ако това съчетание се прилага дългосрочно, е добра следната схема: 2х1 ПростаРен + 2х1 ДетоксиФайв
или 2х1 ПростаРен + 2

таблетки ДетоксиФайв
сутрин. И Простарен,
и ДетоксиФайв имат
антиейджинг (противостареещ) ефект, което е особено ценно при
възрастните хора.
Три продукта от серия Botanic (ПростаРен, ЦистиРен, ДетоксиФайв), съдържащи
селен, могат да се комбинират спокойно, без
опасения, че е възможно да се предозира минералът, категоричен е
фитотерапевтът.
Простарен e специално разработена синергична формула от

висококачествени екстракти от Върбовка,
Гроздово семе и Селен
от натурален източник,
в най-усвоимата му за
организма форма LСеленометионин. Те
действат благоприятно едновременно върху различни симптоми,
свързани с неразположенията на простатата. Влияят върху растежа на епителните клетки; подпомагат естествената дейност на простатната жлеза на различни нива и я поддържат в добро здраве.

П р о с т а р е н
(ProstaRen) може да
се използва както като
съпътстващ традиционното лечение, така и
като негова алтернатива. Чрез Простарен се
ограничават страничните негативни ефекти, появяващи се често
след продължително
медикаментозно лечение или чрез оперативна намеса. Простарен
може да се използва удачно и след оперативно
лечение.
ТърсЕТЕ
В аПТЕкиТЕ!
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ÀËÒÎРÈß и çаáолÿâаниÿта
Безплатни
на дихателната систеìа
очни прегледи

По повод Световната седмица за борба с
глаукомата – опасно очно заболяване, което
води до необратима слепота, в цялата страна
ще се провеждат безплатни очни прегледи с
измерване на вътреочно налягане с цел ранна
диагностика и превенция на това заболяване.
По данни на НЗОК към 1.1.2018 г. глаукомно болните у нас са 82 712 души. Още толкова хора не знаят, че я имат, защото тя се
развива без симптоми и често се стига до загуба на зрението на 50-60%, когато се диагностицира. В рисковите групи попадат хората над 60 г., жените, хората с високо кръвно,
диабет, глаукомно болни в рода.
Безплатните очни прегледи ще се проведжат след задължително записване по телефона:
софия
Очна болница „Зора” - София, тел. 02
9312281
ДКЦ „Първа градска болница”, тел. 02
8059205
Медицински център „Пентаграм”, тел. 02
4272050
СОБАЛ „Академик Пашев”, тел. 02 9487901,
0878904231, 0885251917
ВМА поликлиника, каб. 207, тел. 02/ 92 25
555, записване от 12.00 до 14.00 часа.
Пловдив
УМБАЛ Пловдив, тел. 032 959221
Варна: Очна болница Варна, тел. 052 634901
казанлък: д-р Кирил Славейков, задължително записване на тел. 070010126 (на цената на градски разговор).
Бургас: Специализирана очна болница Бургас, тел. 0893 888 555

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 то-

ва 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 те-

рапията както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бо-

ÌÎßÒÀ ÒÀÉÍÀ ÇÀ
ÇÄÐÀÂÀ ÏÐÎÑÒÀÒÀ

Здравейте, приятели. Искам да
споделя полезна информация с
всеки, който знае какво е болка при
уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година аз успях да се
отърва от простатита. Направих го
за малко повече от 2 месеца, “унищожих” хроничния простатит, който ме измъчваше от години, а и ми
подобри потентността. Простатитът се появи при мен преди 8 години. Тогава работех по строежите
и си простудих простатата. Появиха се дърпащи болки, често уриниране и всичко останало.
През годините опитах антибиотици, различни народни средства,
лекари. Получиха се някакви резултати, но хроничният простатит
си остана.
Започнаха проблеми с потентността, които, както каза докторът, са в пряка зависимост от заболяването, а това се случва при
90% от мъжете, които страдат от

простатит. В началото потенцията стана вяла, а след това започна понякога да изчезва напълно.
Аз съм само на 47 години и да
свърша със сексуалния си живот,
не бях готов.
Успях да си подобря потентността и да се отърва от хроничния простатит напълно! Помогна
ми препаратът менмакс, който го
купих, защото ми го препоръча
един възрастен лекар. Но той се
оказа, че е и най-ефективен. Освен това ефектът от него се усети почти веднага.
Сутрешна ерекция нямах от 10
години, още преди проблемите с
потентността. А тук се появи едва няколко дни след началото на
приемането на препарата. Искаше ми се да се нахвърля на всички жени около мен, добре че наблизо е съпругата ми. С времето
от менмакс нещата ставаха само по-добри.
Започнаха да изчезват симптомите на простатита. След около
2-3 месеца си направих тестове
и те показаха, че простатит няма.
Минаха повече от 10 месеца и него (простатита) го няма.
Препоръчах този препарат на
няколко от познатите ми и той
и на тях помогна. Те също се избавиха от хроничния простатит,

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

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

ТОЗИ ПРОСТИЧЪК МЕТОД Е
ДОСТЪПЕН ЗА ВСЕКИ. ТОй ПОМАГА
НА 93% ОТ ХОРАТА.

както изчезнаха и
проблемите им с потентността.
Погледнете снимката ми! Преди една
година за първи път
опитах менмакс и
оттогава като че се
подмладих с 10 години. Първия осезаем ефект усетих
едва след седмица.
Болките започнаха
да изчезват, честото уриниране престана.

Продукта
„Менмакс”
можете да
поръчате
директно на
телефон
0877 72 10 40,
както и на интернет страницата
http://tonik.info/manmax/ или в аптеките.

ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ ÖÅÍÀ:
1 áð. õ 49 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 49 ëâ.)
2 áð. õ 45 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 90 ëâ.)
3 áð. õ 39 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 117 ëâ.)
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Медицинската
дъвка ценен помощник
против болестите
Медицинска дъвка
е по-популярна сред
хората в страната под
името сакъз. Тя има
способността да лекува, и то по удивителен
начин.
Задължително включете лечебната дъвка
към вашата домашна
аптека и бъдете спокойни през цялата година. Трябва да сте
наясно, че медицинска
дъвка е особено ценно
и важно лекарство, което често се употребява
в алтернативната меди-

служи за лечение на
различни кожни проблеми.
Едни от тях са: белези, рани, напукани пети. Медицинска
дъвка се прилага и при
проблеми със стомашно-чревния тракт. Тя
помага доста при колит, спазми и гастрит.
Благодарение на природното лекарство бива подобрено и кръвообращението.
Освен това медицинска дъвка се бори упорито с вируси,

цина. То е познато под
имената сакъз, арабика, мастикова смола и
хиоска дъвка.
Лечебното средство
се извлича от храстовидно дърво, растящо
в днешна Азия и определени части на Средиземноморието. Смята се, че най-полезната медицинска дъвка се извлича от дървета в Гърция (остров
Хиос). Именно тя притежава най-ценни качества, благодарение
на които лекува. Сакъзът има жълт цвят, но
когато бъде поставен в
устата, веднага се променя. В началото вкусът му е горчив и неприятен, но постепенно тази натрапчивост
отминава.

настинки и бронхит.
Прилага се и при проблеми с дъха. Ако страдате от лош дъх в устата, лечебната дъвка би
могла да се окаже ваш
верен приятел. Прави
се лекарство - смес от
няколко различни продукти. Използва се и
под формата на мехлеми. Медицинската дъвка се съчетава със зехтин, мед, масло и някои
подправки.
Важно: Нужно е да
се обърне по-особено
внимание, когато се съчетава с тамян. В никакъв случай не бива да
се доближава готовата смес до зъбите. Доказано е, че тамянът ги
разяжда.

лЕЧЕНиЕ

Дъвката притежава
силно изразено противовъзпалително и антимикробно действие.
Освен това сакъзът
притежава и противогъбични свойства. Лечебната дъвка се отразява чудесно върху кожата. В състава й се откриват завидно количество антиоксиданти.
Именно на тях тя дължи
една не малка част от
лечебните си качества.
Преди много години са използвали сакъз срещу ухапвания от
змии. Към днешна дата
природното средство

рЕЦЕПТи

мехлем при напукани пети: Нужно е да
се смесят равни части зехтин, сакъз, мед и
пчелен восък. Всички
съставки се варят на водна баня. Изчаква се да
се сгъстят. Бърка се, докато не се получи хомогенна смес. Тогава мехлемът срещу напукани
пети е готов.
При задух: 1 супена лъжица мед, 2 с. л.
промита свинска мас и
пет зърна медицинска
дъвка (счукана на прах)
се смесват. Приема се 4
пъти дневно преди храна. Приготвеното количество е достатъчно за
един ден.

Подуване
на коляното

В коляното, както във
всички стави, има свободна течност, която намалява триенето между
ставните плоскости и
изхранва ставния хрущял. Нарича се синовиална течност. В коляното тази течност е около 4
мл. Тя е бистра, безцветна, сравнително гъста.
Отделянето на по-голямо количество течност е една от причините за подуване на коляното при артрози и
травми, подагра и други невъзпалителни заболявания. Тогава то
може да се подуе, но
болката е слаба, коляното не е топло. При
ревматоиден и псориатичен артрит течността
става мътна, коляното
е загрято. Гнойна е при
бактериални инфекции,
туберкулоза. Кървава при наранявания.
При бактериални инфекции коляното е подуто, зачервено, боли и
е топло.
Подуването на коляното, колкото и да се
повтаря и да не е съпроводено с болки, винаги
е тревожен признак.
Непременно се посъветвайте с хирург!

При магнитни бури

При повече от хората магнитните бури покачват кръвното налягане. Но в около 20% от тях
съдовете реагират по обратния начин, отпускат
се и кръвното налягане пада. Това е неприятно
състояние, човек е без тонус, психически и физически изтощен. Не е необходимо да правите
нещо особено, не насилвайте организма си! Той реагира по естествения за вас
начин. Не започвайте да пиете кафета или тонизиращи напитки. след временното повдигане на настроението положението се влошава. може да вземете 2
таблетки витамин с и половин таблетка аспирин. Това помага. лежете повече,
почивайте, не се мъчете с физически усилия! Организмът знае какво иска. Ще
отмине магнитната буря и той отново ще е във форма.
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ОВ×ЕÄÓØИЕ Ðоден êраé
„Свестните у нас считат за луди.”
„Борба” – Христо Ботйов

Потърсих път към минали години,
не съм ли вече закъснял?
Със спомени под тлеещи руини
при теб се връщам остарял.
Пътеките показва ми светулка,
повела ме под южната дъга.
В здрача плачеше гъдулка,
в сърцето ми нахлуваше тъга.

Не е еднаква цялата планета.
На някои места цари разкош.
А другаде народът пъшка, крета.
Във дрипи целият, без пукнат грош!

Потисках болката във мене,
дано, си мислех, ме отмине!
Но тя вървеше редом с мене
и чувах идеш ли си, сине!

Измършавял, с обелена гърбина.
Държан на празна ясла със въже.
За жалост нашта мила татковина
отдавна е в такова дередже.
Един ли във короната се цели,
към щастието обещава мост?
Залъгва ни със врели-некипели –
да може само да докопа пост!

Т

Годините не спират да се нижат,
а ние – все без нищо във ръце.
Търпим да ни доят и да ни стрижат,
защото не сме хора, а овце!

Щурче наблизо се обади,
опъна лък и тихичко засвири.
Поде го хор от близките ливади
и тръгна детството да дири.

Попаднали във примката на скота,
ушите ни раздира силен вик:
„Намират брод в батака на живота
не кротките, а лудите глави!”
генчо ЗлаТЕВ

Край мен се сипваше зората,
в житата птица излетя.
Огласяха авлигите гората
над свидна бащина земя.
георги жУлЕВ

ова се случи в една ранна пролет,
когато дървесата
бяха напъпили, тревите - вдигнали невчесани глави, а птиците
– полудели за свирни.
Точно в такава пролет Костадин дойде на
село при баща си.
- Най-после дойде да
ме видиш! И то с лека
кола!
- Днеска не работим,
та рекох с тебе да обиколим нивите. Нали все
за тях ти е зорът.
- И този зор ден и нощ
не ме оставя на мира. Ти
си ми едничък. Майка
ти млада си отиде. Време е да се ожениш. Да
метнете с булката копачките на рамо и да копаете. Аз не мога. Виж,
ръцете ми започнаха да
треперят и сърцето догаря. Редно е ти да поемеш всичко.
- Вземи папката с документите и с колата ще
наобиколим нивите.
Дядо Личо - нисичко,
но пъргаво старче, вечно с каскет на главата
и с цигара в устата, взе
папката и се мушна в леката кола.
Спряха най-напред в
местността Тумбите.
- Ето тази нива до пътя е наша! Тя е 20 декара, най-голямата! В турско време е била на бея
Трошикости. В началото на 1912 г. той разбрал, че времето се мъти и че България напира да вземе в престил-

Áðàòÿ ïî ñúäáà
Под стряхата
на стария
пазар,
във ъгъла с
контейнери за
смет
навърташе
се някакъв
клошар,
че там му бе
„работният”
обект.
В износен шлифер, доста измърсен,
през рамото с брезентова торба,
работеше там всеки Божи ден
под сянката на злата си съдба.
Веднъж до него спря бездомен пес,
извил главата на една страна,
той гледаше клошаря с интерес,
а погледът му молеше храна.
Клошарят във очите с топла нега
погали го по ръбестия гръб,
че беше скитник също като него,
животът и на него има зъб.
Извади от торбата хлебче сухо,
подаде му го нежно от ръка,
промърка кучето доволно, глухо
и дружбата им се роди така.
И оттогава вече неразделно
вървяха из града във студ и пек,
с една голяма обич, безпределна,
с една съдба и куче, и човек!
На бедността по черната пътека
вървяха още много като тях,
но кой бе кучето и кой – човека,
да разбера, така и не успях .
Защо не са днес в нашата родина
великите Гоген и Реноар,
да създадат шедьовърна картина
„Бездомно куче до един клошар”!
Емануил ТриФОНОВ, с. кардам

Зелените поля на рая
ката нас, защото сме си
нейни чада. Та този османлия веднага започнал да продава нивята
и покъщнината. Разбрала това баба ти Магда
и без да пита дядо ти,
отишла при него и му
предложила сватбения
си наниз от жълтици.
Беят взел жълтиците и
дал нивата. Години наред тази нива раждаше
пшеница с
класове
една длан
по-високи
от съседите.
Д а л и
Костадин
чу приказките му, не
се разбра,
но
пъргаво скочи над канала с вода, влезе
в нивата,
премери я
с крачки и като изкара
от джоба едно тефтерче, дълго записваше нещо, смяташе, чертаеше.
Когато се върна при баща си, доволен рече:
- Да вървим на друга нива!
След кратко пътуване спряха до местността Върбите. Още със
слизането старецът се
просълзи.
- Тази нива пред нас

е нашата. Тя е 10 декара
и започва от двете върби. Милите ми върбички, още сте живи! Чедо,
и тази нива е за оран.
Гърбът й още е кафяв,
но започва усилено да
зеленее. Оран, яка дълбока оран му е майката!
Та тази нива редовно
засаждахме с царевица,
и когато стана текезесарска, пак я засажда-

- А сега накъде?
- Ще спреш колата ей
на оня кръстопът.
Спряха на посоченото място. Старецът гледа, мисли, пална една
цигара, па рече:
- Нашата нива е ей тази, дето се е сгушила в
ъгъла. Тя е пет декара.
Използвахме я за градина. В нея сеехме домати, чушки, зеле, кар-

ха с царевица, защото
почвата е тлъста и като
погълне водата, държи
я дни наред - като вино
в кожен мях, само че нашият мях пускаше капка по капка в коренчетата и те лудееха.
Костадин влезе в нивата, огледа я и пак започна да мери с крачки, да записва нещо, да
оглежда върбите и видимо доволен, попита:

тофи, моркови, праз,
чесън и продукцията продавах на неврокопския пазар. Парите,
спечелени от пазара,
пращах направо на тебе, когато учеше в Софийския университет.
Имах си една неприятност. Когато образуваха ТКЗС в село, аз също
се записах, внесох нивите, но в декларацията тази нива не я по-
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сочих. След време някой ме беше издал и ме
повикаха в управлението. Аз им обясних, че
не съм внесъл тази нива, защото с парите от
нея издържам сина да
учи. Сега, като я вземете, ще ми дадете ли пари. Лошо ли го казах,
накриво ли седнах, но
един бабанка, не беше
от нашите, рипна от
стола и кресна: „Свалете го долу!” Помислих, че ме пускат, но
ме заключиха в зимника. Там изкарах цяла
нощ върху въглища. А
отсреща, в кръчмата
на Дрянко, бай Илия
Овчаров натискаше
гайдата. Радваше се
беднотията, че ги измъкват от калта, но не
усещаха, че ги мушкат
в един кюп. На сутринта доброволно хъкнах
и тази нива в кюпа и
ме оставиха на мира…
Щом Костадин влезе в тази нива да я мери и огледа, дядо Илия
влезе в колата на задната седалка, отвори прозореца, запали една цигара и като се вторачи
в нивята, радостно изпъшка: „Ех, синко, синко, хубаво направи, че
взе земята! Ти удължи
живота ми!”, хвърли цигарата и се ухили.
Когато Костадин се
върна и тръгна към

волана, зашумя джиесемът му. Той го сложи
на ухото и викна: „О,
Едноок, ти ли си! Слушай, брате мили, всичко се движи по уговорката. Нивите са точно
35 декара. Разбира се,
че са под вода. След час
ти донасям документите. Тази вечер и твоята
игрална зала става моя.
Какво? Даваш я на Перчема? Не ми обяснявай!
Казана дума - хвърлен
камък. Казах! Край!...”
Разсърден, Костадин
пална колата и тя забяга по пътя като подгонен заек. А дядо Илия,
като чу тези думи, затрепери, изгуби гласа
си, посиня и се просна
на седалката.
Щом стигнаха до вкъщи, Костадин отвори
задната врата и викна:
„Татко, ставай бързо!
Веднага тръгвам за града. Дай документите!”
Той се наведе и започна да дърпа документите от ръцете на баща
си, но старческите ръце така се бяха впили в
папката, че беше невъзможно да ги измъкне.
Тогава синът му влезе
в колата и като вдигна
ръката да го удари, видя, че очите на стареца
не мигат. Пипна лицето
му. То изстиваше.
В този миг група ангелчета водеха жадния
за земя селянин към отвъдното.
илия милЕВ,
гърмен
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Писмата
СПОДЕлЕТЕ С НАС

Ôеноменаëен
иçмамниê

На 19.3.2016 г. съвсем неочаквано
на улицата до дома ми в с. Лозен, се
появи лицето Димитър Рашков от с.
Михалци с една кола.
Той започна да настоява да ми санират къщата и да си постави рекламна емблема, но нямало да плащам за това, тоест, че въпросното саниране нямало да струва нищо. Без
да съм подписвал договор, с още 6-7
човека много настойчиво започна
да ми иска пари за материали – първо по-малко, после още и още... сумата достигна четирицифрена стойност. Започна да става опасно. Отидох да се оплача на кметицата, но с
мен дойде и този мошеник и се изкара света вода ненапита. После продължиха да работят и да искат още
и още пари. Нашето село е съвсем
обезлюдено, аз съм сам, стар, болен
и беззащитен. От малката ми пенсия 300 лв. спестявам, за да мога да
си издавам стихосбирките – всяка
година по една. Заключих пътната
врата и отидох да отброя поредните пари, които ми поискаха, но Димитър прескочи оградата и влезе
при мен в стаята – гледаше ме грозно и заплашително. Искаше да му
плащам, без да има завършена някаква работа. Каза, че няма да из-

лезе, докато не му платя, и искаше
много пари. Излязох, а той остана
в стаята при парите. На улицата видях Стефан Петков и го помолих да
извика кметицата. Румяна Русенова
бързо дойде. И в нейно присъствие
той каза, че услугата струвала 1150
лв. Предварително му бях дал 650
лв., като той ту ми ги връщаше, че са
малко, ту ме заплашваше, че ще ме
оправи, и ги прибираше. И те останаха у него. Общо 1800 лв. отидоха
на вятъра – само за една стена, и то
несвършена работа. На следващия
ден кметицата ги издири, че „работят” в съседното село Елхово. С районния полицай Станимир докараха шефовете на бандата, за да си видят хубаво несвършената работа. Те
дойдоха на другия ден и направиха
фината мазилка само на едната стена. Попитах ги на какъв език говорят, а бащата на Димитър - злодеят
Рашко, каза на цигански – кардарашки. Когато си отиваха с колата, Рашко смачка една цигарена кутия и ме
погледна злобно. Оттогава се моля
тези хора да си намерят майстора и
за всичко да си платят.
миньо миНЕВ, с. лозен,
област стара Загора

Õареñвам çреëите æени
Имам
сериозна
приятелка с 25 години поголяма и
не мога
да убедя
приятелите ми
и най-вече майка ми, че
връзката
ни е чиста
и истинска. Всички ми се
смеят и
ме смятат за откачен, а аз мисля, че
съм нормален. За себе си съм установил,
че харесвам по-възрастни жени. На това
му казвали геронтофил, но на мен не ми

пука, че ме смятат за такъв. Мисля, че няма никакъв проблем, щом си
живеем кротко и не пречим на никого.
Не харесвам млади
жени. Виждат ми се мно-

го комерсиални и глупави. Ламтят за
пари и имане.
А с моята приятелка
отношенията
ни се основават на уважение и любов.
Можете да
се досетите
откъде идва
проблемът –
майка ми никога няма да
го преглътне. С моята
приятелка си
живеем заедно, на квартира сме, но ми се иска
един ден да ги запозная и да имат нормални отношения помежду си.
П. к.,
Бургас

Страницата подготви Соня вЪЛКОва
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Бях жертва
на насилие

Яна Маринова:
Яна Маринова разказа за най-трудния
период в живота си,
когато е била на 16 години и е станала жертва на насилие от найблизкия си човек.
"На 16 г. се влюбих
в най-готиното момче
на квартала. Той беше 18-годишен и попаднах в графата на
т.нар. жертви на насилие", разказва Яна
и допълва: "Всичко започна с шамар. Типичният случай, в който
млад, гневен тийнейджър използва чисто
физическата си сила
да се чувства господар
на някого, който е послаб от него." Маринова споделя, че приятелят й дори я прострелял, след което я оставил в болница и избягал.
"По-лошото е, че после простих. Продължих да живея по то-

зи начин.
Срещнах
по-ценни
хора, които започнаха да ми наливат акъл
в главата,
и успях да
се откъсна", споделя актрисата. "За
мен беше
нормално
да вади оръжие срещу
мен. Нямаше кой да ми
покаже кое е нормалното. Не се опитвам да
го извиня, а да разкажа
как се случва", спомня
си Яна.
Според нея конфликтът е ескалирал от средата. Младежът е пиел или взимал някакви наркотици, след което се появявала параноята, която избивала

в насилие. Тя разказа
всичко това, като се
аргументира, че тогава е била жертва на
насилие. Според нея
най-добрият начин
човек да се избави е
да намери пари и да
избяга и вече дистанционно да търси връзка с организации, които помагат на жертви
на насилие, както и с
органите на реда.

Âасилена: Ñ Àнтон
Õеêиìÿн не сìе çаедно
репортерката на "Нова" Василена гръбчева проговори за раздялата си с тв водещия от bTV антон
Хекимян. Двамата спряха да се появяват заедно и да пускат свои общи снимки във
фейсбук
още
през лятото на
миналата година, но до този
момент и двамата отказваха да
разкрият точно
какво се случва с
отношенията им.
„Не обичам да
говоря за личния
си живот, но, да,
сега името на
антон не стои до
моето. В бъдеще ще видим какво
ще се случи. когато обичаш един
човек, трудно можеш да затвориш
страницата. Взаимоотношенията
ни може да продължат по различен начин. Той винаги ще е близък
за мен човек, както и аз за него. а

А

ктуалната "Мис
България" Тамара
Георгиева тушира
слуховете, че е емигрирала в Испания с половинката си – бизнесмена Стивън Роуз. По традиция тя използва профила си във фейсбук,
за да се защити от множеството твърдения по
свой адрес.
„Скъпи приятели и
почитатели, аз не съм
емигрирала и това е
поредната лъжа, която
е отправена към мен.
Докато се пишат измислени статии за мен, аз
съм щастлива и живея
живота си, не бягам от
нищо и никого, не правя и не мисля зло за никое човешко същество.
Благодаря на тези, кои-

преминаването от любов към приятелство е едно добро начало”, разкрива Василена.
Тя признава, че няма нова любов
до себе си. след като бе избрана за
„мис ТВ чар”, ухажорите се увеличили.
Блондинката държи
мъжът до нея да бъде много интелигентен и да обича работата си, както и тя я
обича. „с един мъж
може да ме раздели
това да се опита да
ми ограничи свободата. За мен моето
лично пространство
и личният ми свят са
много важни и той
трябва да ги уважава. може би даването на прекалено много свобода
от моя страна е проблем, тъй като на
хората вероятно им се струва, че не
ме интересува техният живот, но това не е така”, категорична е красивата репортерка.

„Ìис Áúлгариÿ” 2017
не е еìигрирала

то ме карат да се смея
така искрено на измислиците, които се публикуват всекидневно!“, изповяда се тя.
Само преди месец,
отново в социалната
мрежа, тя се закани да

съди медиите, които съобщиха, че е оперирала
носа си. Макар последните й снимки да подсказват някаква промяна във външния й вид,
тя отрича всякакви нови
интервенции по себе си.
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Култура

Култура

Благодарен съм
на родителите си

От стр. 1
И усещането за позитивна енергия от публиката, която всеки път ме
зарежда с красиви емоции. Колкото до загубата, е
почти огледално - изгубих
много приятели и „приятели”, но най-вече ценно
време лично за самия мен.
Наскоро с колеги гостувахме в Русенския театър с
представлението „Деветият ден” и вечерта трябваше да пренощуваме някъде. Попаднах в хотел точно
срещу казармата, в която
съм служил. Когато го осъ
знах, си дадох сметка, че от
единия до другия прозорец е минал период от тридесет години. Смразяващо
е да видиш, че може да има
материално изражение на
такъв дълъг период в човешкия живот, който просто да е улица - на единия
тротоар съм бил на 19, а
на другия съм вече на 50
години! Метафора е и стечение на обстоятелствата,
но усещането за загуба е
факт. Загуба на време и нереализирани мечти. Нещата, в които съм вярвал безрезервно, са били илюзия,
тъй като някои се случват
по-бавно, отколкото искаме да бъде.
- Поколението, родено през 80-те, растеше с
това, което вие правех
те тогава. Връщате ли
се често към онова незабравимо време?
- Да. Годините бяха изпълнени с ентусиазъм, с
много искреност, сякаш
бях в балон, който си лети, и хвърлям цветя навсякъде... Няма как да за-
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бравя. Всичко започна със студентските стачки, срещата на няколко университета, с решението да се направи телевизионно предаване, с
различните и уникални по
своему предложения. Бяхме големи оптимисти и
това си личеше от екрана,
от концертите, от албумите, от хилядите фенове...
Носталгията е нещо, което всеки един от нас изпитва - дали за детството
или за студентските години, но е хубаво тя да не доминира. Искам да гледам
напред и какво ново мога да направя сега.
- Говорите със сантименталност за времето
в казармата. Доколко
всъщност ви респектира този период?
- Обичам да спазвам
правилата и не се чувствам комфортно, когато се издънвам. Смятам,
че присъствието в армията се отразяваше положително върху развитието на личността. Свиква
се на самостоятелност и
съобразяване с правилата по принцип. Учиш се да
общуваш с хора от различни среди, да се бориш, да
налагаш и отстояваш характера си, да бъдеш социален тип в нелеки условия. 4 октомври 1984 г. бе
за мен един от най-потискащите дни, направо ми се
ревеше. Тогава прекрачих
прага на Школата за санитарни инструктори, участвах и в танцовия състав и
наставаше голям купон.
Бях ефрейтор и имах някои временни увлечения
тогава - в Русе с Гергана, а
в София - с Весела. Втората

in memoriam

звестният актьор
Николай Николаев Бате Николай, почина на 77-годишна възраст.
Роден е в Силистра на 18
октомври 1940 г. Син е на
художника Стефан Николаев, внук на поп Никола
- свещеник от Русе и родственик на Васил Левски,
и брат на илюзиониста Васил Николаев - Орфи. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо
Сарафов“ през 1965 г.
Звездата му изгрява като Бате Николай в детското
телевизионно предаване „Сладкарница „Захарно петле“. Влиза в трупата на италианския цирк „Нандо Орфей”, с който пътува по турнета като клоун фокусник.
Участва и в коледната програма за телевизията „Манежът на сънищата“ заедно с Елизабет Тейлър. Николаев
беше актьор в Народния театър „Иван Вазов“, но през
2002 г. той се пенсионира. Години наред Бате Николай
радваше болните деца в "Пирогов" в ролята на професор Коко от неговата "клиника" по смехотерапия.

година от службата си изкарах в Лом, но софийската служба ми беше по-интересна, оттам ми останаха приятелства и до днес.
- През годините не се
поддадохте на изкушенията на славата. Как съумяхте да се съхраните?
- Безусловно изкушенията ни преследват навсякъде, но не им се подда-

ите родители. Те ми даваха в изобилие едно благо,
наречено свобода. Много
е важна за всеки млад човек. Напътстваха ме, помагайки ми да следвам това,
което ми беше интересно. Подкрепиха ме в решението ми да попадна в
театралния кръжок в тогавашния Дворец на пионерите, както и в желанието да стана актьор и да
кандидатствам и завърша
НАТФИЗ. Също така да се
занимавам и с музика. Стимулираха ме непрекъснато. Повярваха в мен и мечтите ми и бяха неуморно
до мен, за да ги сбъдна.
- Бабите и дядовците
ви също са си свършили

дох и мисля, че е видно и с ролите ми в театъра, и
с документалните филми,
които правя, и с цялата ми
дейност. Все още се паля
като дете, когато подхвана
нещо ново, и е прекрасно
човек да съумее да съхрани в себе си невинността и чистотата на детската душа. Някои от изкушенията са вещите, да, те са
необходими, но в никакъв
случай не трябва да стават
мания. Преходно е. По-важното е какво носиш като
богатство в себе си.
- Това при вас резултат от добро възпитание
и култура ли е?
- Благодарен съм на мо-

добре работата...
- Родителите на майка
и татко бяха изключително
интересни хора, Бог да ги
прости! Научиха ме на неща интересни и възхитителни. Баба ми Минка силно ме обичаше. Именно тя
ме научи да бъда послушен и разумен в действията си. Предаде ми умението си да бъда комуникативен, влизайки в разговор с лекота, и да се разбера с човека, който стои
насреща ми. Другата ми,
кюстендилската, баба беше по-серт характер. Безкомпромисна в решенията си и не толкова взискателна. Но с позиция и
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От създаването на легендарната студентска програма „Ку-ку” са минали повече от 20
години, а Камен Во си е същото възторжено
и нахъсано момче. Роден е в София на 13 май.
„Момчето в мен все още беснее, а човек трябва да опитва много повече неща, защото помалко можеш да реализираш” - обяснява основното си житейско кредо той. Дипломиран
актьор, телевизионен водещ, продуцент, шоумен. 50-годишният чаровник, който има богата колекция от табелки „Reserve” („Запазено”) и красиви картини, продължава да опитва всичко, което харесва да прави, а денят му
е все така трескаво динамичен.
твърдост отстояваше мнение, принципи и решения.
Дядовците ми пък бяха същинско богатство - единият беше зъболекар, а другият - музикант, с удивителното умение да свири
на всички духови инструменти. Замисляйки се,
най-вероятно съм наследил именно от него любовта си към музиката, а от
другия - точността и прецизността в изпълнението на подхванатите задачи. Много ми липсват сега.
- Каква е тръпката в
стоенето зад камера?
- Някои от ранните ни
клипове като „Шат на патката главата“ и „Дулсинея“
снимах като режисьор зад
кадър. Но това ставаше в
общия процес, а повечето от концертите на „Каналето”, също и в бившата
ми телевизия ММ съм ги
режисирал. Стоенето зад
кадър дава енергия, възможността да работиш с
много хора - оператори,
продуценти, актьори, и е
съвсем друга тв вселена.
- Споменахте танцовия състав в казармата, после участвахте в
танцувални риалитита
и изненадахте с умение
в ритмите. Обикнахте
ли изкуството на Терпсихора?
- Много обичам да танцувам и имам доста приятели, които се занимават

с танци. Винаги ми е било интересно да се включа в такова ритмично приключение.
- Обиколили сте доста места по света. Кое ви
очарова най-много?
- Рио де Жанейро, разбира се. Прекрасен град.
Не знаех, че на 1 януари
1502 г. португалските кораби стигат до този залив,
до сладководното езеро
и решават, че са открили
делтата на река. И понеже било 1 януари, решили
да го кръстят Януарската
река. Казаха ми, че в тази Януарска река ставали
чудеса! Бях там по време
на карнавала, пълен с танцуващи и ведри хора. Бразилците са по-бедни, но са
далеч по-усмихнати и добронамерени. Като цяло
се заредих с положителни
емоции. Взех от слънцето
на това прекрасно място.
- Пожелайте нещо на
читателите ни.
- Нека да са здрави, нека няма завист, ненавист
и омраза. Това е пагубно
за целия свят! Нека цари
любов и нека имаме човек или система, която да
ни избутва все нагоре и
нагоре - към праведния
път, път към добрите помисли и дела, към безусловна дружба, екипност
и единност.
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Актьори със сребро в косите

нито красива. Моите побелели актьори са големи майстори. Трябва да
поживееш, за да узрееш.
Интересно е да се вгледаш в човеците, поставени пред едно изпитание - женитбата. А моите
актьори са минали през
доста женитби. Поне някои от тях.“
Всички мълчат за парите, които получават тези
прекрасни изпълнители
за „Женитба“. Вероятно
става дума за суми, повече от символични. Които
за артистите със сребро
в косите все пак означават нещо. Знаем какви са
им пенсиите. Знаем, че за
празник искат да подарят
по нещичко на деца и внуци. Никой от тях до ден
днешен не е поставил въпроса какво ще му платят.
Защото аркашките са си
аркашки – готови да умрат, но това да се случи
на сцената.
Елиана МИТОВА
Сн. „Сити Марк Арт
Център“

От стр. 1
Ведри, напористи, завладяващи, актьорите
със сребро в косите творят усилено дори в студените зимни месеци. Напук
на грипната вълна, напук
на недоимъка. Култовото заглавие „Женитба“ на
големия руски абсурдист
Николай Гогол ги е омаяло напълно. За щастие има
къде да го играят - на сцената на „Сити Марк Арт
Център“ в столицата, място, по-известно като старото кино „Левски“. Мениджърът на този малък, но
изключително добре уреден театър, г-н Христо Киров, всеки месец им предоставя по една дата за
ефектната „Женитба“. Интересът е огромен, салоните са пълни. А входните билети струват жълти
стотинки. В главните роли
публиката бурно аплодира ветераните Красимира

Казанджиева и съпруга й
Стефан Германов, Емилия
Цанкова, Мария Славчева,
Гинка Станчева, Мара Чапанова и Жоржета Чакърова. С целия си блясък
извисява снага синът на

той за съжаление вече е в
по-добрия свят. Но представлението продължава
да се играе. Все се намират мераклии да се включат. Защото хуморът властва над всичко. Ето какво

диригента Васил Стефанов - Димитър Стефанов,
много настроение носят в
залата Антон Тонев – Тони, Любомир Бъчваров,
Илия Божилов. Сред тях
бе и Стефан Илиев, за жалост вече го няма. Помагаше им и Вели Чаушев – и

казва режисьорът Никола Петков: "Това е любима
моя пиеса. Голям поклонник съм на Гогол - първия
писател абсурдист, който
гледа на живота с широко отворени зеници. За да
види истината, а тя за съжаление не е нито розова,
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Световно първенство по фигурно пързаляне в София

Доминираха руските състезатели
Бронзовото
отличие спечели италианецът Матео
Рицо.
В топ 6 са
още Джоузеф
Фан (Канада),
Роман Савосин
(Русия) и Камден Пулкинен
(САЩ). БългаАлександра Трусова ринът Александър Златков завърши
това спечели златото
с 81.62 точки за техни- 34-и в кратката програма при дебюта си на
чески елементи.

В четиридневната
надпревара участие
взеха 186 фигуристи
от 45 държави –
17 спортни двойки, 29 танцови дуета, 45 девойки и
49 юноши.
13-годишната
рускиня Александра Трусова записа историческо
постижение, като
стана първата състезателка, изпълнила два четворни скока в една
програма, и закономерно завоюва Алексей Ерохов
световната титла
при девойките. Във
14-годишната русволната си програма киня Альона Косторпо музика на "Четири- ная направи шест чисте сезона" на Вивалди ти тройни скока и заТрусова изпълни чисто воюва сребърното отчетворен салхов и че- личие.
творен тулуп,
като до момента нито една
фигуристка не
е правила това в историята.
Трусова,
която тренира заедно с
олимпийската шампионка
Алина Загитова и сребър- Александра
ната медалист- Фейгин
ка от Пьончан
2018 Евгения Канаева,
С бронзов медал се
освен двата четворни окичи японката Мако
скока във волната си Ямашита.
програма изпълни още
Българката Алексанкомбинации.
дра Фейгин се предстаЛюбопитното е, че ви изключително силТрусова спечели све- но и завърши на 15-о
товната титла с оцен- място в класирането
ка за технически еле- при второто си учасменти от 92.35 точки. тие на световно юноПреди година светов- шеско първенство.
ната шампионка ЕвгеПредставителят на
ния Медведева поста- Русия Алексей Ерохов
ви световен рекорд от заслужи златото при
82.40 точки за техни- юношите. Втори се клака, а на олимпийските сира Артур Даниелян
игри в Пьончан Заги- (Русия).

Н

ай-добрият ни тенисист Григор Димитров
приключи участието си в
турнира от сериите "Мастърс
1000" в Индиън Уелс. Поставеният под №3 в схемата българин
отстъпи 6:7 (4), 6:4, 3:6 пред
39-ия в световната ранглиста испанец Фернандо Вердаско в равностоен мач от втория кръг.
Тервел Пулев постигна девета поредна победа на професионалния ринг. Този път той
срещна в Берлин силен противник в лицето на руснака Валерий Брудов, когото надви по

световно първенство.
При спортните двойки доминираха руските
фигуристи. Дария Павлюченко и Денис Ходикин спечелиха златния
медал. Втори са
Полина Костюркович и Дмитри
Ялин. А бронза
заслужиха Анастасия Мишкина
и Александър Галямов.
Русия си върна
световната титла при танцовите
двойки чрез Анастасия Скопцова и
Кирил Алешин.
В последните
два сезона тя бе притежание на двойката от
САЩ. В София американската двойка Кристина Карейра и Антони Пономаренко се задоволи със среброто.
„Сборная“ взе третото
място чрез Арина Ушакова и Максим Некрасов. От общо 12 медала 9 бяха спечелени от
руските фигуристи.
Шампионатът
на
планетата в София завърши с галаспектакъл
на призьорите.

точки в 8 рунда.
Велко Ражнатович - син на
сръбската фолк легенда Цеца Величкович и покойния националист Желко Ражнатович – Аркан, нокаутира българина Кръс-

тю Йорданов в дебюта си в професионалния бокс в категория до
90,7 кг във втория рунд в Ягодина.
Единствената българска
представителка на европейското първенство по тенис на
маса до 21 години в Минск Ма-

Красимир Анев 13-и в Контиолахти
Руснакът Антон Шипулин спечели
спринта на 10 километра от Световната купа по биатлон, който се проведе
в Контиолахти, Финландия. Красимир
Анев (на снимката) направи отлично
състезание, като не допусна нито една грешка и завърши на 13-о място и
така се представи най-добре от четиримата българи, застанали
на старт.
30-годишният Шипулин
също не допусна нито една грешка при десетте си
изстрела и финишира за
23:51.6 минути, като така
си осигури единадесета
победа в кариерата в стартовете за Световната купа.
Втори приключи латвиецът
Андре. Челната тройка бе
допълнена от французина
Кентин Фийон Майе, останал на 14.5 секунди от златото.
С най-предно класиране от състезателите, допуснали грешка при стрелбата, завърши норвежецът Йоханес Бьо,
който допусна два пропуска и с пасив от
18.3 секунди се нареди четвърти. Челната шестица бе допълнена от Арнд Пфайфер и Ерик Лесер, които сбъркаха по
един патрон и това ги прати на 27.8 и
29.5 секунди съответно зад победителя Шипулин.
Освен Анев, който завърши точно
зад легендата на биатлона Оле Ейнар
Бьорндален, място в топ 30 намери и
Владимир Илиев, който с два грешни
изстрела и с изоставане от 1:08.3 минути приключи на 25-о място.
Другите двама българи на старта Димитър Герджиков и Антон Синапов,
останаха на 49-о и 92-ро място.
Водачът в класирането за Световната купа Мартен Фуркад от Франция не
стартира.

„А”
група,
XXV
кръг

ЦСКА постигна инфарктна победа с 2:1 като гост на Пирин и остава в борбата за титлата.
"Червените" губеха мача до 88-ата минута на
стадион "Христо Ботев",
но в последните минути
на срещата стигнаха до
пълен обрат чрез попа-

рия Йовкова отпадна на осминафиналите на двойки. 18-годишната асеновградчанка и партньорката Фани Харастович от
Унгария отстъпиха с 1:3 (-7, -8, 6,
-8) гейма на хърватките Дорина
Сребраняк и Андреа Павлович. Миналата година Йовкова и Харастович спечелиха европейската титла на
двойки при по-долната възрастова група.
В Минск 18-годишната асеновградчанка участва и на единично, където отпадна след една победа и две загуби в групата си.

В няколко изречения
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Италия спечели смесената щафета на
2 по 6 км за жени и 2 по 7.5 км за мъже. Щафетата на Украйна се нареди на
второ място с изоставане от 1.5 секунди. Отборът на Норвегия завърши на
трето място.
Олимпийският шампион Франция
без голямата си звезда Мартен Фуркад
финишира на пета
позиция.
България се класира на 18-о място
от 23 отбора. Даниела Кадева, Десислава Стоянова, Димитър Герджиков
и Владимир Илиев
завършиха на 5:00.9
минути след победителя с 15 допълнителни патрона и
една наказателна обиколка на Стоянова
на втори пост. Единичната смесена щафета на България завърши на 24-о място. Тимът ни, който беше в състав Емилия Йорданова и Владимир Илиев, бе
затворен с обиколка на последния пост.
Победата завоюва Франция, след като Ане Шевалие и Антонен Гигона се
пребориха с Австрия и Норвегия. Украйна завърши на четвъртото място, а
пета е Русия.
Четирикратната олимпийска шампионка Дария Домрачова спечели спринта. Състезателката от Беларус неутрализира наказателен рунд с невероятно ски
бягане, особено в последната обиколка.
Безгрешната с пушката Франциска
Хилдебранд загуби 17 секунди в заключителните 2,5 км и финишира втора на
0,5 сек от Домрачова.
С по една грешка Даниела Кадева се
нареди 60-а, а Емилия Йорданова – 67а. Десислава Стоянова не стартира поради заболяване.

Разградчани бранят
водачеството си
Драматичен обрат на мача
в Благоевград

ПИРИН - ЦСКА 1:2
1:0 Кирилов (30), 1:1 Георгиев (88), 1:2 Каранга (90+3)
Резултати от другите срещи
Локомотив (Пловдив) - Берое 0:2
0:1 Камбуров (67)
0:2 Еуженио (76)
Витоша (Бистрица) - Септември (София) 0:0
Левски - Етър 1:1
0:1 Бартович (61)
1:1 Буш (71)
Лудогорец - Ч. море 3:1
1:0 Вандерсон (8)
2:0 Марселиньо (15)
2:1 Дани Кики (32)
3:1 Мисиджан (41)

дения на Александър
Георгиев и Фернандо
Каранга.
С този успех тимът
на Стамен Белчев събра актив от 60 точки,
като е на 3 зад лидера Лудогорец.
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Ñåìåéñòâîòî, êîåòî íå íàïóñêà „Òèòàíèê” Тîì Õàíêñ çàëèòà
ïî ðóñêè ðåòðîêîëè

Във филма на Джеймс Камерън от 1997 г. има един кратък,
но трогващ кадър на прегърната
възрастна двойка, която е в каютата си, докато тя се пълни с вода.
Това е семейство Исидор и Ида
Щраус. Исидор е евреин, роден
в Отерсберк (югозападната част
на съвременна Германия) през
1845 г. Исидор заминава през
1854 г. за Съединените щати, където две години по-рано се е установил баща му Лазарус Щраус.
Дълги години Исидор и семейството му живеят в щата Джорджия. Домът им съществува и до
днес. След Американската гражданска война (1861-1865 г.) семейството се мести в Ню Йорк.
Там Лазарус успява да убеди създателя на Macy's да отвори малък магазин за домашни потреби. След като Исидор се прочува като успял мъж, ловък бизнесмен и политик, открива жената
на сърцето си. Тя е Розелин Ида
Блун. Родена е през 1849 г., също в Германия, но се мести със

семейството си в САЩ. Двамата
създават голямо семейство – Ида
Щраус ражда седем деца. Те прекарват зимата на 1911-1912 г. във
Франция и планират завръщането си в САЩ с друг кораб. Скоро
обаче се налага да променят плановете си, защото по това време
във Великобритания има стачки.

Така се стига до трагичната нощ
от 15 април 1912 г. Когато става
ясно, че пасажерите трябва да
бъдат евакуирани, е бил даден
шанс първо на жените и децата. След като Ида Щраус разбира това, тя заявява, че се отказва от своето място. От уважение
към преклонната възраст на съпрузите екипажът предлага на
Исидор Щраус също да се качи
на лодката. Милионерът не приема предложението, защото на
борда все още има много жени
и деца. Елън Бърд, помощницата на Ида, оцелява. Ида настоява
Елън да се качи на спасителната
лодка, на която трябвало да бъде
семейство Щраус. Госпожа Щраус подава своето кожено палто
на Елън с думите: „Както живяхме
заедно, така и ще умрем заедно.“
Исидор и Ида за последен път са
видени да стоят рамо до рамо на
палубата. Тялото на Исидор е открито, а по-късно идентифицирано от семейството му. Тялото на Ида така и не е намерено.

Âèêèíãèòå ïî÷èòàëè
Àëëàõ?
Шведски специалисти от университета
в Упсала са намерили
мюсюлмански артефа-

кти във викингско гробище. Предполага се,
че обредите на древните скандинавски воини са се извършвали
под въздействието на
ислямски обичаи. В две
отделни погребения от
IX-X век учените открили парче плат, на което
било извезано името
на Аллах. Първоначално се смятало, че над-

писите са скандинавски орнаменти, но впоследствие се изяснило,
че са написани на една от най-старите арабски писмености – куфическата. Преди време
учените
предполагали,
че
тези орнаменти са
попаднали в
Скандинавието
само след грабежи и
търговия. Сега тяхното мнение е, че представата на викингите
за задгробния живот
може би е била повлияна от мюсюлманските
виждания, според които трябва да отидеш в
рая в копринени одежди. Това обяснява намерените в могилите
находки.

Холивудската звезда Том Ханкс се похвали в
социалните мрежи, че е горд собственик на руско ретровозило. Той даже поместил снимка с буса УАЗ-452, който според него за разлика от дру-

ги автомобили бил много подходящ за пикник и
излети сред природата. Серийното производство
на тази кола датира от 1965 г. в Уляновск. През
февруари т. г. стана известно, че от завода се канят да пуснат обновен модел на знаменития бус.

Венеция пресъхва

В

се едно Париж
да остане без Айфеловата кула,

Рим без Колизеума
или Прага без Световитската си катедра-

ла. Капризите на времето доведоха дотам,
че Венеция пресъхва
и прословутите канали
се превръщат в блатни
корита. Нивото на водата в каналите спада
все повече. Вина за това имат няколко фактора – студеното време, високото налягане
и сушата. Всичко това

в комбинация със суперлуната, която има
влияние върху отлива
на водата. На много
места във Венеция нивото на водата е паднало до 70 см под сезонната норма. Гондолите, на които годишно се возят над 15 хиляди туристи, сега са
затънали в блато и кал.

ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈßÒ ÁÀÐ
Той се намира в британската столица. Лондонският Американски
бар съществува от 1893 г.
и е избран за най-добрия
в света. Какво го прави
толкова специален? Известен е най-вече със
своите превъзходни коктейли. През 1904 г. се премества в лондонския хотел „Савой”. Преди бли-

зо 100 години е издадена книга с найдобрите рецепти
на бара от Хари
Крадък - първия
шеф-барман, която днес се приема за библия на
коктейлите. Всяка
година международно жури от около
500 експерти избира 50-

те най-добри
бара в света. Хубавото на
този бар
е, че макар да съществува
от 125 години, продължава да бъде модерен. Не е засед-

нал някъде в миналото, а
е изцяло в крак с времето,
което означава да предлагаш меню с по нещо за
всекиго. Затова Американският бар предлага
и чудесни безалкохолни
коктейли. Един коктейл
струва около 22 евро. В
най-добрия бар на света
качеството си има своята цена.

90-ото издàние нà нàãрàдите `Îсêàр` Èçêîïàõà îãðîìåí èçóìðóä
На юбилейната 90-а церемония по връчването на наградите
на Американската киноакадемия
„Оскар“ за най-добър филм спечели „Формата на водата“, който
беше отличен и за режисура, в лицето на Гийермо дел Торо, музика
за Александър Деспла и сценография. Награда за най-добър оригинален сценарий спечели Джордан
Пийл за „Бягай“, а за най-добър
адаптиран сценарий отиде при големия и четирикратно номиниран
Джеймс Айвъри за „Назови ме с
твоето име“. „Оскар“ за най-добър актьор очаквано и напълно
заслужено спечели Гари Олдман
за ролята си в „Най-мрачният час“,
а статуетката за най-добра женска роля, също толкова очаквано
и заслужено, отиде при Франсис
Макдормънд за „Три билборда извън града“. В поддържащите ро-

ли бяха отличени Алисън Джени
за „Аз, Тоня“ и Сам Рокуел за „Три
билорда извън града“. За най-добър чуждоезичен филм спечели
„Фантастичната жена” на режисьора Себастиан Лелио. Статуетката

за най-добър
документален
филм отиде
при „Икарус“,
a тази за пълнометражен
анимационен филм при
„Тайната на
Коко“. Един от
най-удовлетворяващите
моменти за
нас беше напълно заслужената и дългоочаквана
(след цели 12 предишни номинации и загуби) награда на Роджър
Дийкинс за най-добър оператор
за работата му по „Блейд Рънър
2049“, който беше отличен и за
най-добри специални ефекти.

Находката е направена недалеч от уралското градче азбест, което е до рудник "малишев". Това била единствената шахта за вадене на изумруди и берили в русия. камъкът бил
открит случайно от бригадира и главния геолог. Полупрозрачният зелен камък
стърчал в стената
на един от забоите. според специалисти подобни находки на изумруд
се правят веднъж
на 10 години. кристалът е дълъг 14 и
е широк 7 сантиметра. Експертите са оценили
цветността му на "втора". камъкът още няма
име. Предишният голям изумруд в тази шахта
е кръстен "Президент". Той е тежал 1,2 килограма. Бил кръстен на Борис Елцин. след шлифоването му го продали за 1,2 милиона долара.
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ПЕТЪК, 16 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми”(премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
–сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване/п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка” (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Полицаите от края на
града” (премиера) – комедиен сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/

Канал 3
ПЕТЪК, 16 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -09:00 – Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 16 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли, продължение
17.30 новини
17.35 Темите, публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите, публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 05.00 Нощен новинарски информационен блок

Най-гледаните

11

тв програми

Български

25

СЪБОТА, 17 март
07.00 „Непорочната Джейн” –
сериен филм
08.00 „Събуди се...”
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Булка на прицел” (премиера) – с уч. наКариса
Лий Стейпълс, Стийв
Барън, Синди Бъзби, Лия
Франкланд и др.
14.45 „Игри на сърцето” – с
уч. на Джерард Бътлър,
Джесика Бийл, Катрин
Зита-Джоунс, Ума Търман, Денис Куейд 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 „Бързи и яростни 2”
– с уч. наПол Уокър, Кол
Хаузър, Тайрийз Гибсън,
Ева Мендес и др.
22.10 „Игрите на глада: Сойкаприсмехулка - Част 1”– с
уч. на Дженифър Лорънс,
Джош Хътчерсън, Лиам
Хемсуърт, Джулиан Мур,
Елизабет Банкс, Уди
Харелсън, Стенли Тучи,
Филип Сиймур Хофман
00.40 „Игри на сърцето” – с
уч. на Джерард Бътлър,
Джесика Бийл, Катрин
Зита-Джоунс, Ума Търман, Денис Куейд и др.п/
02.50 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA/п/
04.40 „Булка на прицел” – с уч.
на Кариса Лий Стейпълс,
Стийв Барън, Синди
Бъзби, Лия Франкланд и
др./п/

НЕДЕЛЯ, 18 март
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” –
сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Лозята на любовта”
(премиера) – с уч. на
Марго Харшман, Стив
Тали, Британи Ъндърууд,
Девон Никсън и др.
14.15 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Улики” (премиера) – с уч. на Кандис Камерън Бър, Лекса
Доинг, Марилу Хенър,
Брус Доусъни др.
16.00 „Аз обичам България”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Пазители на Галактиката” (премиера) - с уч. на
Крис Прат, Вин Дизел,
Брадли Купър, Зоуи Салдана, Мики Рурк, Дейв
Баутиста, Глен Клоуз,
Бенисио Дел Торо, Джимон Хонсу и др.
22.30 „Да изчезнеш за 60
секунди” – с уч. на Никълъс Кейдж, Анджелина
Джоли, Джовани Рибизи,
Делрой Линдо, Уил
Патън, Уилям Лий Скот,
Скот Каан, Вини Джоунс,
Робърт Дювал
и др.
00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.20 „Бързи и яростни 2”
– с уч. наПол Уокър, Кол
Хаузър, Тайрийз Гибсън,
Ева Мендес и др. /п/
03.40 „Мистериите на Аурора

Тийгардън: Улики” – с уч.
наКандис Камерън Бър,
Лекса Доинг, Марилу
Хенър, Брус Доусън и
др./п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 19 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 6
сезон
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/
ВТОРНИК, 20 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СРЯДА, 21 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 22 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

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

НЕДЕЛЯ, 18 МАРТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/

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

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

22:00
22:30
23:30
00:00
00:30
01:30

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

СЪБОТА, 17 март
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно”
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини 19.15
„Ексклузивно”, публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок

НЕДЕЛЯ, 18 март
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин”,
сутрешен блок
10.00 Новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция, публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция, публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю, предава-

не за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 19 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и спорт
19.30 новини
19.50 Спорт

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

20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 20 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика

НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
„Патарински Live”/п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
07:00 – Повторения

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

18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СРЯДА, 21 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини

15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
ЧЕТВЪРТЪК, 22 март
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп

ЧЕТВЪРТЪК, 22 МАРТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок

2

26
петък, 16 март
07.00 “Пенчо Славейков и Мара Белчева“ - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 „Златоустият Йоан Екзарх“ - документален
филм
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
23.45 Поп музика - Цвете за
Гошо 00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване
06.00 “Свищовският храм
ЕВРОКОМ
Петък, 16 март
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 1,2,3 - 5 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 1
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 30 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 31 еп. - Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
21:00 Военна прокуратура - 28
еп. - Сериал
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Военна прокуратура Сериал
05:00 Страници от живота - 1
еп. - Сериал
06:00 Преследвачът - 15 еп.

Св.Троица“ - документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.00
15.00
15.10
16.00
17.00
17.30
18.00
19.30
19.50
20.00
22.30
23.00
23.30
01.30
02.00

събота, 17 март
“Възрожденец по дух и
наследство“ - Документален филм
„Приказки с Ванчето „
Новини
Ранни вести
НОВИНИ - сутрешна емисия
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
НОВИНИ - обедна емисия
“Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
Актуален репортаж
Кратки Новини
„През планини и морета“
- док.поредица
“Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
“Изгнаници клети …”
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
“Паралакс” - публицистично предаване
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
Другата история
“От българско, по - българско” с Галя Асенова
Новини. Прогноза за
времето
Концерт на корейски хор
Хюн - янг - 2 част
“Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
Новини. Прогноза за
времето + Другата история
“Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката

Събота, 17 март
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 49 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:15 Момичетата от площад
Испания - 5 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 16 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Момичетата от площад
Испания - 5 еп. - Сериал

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:15
08:30
09:00
10:00
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:25
17:50
18:50
20:00
20:30
22:00
22:55

00:50
02:05

Петък, 16 март
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Лучше всех!»
«Вечерний Ургант» (16+)
Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в многосерийном фильме «А у нас во
дворе... » (12+)
«Время покажет» (16+)
Вениамин Смехов, Виктор
Вержбицкий, Андрей Чадов,
Юрий Чурсин в фильме «Ма-

11

Най-гледаните

03:35
05:00
05:10
05:35

04.00 “Изгнаници клети“ 04.30 „Най - добре се чувствам
пред статива си“ - документален филм
05.00 „ Концерт на корейски
хор Хюн - янг - 2 част
05.20 „Мраморният град Лютица“ - документален филм
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
неделя, 18 март
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“ 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя
...“ - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм на
ТВ СКАТ
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето
02.00 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край 04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни
Неделя, 18 март
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Ветеринарен лекар - Комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 50 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Убийства в Мидсъмър Криминална поредица
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:15 Изумрудената огърлица
- 31 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

фия: игра на выживание»
(16+)
«Модный приговор»
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Ирина Губанова, Олег Даль,
Александр Демьяненко,
Нина Сазонова в фильме
«Первый троллейбус»

Събота, 17 март
05:35 Ирина Губанова, Олег Даль,
Александр Демьяненко,
Нина Сазонова в фильме
«Первый троллейбус»
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Смешарики. Новые приключения»
07:55 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в комедии «Солдат Иван Бровкин»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:10 Историческая драма «Великая» (12+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 Историческая драма «Великая». Продолжение (12+)
17:00 Вечерние новости (с субти-
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понеделник, 19 март
07.00 „Трявна“ - 1част - док.
филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Алтернативи 14.15 Паралакс 1 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 16.00 Първото благо 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класически концерт Едуард Елгар - Концерт
за виолончело и оркестър; Йоханес Брамс
Симфония 3
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 Телевизионен форум 05.00 Облаче ле, бяло 06.00 „Изповедта на черните
гарги“ - документален
филм, награден от “Минифилм Попово 2009“
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

вторник, 20 март
07.00 „Трявна“ - 2 част - документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“ 06.00 „Разходка до село Бръшлян“ - Документален
филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

сряда, 21 март
07.00 „Художник на посланията“ - документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - българско 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване 21.00 „Паралакс“ 22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети - Патриотична мисия в Армения - 1 част - док.филм
23.00 Български старини от
Македония - 6 част
23.30 Класически концерт Моцарт - Концерт за пиано и орк.17,солист Георги
Мишленков; Бетовен
Симфония 5,оп.67
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 “Нови хоризонти“ 04.00 Алтернативи 05.30 “Час по България” - с

водещ Пламен Павлов
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт -

Понеделник, 19 март
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 2
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 31 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 32 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 28
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Военна прокуратура - 28
еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 2
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 32 еп. - Сериал

Вторник, 20 март
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 3
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 32 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Изумрудената огърлица
- 33 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 15 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Ченгета под прикритие 15 еп. - Сериал
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Страници от живота - 3
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 33 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 21 март
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 15 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 4
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 33 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 34 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев

04:30 Страници от живота - 4
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 34 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

трами)
17:15 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:30 Премьера. Фильм «Крым»
(16+)
22:15 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ»
00:00 Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в многосерийном фильме «А у нас во
дворе... » (12+)
01:50 Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в фильме Александра Рогожкина «Кукушка»
(16+)
03:35 Борислав Брондуков, Армен
Джигарханян, Леонид Куравлёв в фильме «Раз на раз
не приходится» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла
Пырьева в фильме «Хозяин
тайги» (12+)
07:00
07:10
07:40
08:40

тв програми

Български

Неделя, 18 март
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.

Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в фильме «Иван
Бровкин на целине»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:20 Историческая драма «Великая» (12+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:20 Историческая драма «Великая». Продолжение (12+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:20 «Первый отряд. Испытано
на себе»
18:10 «Лучше всех!»
20:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21:00 Выборы Президента России
00:00 «Своя колея». Избранное
(16+)
01:40 Леонид Куравлёв, Татьяна
Пельтцер, Ольга Остроумова в фильме «Не было
печали» (12+)
02:50 «Модный приговор»

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 16 март
05:00 Утро России
08:55 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное время
11:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное время
14:00 Каменская-2
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное время
17:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:30 Кузнец моего счастья. Х/ф
00:20 2 ВЕРНИК 2
01:05 Следователь Тихонов
02:35 Два долгих гудка в
тумане. Х/ф
03:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир

четвъртък, 22 март
07.00 „Природа и геомерия“ документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 “Дискусионно студио
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло 16.30 Паралакс 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 “Дискусионно студио”
03.00 “Първото благо“ 04.00 „Дневниците на уфолога“
05.00 “Край Босфора“
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

Четвъртък, 22 март
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 5
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 34 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 35 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 1,2,3 - 6 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
02:45 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 1,2,3 - 6 еп. - Сериал

Събота, 17 март

Неделя, 18 март

05:00 Другая семья. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 Другая семья. Х/ф.
Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Смеяться разрешается
12:40 Ближний круг Юрия
Бутусова
13:35 Жених для дурочки.
Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Обратная сторона
любви. Х/ф
23:30 Романтика романса.
Песни 80-х годов
00:25 Впервые замужем.
Х/ф
02:10 Сердце без замка.
Х/ф
04:05 Ближний круг Юрия
Бутусова

05:00 Обратная сторона
любви. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Аншлаг и Компания
12:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
13:20 К теще на блины. Х/ф
15:05 Слишком красивая
жена. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:25 Берега любви. Х/ф
01:00 Молодожены. Х/ф
02:30 К теще на блины. Х/ф
04:15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

14.III. - 20.III.2018 г.

Забавни
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СТЕФАН КРЪСТЕВ

оòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò áð. 10
ОТ сТр. 27

ОТ сТр. 38
ВОДОраВНО: Посока, Ополе, Арес, СарагоОТВЕсНО: Росини /Джоакино/, Атила, Игуса, Аризона, Пилор, Сателит, Бет /Братовчедка- мен, Саламура, Елена, Исо, Порок, Десен, Рета Бет/, На Ком, Ригел, Коли, Ким, Табан, Тара- ферат, Каротин, Пасат, Пила, Ваг, Манила, Икитор, Удине, Аси, Ир, Па, Каренина /Ана/, Акола- тос, Ос, Бенефис, Кал, Си, Косара, Ав, Назарет,
да, Тас, Левитан /Исак/, Мо, Ми, Епаф, Ти, Ине- Патина, Итака, Атол, Ро, Ег, Сатир, Кабинет, Лалит, Лена, Инари, Алора, Вал, Сисак, Кил, Мат, летика, Икона, Име, Верила, Они, Ина, Акан, Ит,
Ерак, Закон, Пи, Кинетика, Аналитик, Гаф, Та- Рил, Нал, Лава, Саз, Карамел, Пика, Ис, Робот,
раба, АК, Ла, Ту, Еполети, Авари, Мирис, Тони- Доломит, Ром, Пенелопа, Ира, Илитон, Сатира,
ка, Ото, Месал, Лема, Имот, Нотабил, Тенис, Ни. Статика, Оти.

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ : “Àðëåêèíî”. Ñêàðà. Àíîä. Àåðîáèêà. Àíèìàòîðè. Èíäèé. Ëîïàòàð. Òàâàí. Ãåòîâ (Ïëàìåí). Ëåâèò. “Åîëèíà”. Ñèí. Òåðèëåí. Àìâîí. Èðèíèí (Áîðèñ). Ðàêëè. Âàëè (Àëèäà). ËÅÊÈ. Îäè.
Êîëáà. ÀÊ. Ìàðêåñ (Ãàáðèåë Ãàðñèà). “Äà”. “Àòà”. Ïè. Îèòà. Ñèðåíà. Ñà. ÐÀÌ. Îìîíèìè. Çàíèê. Ïèêåò. Ðàäèñò. Àò. Âàäà. Êèëî. ÒÀ. ÐÈÎ. ÀÍ. Åëìàç. Âîò. ÄÍÊ. ×àì. Àðèêî. Àíà Âèñè. Êàèí. Íîâàëèñ.
Ñåðîâ (Âàëåíòèí). Êî. Ñàìîëåò. Ñèëèêîí. Íàï (Ïèòúð). “Îùå”. ÈÒÀËÀ. Àëîä. Ìèëîñò. ÒÒ. Èíåëèò. Íå. Òàëèîí. “Îëà”. Âàçîïèñ. Ëèìèò. Ëèòåðà. Íåðèíå. Íîíà Éîòîâà. Îäðèí.
ÎÒÂÅÑÍÎ : Ïðàíãè. Åìèñàðè. Àêîíèòèí. ËÅÄÅÍÈÊÀ. Àíàëåìà. Àëàìî (Ôðàíê). Íåðèò. Ðèðî. Èäîë. Èñïîëèí. Êîéîòè. Êèðêè. Ìàíà. Ñèòà. Ãèá. Âåíäåòà. Ñòàð (Ðèíãî). Ìîòî. Íèë. Ðè. “Ñàìî òàçè
íîù”. ÍËÎ. ÊÎÊÎËÈÍÎ. Êîëåò. Èò. Àïåë. Íîâå. Òîòî. Àñ. Àâåðè. Àòè (Áàðòîëîìåî). Ëåâ. “Êàòèíà”. Áàë. Òèàðà. Êàíàò. Ê,ê. ÍÈÑÀÍ. “Ðèð”. Àëî. Ñîïà. Âàñèëåâ (Ìèë÷î). Ëàì. Åìèë Äèìèòðîâ. Ëàëàíä
(Æîçåô). Àòîâ (Êàìåí). Áàðîê. “È òè ñè”. Èçåð. Áàòàëîâà (Ðîñèöà). Åíåâî. Ñåêàòîðè. Íîâèíà. Àíèòà. ÄÈÐÎË. ÏÈÍ. Êîðàí. “Ëàòàì”. Äàí. Îíîíèí. Äèíàìèêà. Èâàíêîâ (Äèìèòúð). Äåñåí.
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Обяви

Съобщение

по повод „СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА БОРБА
С ГЛАУКОМАТА” ПЛОВДИВСКИЯТ ПАЦИЕНТСКИ
ГЛАУКОМЕН КЛУБ кани всички заинтересовани граждани на лекцията "Влиянието на глаукомата върху качеството на живот” от д-р Станка
Узунова на 21 март /сряда/ от 14 часа в
ДОМА НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА ЗАЛА 6
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАУКОМА

малки обяви
0886/608849 - продава стъклени чинии и чаши, килими, китеници,
дървени столове и др. Купува грамофонна игла за
"Акорус" с две тонколони.
0885/083606,
02/9277167 - купува фарове за лада 2107, дървен фотоапарат голям
формат - 18х24 см, тричелюстен, универсал за
струг за фланец 85 мм;
домашен майстор поправя мебели, дограма и
др. Продава дърводелска
фреза, абрихт и др. аксесоари за мерцедес, купе
114-115, бял ретро волан,
стъкло за фар
0898/380387,
02/8242129 - продава
китеник, радиокасетофон, спортен велосипед,
часовник с кукувица, микроскоп, аптекарска везна, старинен часовник,
приставки за бормашина - ренде, трион
0899/845628 - продава струг, банциг и гатербанциг
0896/722938 – бокс
с много европейски инструменти за електро- и
механичен монтаж – 100
лв.; нови нагреватели за
акумулираща печка 55 см,
фабрични – по 5 лв.
0895/774597 – продава форд ескорт дизел
на части и цял, плюс ско-

ростна кутия за лада 1600
0988/783323, вечер –
продава немски компресор за боядисване на коли и др., преносим в чанта, зарядно устройство
за коли, 3 бутала, първи
ремонт – 1,3, италиански
за коли – изгодно! Аспиратор 220V, нов, бензинова лампа нова, месингова
0884835886 – бивша
медицинска сестра с опит
търси работа като гледачка на възрастни хора
0887/337684 – купува
пишеща машина „Хеброс
– 1300”, радиокасетофон,
касети с народна музика,
стари градски песни, хумор, противогаз, електрически трион, запазен
лаптоп, очила за нощно
виждане, газов пистолет
руски, романите „Война и мир”, „Мъртвите сибирски полета”, „Клетниците”
0897/488261 – продава мини машинка ръчна
за чупене на бадеми, кайсиеви костилки, лешници
и орехи. Много е ефикасна!
0898/225564 – купува
стари мотопеди „Балкан”
и „Симсон”. Може и да не
са в движение, бракувани. Продава нов немски
слухов апарат
0887/734234 – продава електрическа печка
„Горение” с четири котлона, в добро състояние

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Навършиха се
40 тъжни и
безутешни дни,
откакто ни напусна

Ирина Егоровна
Колбасова

на 56 години,
изкуствовед
Загубихме един човек
с кристална доброта, с
много обич и безпределна любов към хората и
природата. Ще я помним
такава, каквато беше – скромна, отзивчива, обаятелна, прекрасна…
Раната гори, болката не стихва…
Нека бъде светла вечната ти памет,
скъпа Ирина!
Приятелката ти Катя

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 20 февруари 2018 г.
се навърши
1 година
откакто ни напусна

Хасан Мехмедов Кючюков

от с. Севар, община Кубрат
1930-2017
Учител и общественик.
Поклон пред паметта му!
От близките
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Български

Безплатни очни прегледи
по повод „СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА
ЗА БОРБА С ГЛАУКОМАТА”
ДКЦ „Първа градска болница” София,
тел. 028059205/централа/
Медицински център „Пентаграм” София,
тел. 02 4272050
Очна болница „Зора” София, тел: 02 9312281
СОБАЛ „Академик Пашев” София, тел: 02 9487901,
0878904231, 0885251917
Военномедицинска академия София
УМБАЛ Пловдив, тел. 032 959221/централа/
Очна болница Варна, тел. 052 634901
Прегледите се извършват след предварително
записване по телефона до запълване на местата!
– 110 лв.
0888/245413 – продава нов газов котлон – 88
лв., шалте – 38 лв., матрак
– 40 лв., аплици – по 30
лв., тройка полилеи – 80
лв., прахосмукачка – 28
лв., месомелачка – 65 лв.
0896/321902 – продава две мотофрези – ИМТ
„Белград”, и „Балкан” Ботевград – 1000 лв.
0877/852693 - заменя
каравана срещу малко
булдозерче или трактор
071772050 – Продава изгодно радиоапарат
„Олимпия”, голям формат, напълно запазен
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски
с качулка, къси, нови; пералня AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима и неизползван вертикален фризер на изгодна цена
0876/924275 – купува
пощенски марки и пътували пликове до 1945 г.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0878/905168,
0878/905112 – мъжка
шуба № 52-54, кафява, с
подплата, естествена кожа, сваляща се; иглолистна гора 3,500 дка – с. Гълъбовци, Софийско, масив
Ковачевица
0886/341206 – добър
майстор – фаянс, боядисване, изолация, тапети,
строителство – качествено и евтино!
031700-317 – продава култиватор, ремарке
плуг, водна помпа 2 цола
0879/421090 – продава нов пистолет 6 мм, регистриран, газов, калорифер ловешки, нагреватели – само за 85 лв., нова мивка порцелан с кондензатор – 15 лв.
0897/507266 – продава мерцедес вито 7+1 и
лада калина – на метан

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м сервизни помещения близо до Бизнес парк "София".
0878/593726 - продава дворно място 620 кв.
м в с. Ряхово, Русенско,
на р. Дунав. Цена по договаряне!
0882/488551 - продава подземен гараж
в центъра на Пловдив,
бул. "Мария Луиза" 27
0876/344456 - продава
двуетажна къща обзаведена в с. Ст. Караджово, общ.
Болярово, с дворно място
1,240 кв. м. В селото има минерален извор
0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две
сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
0896/722938 – продава/
заменя имот 880 кв. м близо до водите на яз. „Искър”.
Двустайна дървена къща 18
кв. м, много строителен материал, облагороден, електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист
въздух – на 40 км от София.
За лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета; за риболов, подводен
риболов, ветроходство. Документи – изрядни
0877/311136 – търси
стая под наем за сам човек
в къща – в София или около София
0898/225564 – приемам нуждаещо се младо
семейство или пенсионе-
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Съобщение

На 12 април (четвъртък) от 18.30 ч. в София
ще се проведе ежегодната другарска среща
на служилите в 66-а ракетна бригада – Ямбол
(Кабиле). Срещата ще се проведе в ресторант
“Еверест”, намиращ се от северната страна на
спирката на метрото на “МЛАДОСТ – 1 ”, на 30
метра северно от пешеходния светофар срещу
пазара. Кувертът е 25 лева.
Желаещите да заявят своето участие на
тел. 0888088457 – о. з. полк. Джоков, тел.
0887205839 – о. з. полк. Атанасов, и тел.
0888401491 – о. з. полк. Радев
От иницативния комитет
ри за поддръжка на идеален селски имот в Първомайско
0878/288210 – продава двуетажна тухлена къща на две плочи, гараж,
стопански сгради, овошки – село Цани Гинчево,
Шуменско
0889/027105, след 19 ч.
- продава едноетажна масивна къща с ток, вода, платен данък в Пловдив, 1300
кв. м двор. Цена по споразумение
02/4690408 – спешно
дава обзаведена стая под
наем! Изгодно! Гараж под
наем – оборудван, с ток
и вода, близо до градски
транспорт и метрото
0877/756033 – продава
двуетажна вила с декар насаждения, пчели – до Перущица, на 15 км от Пловдив.
Има ток, вода изворна
0884574410 – продава
1900 кв. м двор с къща на 2
етажа, 100 кв. м изба, в центъра на с. Недялско, Ямболско, на централен път
02/4690408, след 18 ч.
– дава под наем самостоятелна стая обзаведена, за
непушач, гараж с ток и вода
041350362 – продава
вила на два етажа с 1,1 кв.
дворно място, 40 кв. м гараж, банциг и фреза, на 5
км от зеленчуковата борса
в с. Плодовитово
0879/694192 – продава
двор 800 кв. м, и къща – с.
Ясен, Плевенско
0899/297967 - продава
вила в Момин проход - триетажна, може и поотделно
I етаж - 20 хил. евро, II и III
обзаведени х 25 хил. евро,
с минерална вода
0896/785986 - продава
лозе 2 дка с малка вила - 46
кв. м, близо до болницата в
Балчик, с изглед към морето - 50 хил. лв.
0878/181538 – продава
къща в Ставерци, Плевен-

ско, с 5 стаи, декар двор,
стопански сгради
0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
0894/220590 – продава
1 дка празно дворно място
в село Засмяно, на 30 км от
Варна в посока Добрич, в
регулация – 2000 лв.
0885/335852
и
0889/433582 – продава
УПИ с бунгало 16 кв. м, фургон, лози и овощни дървета
– с. Бошуля, Пазарджишко –
12 хил. лв.
0895/307569 – продава
партер в Бургас близо до
Краснодар, става и за живеене, или дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща, декар
двор, стопански сгради,
кладенец – в с. Огнен, Бургаско. Цена 8000 лв.
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, в центъра
на гр. Рудозем, обл. Смолян
0884/766588 – жена с
френски и руски език търси работа без заплащане,
срещу ползване на празно помещение при почтени хора
0899/892045 – продава/заменя имот за малък
апартамент в София. 880
кв. м, до водите на язовир
„Искър”. С нотариален акт
– двустайна дървена къща 18 кв. м, масивен строеж 68 кв. м, готов за първа плоча. Много строителен материал. Облагороден. Електрификация, инфраструктура, отлична панорама. За лов на патици,
гъски, сърни, елени и др.
Риболов, туризъм, ски – на
40 км от София и на 25 км
от Боровец

14.III. - 20.III.2018 г.

ЛУНеН
КаЛеНдар

14 марТ, 27 лУНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа лУНа,
лУНа ВъВ ВОДОлЕЙ
Ще решавате най-различни
практически задачи и ще достигате поставените пред вас цели. Разумното планиране ще позволи да
бъдат избегнати напразните грижи и ходове.
15 марТ, 28 лУНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа лУНа,
лУНа В риБи
Ще имате повод за доста безпокойства, но те ще се окажат неоправдани. Човек, към когото не сте
безразлични, се нуждае от вашата
помощ – просто няма да можете
да му откажете.
16 марТ, 29 лУНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа лУНа,
лУНа В риБи
Това е времето за максимална свобода на действията, подходящо за разнообразни импровизации, творчески търсения. Вярвайте в своите сили и ще можете да
въплътите в живота и най-смелите мечти.
17 марТ, 30/1 лУНЕН ДЕН,
НОВОлУНиЕ, лУНа В ОВЕН
Гледайте да избягвате необмислените постъпки, не горете мостовете зад себе си – голяма е вероятността да ви потрябват за отстъпление. Ще ви е нужна емоционалната
поддръжка на близките ви.
18 марТ, 2 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Ще бъде много лесно недоброжелатели да ви поставят капани – не бъдете доверчиви и невнимателни, всичко ще бъде за ваша сметка.
19 марТ, 3 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Колкото по-активен живот водите, толкова по-големи успехи ще
постигнете. Въпреки трудностите
много от вас ще успеят. Вашата увереност в собствените сили и в благополучния изход ви позволява да
се движите напред.
20 марТ, 4 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В ТЕлЕЦ
Може да намерите отговор на
всички въпроси, но пък ще се появи
нещо друго – отговорите им няма
да ви харесат, затова ще предпочете да ги загърбите. Ще бъде добре,
ако обърнете внимание на здравословното си състояние.
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Обяви

ЧЕСТИТ 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
на 15.3.2018 г. на

ИлИнКА КорчИнА

Честити 100 години!
Честит рожден ден на 15.3.2018 г. на

ИлИнКА КорчИнА - БАБА лИнКА

Бъди дълги години сред нас!
с уважение от пенсионерите
от Пк „Здравец“ с. Чупрене обл. Видин

на 14 март на
о.р.подполковник

СТЕФАн дочЕв

служил дълги години във
Военноморските ни сили, роден
на 14 март 1928 г.
в гр. Велики Преслав. Баща е на
две дъщери, почитан от зетьове,
уважаван дядо на внуци и правнуци! Всички те
го поздравяват за 90-ия му юбилей и му желаят
спокойни старини и нека всеки нов ден да е
изпълнен с бодрост и удовлетворение!
На многая и благая лета!
От близките

ЗАПОЗНАйТЕ СЕ

0894/358377 - Работещ
желае запознанство с работеща или пенсионерка
дама за сериозна връзка
или брак. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0882/550389, Стоянов
– 79 г./168 см/71 кг, непушач, с полувисше, осигурен, добряк, иска да живее при нежна домакиня
от 67 до 82 г. като влюбено семейство
0877/597790, от 16 до
22 ч. – вдовец, 166 см/65
кг/79 г., с много добро

здраве, жилищно устроен, независим, без ангажименти, търси порядъчна дама с нормално тегло
и добър характер за съвместно съжителство
057402315 – самотен
вдовец, осигурен, търси
жена на подходяща възраст от Добричка област
0876/600382,
0898/776349, след 19 ч. 71 г./173 см/83 кг, разведен пенсионер, от Пловдив, живее на село в собствено жилище. Безгранично честен, точен, чистоплътен, сърдечен, душевно богат. Изглежда
перфектно запазен, търси дама за другарче за цял
живот. До 70 г. да е, без
значение от град или се-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

17 март 2018 - 16:12:48 ч. - новолуние. За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час
и да продължите на сокове и течности до същия час
на следващия ден.

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (14.III.- 20.III.2018 г.)
ОВЕН - През седмицата заложете на
способностите, които сте успели да натрупате. Моментът ще се окаже
значим за вашите нови инициативи.
ТЕлЕЦ - Ще имате
възможности за подобряване на материалното си положение. Отделете време за себе си.
БлиЗНаЦи - Открийте най-късия
път до своите близки. Не рискувайте със започването на финансови
инициативи в област, където ви липсват достатъчно задълбочени познания.
рак - Мнозина от
вас ще постигнат
отлични резултати, здраве, ако направите
някои отстъпки от строгите си принципи. Възможно
е част от вас да научат за
измама или недобросъвестното отношение.

лъВ - Не обръщайте
гръб на приятел, изпаднал в нужда. Около средата на периода търпението и постоянството могат
да се окажат възможно найподходящите, за да постигнете целите си.
ДЕВа - Постарайте се
да бъдете максимално
концентрирани, в случай че ви се наложи да подпишете договор.
ВЕЗНи - В края на
разглежданата седмица се възползвайте адекватно от получената
добра вест.
Не избързвайте с поемането
на ангажименти, които само
ви обвързват.
скОрПиОН - Ще се
справите с многобройните си задължения, но
те реално не ви носят никакви
ползи. Постарайте се да намирате правилните решения, за
да сте максимално полезни на
близките си.

сТрЕлЕЦ - През почивните дни не се
впускайте в осъществяването на крупни покупки.
Опитайте се да се доверите
на интуицията си.
кОЗирОг - Моментът
е подходящ за придобиване на нови знания. Избягвайте компанията на хора, които ви действат по негативен начин.
ВОДОлЕЙ - Изберете компанията на интимната половинка и
приятелите, които са близо
до разбиранията, а също така и до сърцето ви.
Не отлагайте решаването на
някои здравословни проблеми.
риБи - Изградете си
обективна представа
за заобикалящата ви действителност. Вероятността
да залитнете по конкретни
крайности е изключително
голяма.
дЖеСиКа

ПоКАнА

ЗкПУ “ЗОрНиЦа 92“ със седалище и адрес
на управление с. Нова Върбовка на основание решение на УС Ви кани да присъствате на
общо събрание на 15.4.2018 г. от 9.30 ч.
в офиса на кооперацията при следния
ДНЕВЕН рЕД:
1. Приемане на годишен финансов отчет за 2017
Материалите за събранието се намират в офиса на кооперацията.
Всеки член, който желае да се запознае с тях,
да заповяда всеки делничен ден от 8 до 17 часа.
При липса на кворум ОС ще се проведе в същия
ден и място, но един час по-късно.
От Ус

от с. Стакевци, обл. Видин
Нека още дълги години да ни радваш
с твоите доброта, остроумие и ценни съвети!
Обичаме те!
Дъщери, внуци, правнуци и праправнуци

ЧЕСТИТ 90-И ЮБИЛЕЙ
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Съобщения

Български

ПоКАнА

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ КАНИ студентите с посребрени коси на поредното занятие:
1. „БЪЛГАРСКИ ВРЕМЕНА И НРАВИ“ - ЗА ЗАСЛУЖЕН ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ - проф. Юлиан Вучков
2. САМОДЕЕН САТИРИЧЕН СЪСТАВ НА
ПЕНСИОНЕРИТЕ - ръководител Петър Петров
15.3.2018 г. от 11 ч.
Общински културен център Красно село
София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 41, спирка
„Хиподрума“ на трамвай №5
Вход свободен!
ло. Живеене – по предложение на дамата. За предпочитане – при нея.
0988/955015 – на 41 г.
търси връзка с цел брак
0899/101757, от 12
до 18 ч. – вдовица, непушачка, 70-годишна, търси
спътник в живота – образован, възпитан, от София,
Пловдив и региона
0886/792979 – търси
жена без ангажименти,
от Великотърновска, Ловешка и Плевенска област.
Може и при мен, и при нея!
1750 софия, до поискване, ина Елисеева –
с доверие, подкрепа, равностойни – за спокойни
старини. Да си 76-82-годишен, от Западна България!
0877430258 след 19
ч. - 40 годишен работещ
варненец 182/96, не пуша,
не пия, търся жена до 37
години от Североизточна
България за създаване на

семейство и деца.
0898/483353 – 75
г./166 см/68 кг, жизнен,
с бодър дух, не пие и не
пуши, с кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз знам, че някъде те има и ти също отчаяно търсиш сродната душа. Обади се!
0878/463251 – жена
образована желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан мъж,
над 177 см, от 65 до 73 г.
– за щастлив живот
0877/619012 – мъж на
72 г. от Великотърновския
регион търси жена до 67
г. от цялата страна – да не
пуши, да живее при мен
на село
0896/255929 – 60 г.,
осигурен, самостоятелен
търси сериозна жена, копнееща за нежност, разбирателство за цял живот.
Чакам те!

ВРЕМЕТО
В сряда се очаква облачно време, но температурите ще останат типично пролетни – между 2 и
13 градуса. Все още ще е ветровито. В четвъртък
облачността ще се разкъсва и намалява, вятърът
ще стихва, а температурите ще останат без промяна. В петък обаче ни очакват валежи и застудяване, като валежите ще продължат и в събота. В
неделя вятърът ще се усили и ще създава усещане
за по-студено време. Температурите няма да претърпят съществена промяна. В понеделник валежите ще спрат, но температурите ще спаднат и се
очаква да са под нулата. Във вторник също ще вали и ще е студено, температурите ще се запазят
в същия интервал – от -2 до 5 градуса.

БИОПРОГНОЗА
През периода е възможно да има леко засилване на оплакванията от болки и чувство за
скованост в ставите при хора с артрит. На
тях народните лечители препоръчват да налагат болните стави със свежи зелеви листа,
поръсени с ябълков оцет и морска сол. Преминаването на 17. 3. на луната през фаза новолуние прави този ден подходящ за спазването на лунна диета, която ще подпомогне организма да се освободи от 1-2 л от излишните течности и ще активизира обмяната на
веществата.
Д-р иван сТОЯНОВ
Магнитни бури - 15, 16.III.

пОКаНа

Литературният
клуб „Гео Милев” към
Столичния съвет на
СП-2004 кани всички
свои членове и любители на поезията на
представяне на новата книга
„съдби по пътя”
на поетесата
маргарита Нешкова,
което ще се състои
на 16 март,
четвъртък,
в пенсионерския
клуб в подлеза
на жп гара Подуяне
от 11,30 часа.
Редовната сбирка
на клуба ще се състои
по същото време, пак
в четвъртък, в същия
клуб на 22 март.
иван Павлов, зам.председател на лк
„гео милев”, софия
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Медицина

Последни проучвания сочат, че
75% от българите
страдат от кръвно!

Специалистите отчитат като причини за
така застрашаващите
цифри наднорменото
тегло, високите нива
на холестерол и не на
последно място стреса. Най-притеснителен обаче се оказва
фактът, че при хронично високо кръвно
се засяга работата на
важни органи и системи и това води до
тежки здравословни
последствия. По тази причина лекарите
препоръчват кръвното да се поддържа във
физиологични граници чрез медикаменти,
правилно хранене и
повече движение.
Д-р Георгиев, кардиолог, разказва за

последните подходи
в
медицината за
справяне
с високото кръвно, аритмията и
завишения холестерол.
„Всички знаем какви са последствията от
приема на лекарства,
но понякога това е неизбежно. Аз препоръчвам на своите пациенти билковия продукт
„кардиоксин“, който
се базира изцяло на
фитонутриенти, извлечени от Гинко билоба
и Арония и е източник
на вещества, които по
естествен начин понижават нивата на лошия
холестерол, подпомагат работата на сърцето и кръвоносните съдове и позволяват поддържане на нормално
кръвно налягане. Приемът на „кардиоксин“
осигурява препрограмиране на тъканите и
клетките,
оказва
ефект

върху всички органи и
системи в тялото. Клиничните проучвания
показват регулиране
на кръвното при пациенти с регистрирана
хипертония от 20 и повече години след прием от 2 до 4 месеца.
При случаи на временно покачване на кръвното се наблюдава регулиране още след третия, до петия прием.
Формулата на препарата е разработена
по рецептурниците на
акад. Никола Хлебаров,
създател на много билкови тинктури, носител
на многобройни награди, световно признат
учен и изследовател.
Лично аз в практиката
си съм виждал как след
два месеца 80-годишни
пациенти се превръщат в младежи. Всички
споделят, че са започнали да спят по-добре,
имат сили и енергия
през целия ден, спрели са да се задъхват
и хроничните им болки са отшумели. Някои
мъже дори се хвалят,
че кардиоксин е оказал влияние на потентността им. По тази
причина препоръчвам ежедневен прием на
кардиоксин
за поне 3 месеца на всички
мои пациенти като профилактично
средство,
особено
когато
са в напреднала възр а с т .
Ефектът
е невероятен
след това!

Продукта „Кардиоксин“ можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата:
http://tonik.info/cardioxin или в аптеките.
Промоционална цена:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка (Общо: 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка (Общо: 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка (Общо: 117 лв.)
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Сербо IQ

мемори комплекс
435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните
функции на мозъка, насърчава
паметта и концентрацията.

Допринася за оптимизиране когнитивните функции
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има
профилактично действие срещу невродегенеративни
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно стареене на невроните при напредване на възрастта, силен
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и
антитромботично действие. Подпомага оросяването
на мозъка по естествен начин.

Подходящ за употреба от възрастни и хора,
подложени на умствени
натоварвания, студенти и ученици.
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Всяка капсула от Сербо IQ съдържа
екстракт от листата на готу
кола, L-глутамин, стандартизиран
екстракт от листата на двуделен
гинко, BioPS® от соеви зърна, доставящ 25 mg фосфатидил-серин,
фосфатидилхолин (от соеви зърна)
- 50 мг, както и стандартизиран
екстракт от листа на розмарин.

Съставките в продукта са
доказано ефективни и безопасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и
настроението и НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

За повече информация: www.revita.bg
или на тел. 02 9530583
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К

ого съди Народният съд? Лицата са посочени в чл. 2 на "Наредбата-закон за съдене от народен
съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея". Сред тях са ръководните
лица, които след 1 януари 1941 г. са
сключили международни договори с воюващи държави, взели
са решения да обявят и да водят война, нарушавали са след
22 юни 1941 г. обявения неутралитет към СССР и са обявили война на Великобритания и
САЩ; изпращали са в Македония
и Тракия наши войски; били са в
служба на Германия; извършили
са убийства и на стотици деца,
палежи на къщи, грабежи, обири, изтезания, терор и насилие
не само над партизани и евреи,
но и над мирното население. Все
деяния, които се наказват жестоко навсякъде по света. Днес
тези хора вкупом, включително
отявлените главорези, са обявени за невинни агънца, "жертви на комунизма". Никой от изявилите се "корифеи на историята" не казва колко
ли щяха да бъдат осъдените на смърт,
ако процесът се бе състоял в Италия,
както са искали САЩ и Великобритания, или в Гърция и Югославия, както
те са настоявали? Но Съветският съюз се налага и процесите се водят от
български народен съд.
За да разследва убийствата на английски военнослужещи, избити от полицията, макар че е трябвало да бъдат
третирани като военнопленници, английското ръководство предлага на съветското да се разреши на подп. Чейтър
с още трима офицери и техни сътрудни-
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ци да разследват смъртта им. А един от
най-значимите английски разузнавачи в
България - Вадим Гриневич, е отвлечен и
въпреки острите възражения на английския посланик пред цар Борис Трети и
министър-председателя Богдан Филов
той е предаден на гестапо. Същият Гриневич, оцелял по чудо в Германия, след

1923-1944 г. Това не е история, това е поредното фашистко убийство, този път на историята.
Впрочем, ако обзетите от еуфорична страст да покажат "истината" искаха
това, те биха могли да включат в учебната програма някои данни от документите на Народния съд, които от 2014 г.
са със свободен достъп
на сайта на Държавната агенция "Архиви".
Така учениците щяха
да научат например,
че за главата на известната партизанка Вела
Пеева и нейните двама другари фашистката власт е платила на
петима убийци 150 хил.
лв. Можеха да прочетат, да речем, в сведение от 7 март 1945 г.,
че от 1941 до 1944 г.
за залавяне и избиване на партизани МВР е
Съдебният състав раздало 196,8 млн. лв.
За ликвидирането (без
края на войната се завръща в България съд и присъда и на заловените живи) на
със задачата да издирва българските во- 144-ма партизани от отряда "Антон Иваеннопрестъпници, с някои от които се е нов" например са платени на убийците
познавал много добре. Така че Народни- от Втора дивизионна рота 7,2 млн. лв.
Колкото до "жертвите" на Народния
ят съд не е чисто българска работа, а е
строго изискване на победителите във съд, от общо 10 919 подсъдими са осъвойната към победена България, при то- дени на смърт 2618, реално изпълнени
смъртни присъди - 1046, оправдани ва е действал с тяхно участие.
И в последните дни се сипаха без свян 1485. Така че разминаванията между
небивалици за "десетки хиляди, изби- днешните "демократични" твърдения
ти от Народния съд", за "стотици хиля- и безпристрастния документ са наисди, пратени в лагери", за физическото тина драстични. Автентичността му и
и моралното унищожаване "на цялата данните, изнесени в него, досега нибългарска интелигенция"! Естествено - кой не е оспорил. Става дума за Нани дума за народните съдилища в цяла родния съд, а не за т.нар. стихийно
Европа или за реално избитата интели- отмъщение.
Христо ГЕОРГИЕВ
генция у нас в годините на терора през

Народът отсъди

ПУТИН - безспорният лидер
Продължение от бр. 10
Особено ярко тези качества на Путин се проявиха по време на военния преврат в Киев и бягството на
бившия украински президент Янукович в Ростов.
Всичко това се развиваше пред погледа на световната общественост: и Майданът, и курабийките на
зам.-шефа на Държавния
департамент на САЩ Нюланд, и разстрелът на протестиращите и защитниците на реда, и победата на
ултранационалистическите бандеровски формирования с мълчаливото съгласие на провокиралата
събитията Европа. Сигурно
си спомняте как изглеждаше Путин на закриването на
зимната олимпиада в Сочи,
завършила триумфално за
Русия - една усмивка не се
появи на лицето му. Може
само да гадаем какви бури
са вилнели в неговата душа,
както и за решенията, на които станахме свидетели само три дни по-късно - победоносното и безвъзвратно
завръщане на Севастопол
в историческите руски граници. Не може Путин да не
си е давал сметка, че влезлите в акваторията на Черно
море кораби на Шести американски флот се насочват
към Крим и само очакват
денонсирането на договора между Украйна и Русия
за ползването на военните
бази от руския Черноморски флот и че провалът на

техните планове и противопоставянето срещу хегемона САЩ ще бъдат последвани от замразяване на отношенията до космически
студ. Още повече се влошиха нещата след военния
конфликт в Донбас.
Американската политическа върхушка, която номинално не е на власт, но
предвид финансово-икономическата си мощ е заинтересована в изостряне на
отношенията с Русия, особено сега пред президентските избори. Именно тя назова Русия враг №1 с всички последици от това определение.
Путин е гениален тактик,
ръководител с адекватна и
бърза реакция на променящата се международна обстановка. Но в шахматната
партия, която играе той, западните стратези се оплетоха и не прозряха, че ходът с
войната с ИДИЛ не е тактика, а стратегия, която обезсмисля всички десетилетни
напъни на САЩ да управляват процесите в Близкия и
Средния изток. Предричаха
провал на кампанията му, че
Русия ще се удави в собствената си кръв, защитавайки съюзника си Асад, че това
е непосилно бреме за слабата руска икономика. Грешка!
Войната в Сирия позволи на
руския военно-промишлен
комплекс да се изяви като водеща научно-технологична сила в света. Даде
възможност на почти всич-

ки родове войски да минат
обучение в реална обстановка, която няма нито една
съвременна армия. Но найголямото постижение е осигуряване на позиции с военноморската и военновъздушната база в Сирия, които не позволяват използването на наземно базирани ракети, насочени срещу
руска територия нито от територията на Украйна, Черно море, източното крайбрежие на Средиземно море, а докато го има анклава на Калининград, и от Западна Европа. Затова Путин
с достойнство заяви, че Русия е неуязвима за евентуалните си противници. Ненапразно С‑400 „Триумф“
се превърна в обект на особен интерес от всички воюващи или засегнати от военни конфликти страни. Първи си го достави Китай. На
опашка са Турция, Саудитска Арабия и други емирати. Не всеки може да си го
позволи, скъп е - над милиард долара. А заедно с противокорабната ракетна система „Бастион“ и мобилната
ракета със земно базиране
„Искандер“ отбранителните
спосоьбности на Русия рязко се покачиха и я превърнаха в първостепенна военна сила. Ненапразно при
последното си посещение
в Уфимския машиностроителен завод за авиационни двигатели на срещата си
с производителите на двигателя за Су-57 – изтреби-

тел от пето поколение, Путин възкликна: „Нима ние
постигнахме всичко това?“
Да, има с какво да се похвали настоящият и бъдещ президент на Русия. Съгласно
социологическите изследвания най-голямото му постижение през отчетния
период е присъединяването на Крим и връщането на
самочувствието на руснаците като граждани на велика
държава. В противовес известният либерал от времето на Елцин Чубайс сподели, че „демократите“ не са
дооценили силата на руския
патриотизъм и православието. Това е идеологическата
платформа, на която Путин
ще развива дейност и през
следващия мандат.
Победата на Путин в предстоящите избори е неоспорим факт, който не се приема
от противниците му в страната, но най вече в чужбина. Дори не се съмнявам, че
ще бъдат направени неимоверни усилия изборът му да
бъде осуетен чрез активни
действия в района на Донбас
или атаки върху авиобазата в
Латакия, Сирия, или някакви
терористични провокации
вътре в страната… Но противниците ще се сблъскат с
личната му решителност да
завърши делото си, както и
с придобитото уважение на
близо 80% от населението
на Русия.
Александър ПОПОВ,
външополитически
анализатор
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Публично изказване на вицепремиер, съдържащо толкова многобройни обидни квалификации и опозоряващи твърдения, които не могат
да бъдат доказани пред съд, против
когото и да е, да не говорим - против главата на Руската православна
църква, за действия в изпълнение на
официални държавнически прерогативи, представляват квалифициран
състав на деяние по чл.147 и чл.148
от НК на Република България.
От гледна точка на международното право това е изключително грубо
нарушение на принципа на международната вежливост.
Нанесена е обида на официален
гост, държавник от изключително висок ранг. Това е непростима грубост.
Държава, която уважава себе си и
собствените си граждани, която е доказала, че е готова да заплати всяка
цена, за да защити своето национално достойнство, която се възпитава
под звуците на "Ленинградска симфония" и "Вставай, страна огромная", такава държава няма да преглътне подобна позорна проява.
Сигурен съм, че Руската федерация
ще поиска официално извинение от
българското правителство.
И България ще трябва да го поднесе, точно така както го поднесе
Реджеб Ердоган за сваления руски
военен самолет преди няколко години. Последиците ще бъдат сериозни, да не кажа катастрофални, за
двустранните отношения.
Тук лично извинение от страна
на виновника Валери Симеонов не
е достатъчно. Декларация на правителството, че се разграничава от
действията на своя вицепремиер, също няма да бъде достатъчна.
В дипломацията има непростими
неща.
След първия подобен казус, когато
въпросният господин обиди немския
евродепутат, този нов случай представлява очевиден рецидив.
Република България няма друг полезен дипломатически ход освен незабавна оставка на въпросното лице
заради уронване името и престижа
на България, увреждане на двустранните отношения с Руската федерация
(което неминуемо ще последва), за
неизбежните негативни последици в
политически, икономически и духовен аспект.
С подобен стил на управление ние
твърдо кандидатстваме за канавката на международните отношения.
Много се надявам това да бъде чуто от председателя на Съвета на Европейския съюз. Да се отнасяш вежливо към гостите на държавата е не
само вековна традиция на българския народ, но и задължение по международния обичай (втория по сила
регулатор в международните отношения).
Изхождайки от битието си на бивш
български дипломат, на български
юрист, на български гражданин, изхождайки от възпитанието си и не на
последно място - от чувството си за
национално достойнство, считам, че
изходът е само един - уволнение!!! Не
желая, не приемам, отказвам... да изпитвам исторически срам като българин заради подобен вицепремиер... И да нося отговорност за неговите грехове...
А те са доста тежки за носене.
Адвокат Владимир ШЕЙТАНОВ
Страницата подготви Цветан Илиев
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Х
ЧЕРНО Н А БЯЛО
Две гарги от върха на ореха
коя по-черна е заспориха:
- Грак-грак!
- Грак-грак!
- По-черна ти си и от мрак!
- Грак-грак! Като те перна!
Слави
БОРИСОВ

- От мен сто пъти си по-черна!
- Ти какво си се разшавала?!
- Пò си черна и от дявола!…
- Тъй ли?
- Тъй! Ами че как!
- Грак-грак!
- Грак-грак!
- Я виж колко си охранена!
- Я виж колко си катранена!
Спорът взе насока лошава:
- Я се виж каква си рошава!…
- Ти пък много си загубена!
- Да, но ти си пък проскубана!…
И още много дълго спориха
горе, от върха на ореха,
че от нещастната вършина
хвърчеше пух и перушина:
- Грак-грак!		
- Грак-грак!
Добре че бе валяло сняг,
та поясняваше изцяло
кое е черно
и кое е бяло.
Красимир МАШЕВ

ИДЕОЛОГИЯ

След поредния конгрес –
Фернандес
в мерцедес
се вози днес!

НА ГЕРБЕРИТЕ

И ако слънцето
угасне в боевете,
то шефът като слънце
ще ви свети!
Марин АБАДЖИЕВ
- Кога най-после
българите ще живеят
в нормална, демократична, развита страна?
- Когато емигрират.

- Докторе, боли ме
душата за този народ!...
- Такааа. Записвам –
душевноболен.

Разговор във влака:
- Ти от София ли си,
или така си миришеш

ъркаш, хъркаш бе!
Обърни се на другата страна! – събуди ме бабичката.
След десет минути
дойде и моят ред.
- Завърти се на другата страна ма, Елено!
Бичиш като дъскорезница, ще събудиш съседите!
- Кой? Аз ли бе, аз ли
бича! – заропта благоверната ми съпруга.
Взех си одеялото и право в кухнята. Имам
си там широк диван,
телевизор... примирие,
пълен консенсус, рахатлък! И както си превключвах каналите, се
спрях на един... пълна голотия. Аха, порно!
Кротнах се в леглото и
насочих перископа. Отнех звука докрай. Обаче в един момент ми се
прииска стон да чуя и
хоп - пуснах го докрай.
Но след миг като торнадо баба Елена влетя в
кухнята с ръце на хълбоците и поглед свиреп
като на змия пред атака.
- Дърт изкуфял пергиш! Не те ли е срам! Голотии ще гледаш, а?
Предълъг монолог
на разярена жена. А
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Как обикнах чалгата

според един параграф
от българската конституция възрастният мъж
има свещеното право
да мълчи. И аз се възползвах. Елена изхвърли отровата с думи, дето беше намислила, и
грабна дистанционното. Аха да го удари в
пода, но се смили. Угаси телевизора и фрасна
вратата. За да успокоя
атмосферата, забравих
еротичния канал.
Не обичам чалгата,
ама веднъж попаднах

Жейно Жейнов

на едно изпълнение и
се задържах по-дълго пред екрана. „Ето ти
заместител” - си рекох.
Следващата нощ приготвих касетофона, а
по телевизора – Галена - една такава засукана, поразголена, силиконът едва не прелива
от сутиена й. Намалих
звука и пуснах Вивалди.
И да слухти бабичката,
няма да се усъмни. На
другата вечер попаднах на Мара Отварачката и пуснах „Малка

нощна музика” на Моцарт. После дойде ред
на Анелия, Преслава и
Емилия – все жрици на
чалгата, дето заместваха досущ ония от порното. А класиката звучеше ли, звучеше... И
половинката ми беше
доволна.
Миналата нощ сън
не ме улови, щото преди лягане си измислях
проблеми. То ние, пенсионерите, така обичаме. И шат... включих
моя канал. На екрана
се кълчеше една от последните ми героини, а
от магнетофона се чуваше „Болеро” на Равел
– малко по-високо, над
петолинието.
На сутринта се събудих след девет часа.
Като отидох в кухнята,
ме чакаше изненада –
милата ми Елена беше
приготвила страхотна
закуска. И нежна усмивка грееше на лицето й
– припкаше около мен
и си тананикаше... болерото.
Кирил ПИСАРСКИ
Рисунка авторът

ОПУСТЕЛО
СЕЛО
злато ще ти върне!
Село, мило село,
бел ден не видело!
Докога ще чакаш
и зъби ще тракаш?
Защо слушаш тия,
що кръвта ти пият?
Те ли ще те учат
как телето суче?
Запретни ръкави,
мишците корави,
вземи си земята,
спорна и благата!
Ори, сей, жъни я,
с песни напълни я!
Тя ще те прегърне,

- Не гледате ли
телевизия, от ЕС
ни хвалят, а вие
ни излагате?

В КРАК С ВРЕМЕТО

Ако Елвис беше жив,
би натрупал свеж актив,
като вместо „Лав ми тендър”
запееше „Лав ми, джендър”.

Житото в хамбара
ще строши хамбара!
Избата ще пъшка
от вино и пръжки,
от люта ракия
и върла туршия...
Па да видим тия
бездарни витии
как ще се усучат
лебо да ти ручат!
Опустело село,
та се не видело!
Младен КОТИН

Стайко КОЛЕВ

ЖАЛБА ЗА БАНСКО

Ой, красив си, Ирин-Пирин,
най-красив си на света –
втори лифт като вампирин
точи зъби за сечта.

ОПИТ ЗА ФИЛОСОФИЯ

Всички пътища водят до София,
а провинцията – в атрофия...
Рачо ПОПОВ, Сливен

ВИЦОТЕКА
на сажди?

- Скъпи, ще ми купиш
ли телефон за рождения ден?
- А тоя, другия, дето
го имаш?
- Е, той ще ми купи
таблет.

Отивам до данъчното и питам дали мога

Хумор

да си взема отпуск.
Гледа през очилата
грозна дебела лелка
и казва:
- Ама, госпожо, вие не
работите при нас!
- Да, но на практика
работя само за вас.

Моряк обяснява какво е това океан:
- Едно такова голя-

мо, голямо – плаваш
със седмици и нито една кръчма.

В ресторанта:
- Какво пие съпругата ви?
- Обикновено кръвчицата ми, но днес – шампанско.

Тя цялата беше поезия... Но той се оказа напълно неграмотен.

- Наборе, сега няма
ли корупция, та
управляващите искат
да борят корупцията
от минали години?
- Да бориш сегашната
корупция не е много
здравословно!

ПОТЪРПЕВШ
Стрина Пена посреща важен гост от голямото добрутро, масата е отрупана с най-различни мезета, кое
от кое по-изискани. Тя има само едно притеснение
– съпругът й не носи на пиене, та от време на време
трябва да го настъпва под масата, за да внимава с чашката. Всеки път той се съобразява с нейните „съвети”,
ама сега си пийва и хич не му идва наум да я погледне.
Стрина Пена е отчаяна - тръпне кога ли той ще подхване оная ужасна песен за някой си Илия и неговата килия... Чак на сутрина се разбира, че потърпевш
е бил важният гост.
Лилян ПАУНОВ, с. Бисер
Страницата подготви Невена Николова

