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на стр. 10

Безплатни прегледи
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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Моля да уточните на какви безплатни профилактични прегледи
имам право и каква потребителска такса трябва да заплащам като пенсионер? Аз съм на 64 години,
зравноосигурен.
генчо кръстЕв, Пловдив
на стр. 3

Ïреизчисляване здравеопазването на вдовишката в операционната!
добавка
Незабавно! Краката на лъжата
Размисли на главния редактор

на стр. 2

„ÙÐАÓÑÎВÎ
ÇАБАВËÅÍÈÅ“
В ÄÎËÍА
БАÍß
на стр. 7

Благовещение
25 Март

на стр. 7

По-добре млад, здрав и богат, отколкото стар, беден и болен, пре-

поръчват мъдрите.
Т. е. патилите. Защото само този, който не се е докоснал до услугите на
родното здравеопазване, не е преминал през деветия кръг на ада. Но
да караме подред.
„Голо здраве - жива болест!“ - казва народът.
на стр. 12

Симпатиите към политиците са пряко свързани с неистините, с които манипулират обществото. Опитите да се прехвърли вниманието от дълбочинни скандали към претоплени
манджи за кметски злоупотреби, подлежащи
на съдебни доказателства, са без особен резултат. Важен е моментът – гласува се на първо четене противоконституционен закон и новините се изпълват с „присвоени” милиони от
строителство, без значение, че самите общини
са предявили претенции към нелоялни фирми
с изпълнителни листове.
на стр. 4

Бачо-Êировите Любовта е движеща сила
гостуват ни румен иванОв и радостина димОва от дует „пирин“
ùерки
От петте си деца – три
дъщери и двама синове,
Бачо Киро се привързва
най-силно към втората
дъщеря – Ирина. Може би
защото е наследила неговите черти: големите черни очи, овалното бяло лице, черната коса, сресана
също на прав път по сре-

пОЗиЦия

ÏÎÃÎÂÎÐКÈ

властниците решиха да тушират напрежението и вместо да опростят дълга на мюфтийството, да го разсрочат. на какво основание, за колко
време, как – няма значение! подробностите ще се
оповестят по-късно в зависимост от реакциите
на дпс и обществото. получи се нещо като поговорката „не по врат, а по шия”. държавата ще отпуска субсидии на вероизповеданията според регистрираните вярващи. с тях, освен че ще се плаща
на попове и имами, ще се покриват и стари дългове. само че прикрито, поредна хитрина на гербаджиите. те горките без тарикатлъци не могат…
в това отношение марешки ги бие по точки.
направи се на опозиция и шумно обяви напускане
на парламента, ама не съвсем. За неговата „воля”
подхожда поговорката „видяла жабата, че подковават коня, и тя вдигнала крак”. Ще му се да прилича на Бсп по характер, но не му стига смелостта. Затова пък ще рекетира с кворума!!!
на фона на тази мила родна картинка тихомълком администрацията с увеличените заплати с поредната формула прокара орязване парите на около 37% от бъдещите пенсионери. няма
да се има предвид трудовият стаж преди 2000 г.
тук важи народната мъдрост, че ситият на гладния не вярва.
„П”

дата. Но може би защото и по друго прилича
на него: любознателна,
силна духом, с пламенно и чисто сърце, обичащо горещо всичко българско и родно.

- Защо дуетът ви носи името „Пирин”, как
избрахте това име?
радостина: Добър
ден на читателите на
в. „Пенсионери”! Нашият артистичен псевдоним възможно найдобре описва музиката, която изпълняваме,
а именно от пиринско
- македонската фолклорна област, пък и
какво по-емблематично от прекрасната Пирин планина!

на стр. 8

на стр. 9

През нощта Óñìèâêàòà без лекарства
íà îïåðåòàòà

90 г. от рождението на видин даскалОв

Видин Даскалов е един
от най-високите върхове на
оперетното изкуство в България. Неговият изключителен
талант и творческа неповторимост на оперетен артист и
певец десетилетия радваха
сърцата и душите на хилядите му поклонници в Музикалния театър „Стефан Македонски”. Притежаваше необясними магически комедийни способности и затова го наричаха Усмивката на българската
оперета.
на стр. 30

Денонощни аптеки има само в 17
областни града в страната. В останалите 11 хората, ако се разболеят след работно време, няма откъде да си купят дори аспирин.
Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Търговище, Разград, Кърджали, Смолян, Силистра
и Ямбол.
На някои места, като Видин, Ловеч, Плевен, Търговище, Смолян и
Кърджали, по 1-2 аптеки работят
на удължено работно време до 20
ч. Само една във Видин работи до
полунощ.
на стр. 3
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Преизчисляване на вдовишката добавка 80-годишни
тризнаци
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Фердес Алчеева от
Пловдив ни изпраща
свитък с пенсионни документи и писмо, в което пише: “Обръщам се
към вас и вестника за
изясняване на следния
проблемен
въпрос:
преди 33
години съпругът ми
Илия Илиев почина
поради заболяване.
Получаваше инвалидна пенсия
върху заплатата си.
След смъртта му аз
получавам
26,5 % върху
инвалидната
пенсия вдовишка добавка.” Госпожата пита възможно ли е да
бъде изчислена (найвероятно преизчислена) пенсията на починалия й съпруг за
трудов стаж, която е
втора категория труд.
Към писмото си прилага свитък от документи, от които са видни трудовият стаж и
възнаграждението на

починалия. Очевидно
тя иска да й се преизчисли вдовишката добавка на по-благоприятна база, каквато би
била пенсията за стаж
на съпруга й. В края на

телен институт. Това
е така, защото ние не
разполагаме и няма
как да се запознаем с
цялата пенсионна преписка, за да може да
кажем дали е възмож-

писмото си пише: „Моля посочете ми пътя и
начина, по който мога да реша този проблем, за да получавам
вдовишката добавка
върху пенсията му за
трудов стаж.”
Казусът е интересен,
но е твърде трудно да
дадем конкретен отговор, тъй като въпросът
е от компетенцията на
Националния осигури-

но да се преизчисли
пенсията на починалия й съпруг. И другото най-важно е, че ние
не знаем дали като се
преизчисли тази пенсия, тя ще е по-висока
от досегашната, върху
която й се начислява
вдовишката надбавка.
Нашия съвет е г-жа
Алчеева да се обърне към регионалния
клон на НОИ, да пода-

де съответното заявление, в което да мотивира исканията си,
като представи оригиналните документи,
с които разполага. Там
съответните специалисти ще извършат преглед на пенсионната
преписка и ще й дадат изчерпателен конкретен отговор на въпроса.
Накрая писмото завършва: „Моля, отговорът на писмото да
бъде изпратен на следния адрес: …”
Отново ще напомним, че нашите консултации се публикуват
единствено във вестника с цел те да се
ползват от всички читатели, които имат подобни проблеми.
Конкретни отговори не изпращаме на
адреси. Публикациите
имат за цел да се повиши правната култура на читателите, както и те да се насочат
при възникнали въпроси към конкретните държавни и обществени институти с оглед на бързото им решаване.
Затова ви призоваваме да следите публикациите във вестника.

Те са родени преди 80 години. Лекарите предвиждали, че няма да живеят дълго. Ето как изглеждат здрави и щастливи на 80-ия си рожден ден.

Приходите в Сребърния фонд пресъхнаха
Концесиите са единственият източник на приходи в Сребърния
фонд през последните пет години.
Постъпленията от приватизация отдавна са пресъхнали, а от бюджетния излишък, с който управляващите се хвалят толкова много, не
е влязъл нито един лев.
В края на май м. г. в резервния
фонд, който след време трябва да
допълва основните пенсии на българите, има 2,902 млрд. лв., показват последните данни на финансовото министерство.
Сумата е с около 117 млн. лв. повече от края на 2017 г., като 103
млн. лв. от тях са дошли от концесии. 31 май е крайният срок, в който
по закон в Сребърния фонд трябва
да се внесат всички постъпления,
дължими от предходната година.
От приватизация са влезли символичните 770 хил. лв., а от глоби
и санкции, свързани със следприватизационния процес, приходите
са 2 млн. лв.
Въпреки хвалбите на правителството за бюджетни излишъци
през 2016 и 2017 г. по това перо
няма постъпления. По закон 25%
от реализирания излишък на държавния бюджет трябва да се превеждат във фонда. Държавният бюджет обаче се различава от консолидираната фискална програма, по
която за 2016 и 2017 г. бе отчетено положително бюджетно салдо
след няколко поредни години на
дефицити.
За миналата година излишъкът
е 845 млн. лв., или 0,8% от БВП.
От тях 309 млн. лв. са излишък по

националния бюджет, а останалите 536 млн. лв. - по европейските средства. В националния бюджет влизат държавният бюджет,
бюджетите на общините, на Държавното обществено осигуряване
и на здравната каса, на БАН, БНТ,
БТА, БНР.
В крайна сметка, ако националният бюджет е на плюс, то държавният е на червено с 8,7 млн.
лв., за което обаче - волно или неволно - не се тръби
от управляващите.
А в държавния бюджет влизат сметките на министерствата, държавните ведомства, Народното събрание
и съдебната власт.
Това е приходоизточникът, който
по закон трябва да
захранва Сребърния фонд. По същата причина за отчетната 2016 г., когато по големия бюджет бяха отчетени 1,6%
излишък от над 1,4 млрд. лв., отново няма постъпления в Сребърния фонд.
При създаването на резервния
пенсионен фонд преди десетина
години идеята бе той непрекъснато да се пълни от приходи от приватизация и концесии, а средствата да се множат, като се инвестират
разумно - съгласно ясна стратегия
и законов регламент. За този период обаче фондът нито се упра-

влява, нито се пълни по закон. В
резултат на това средствата в него
стигат за изплащането на пенсиите едва за няколко месеца.
По време на първото правителство на ГЕРБ по предложение на
тогавашния финансов министър
Симеон Дянков бе създаден законов механизъм за отклоняване на
постъпленията от приватизация
и използването им за други це-

ли. Държавни дружества се прехвърляха в Държавната консолидационна компания, която на практика ги продаваше и превеждаше постъпленията като дивидент
към държавата. Според експерти
от БСК по този начин са отклонени около 500 млн. лв.
Опитите да се заобиколи попълването на фонда продължават
и през тази година. В Закона за
държавния бюджет за 2018 г. има

текст, че очакваните 480 млн. лв.
еднократен приход от концесията на летище София няма да бъдат преведени в Сребърния фонд,
както би трябвало да стане по закон. Парите от тази планирана от
години концесия трябва да отидат
за погасяване на борчовете на фалиралите на практика Български
държавни железници.
Въпреки че по закон до 70%
от средствата във фонда могат да
се инвестират в акции на страни
- членки от ЕС, до 30% - в акции
на трети страни, и до 30% - в облигации, парите на фонда стоят
на годишни депозити в БНБ. Така,
вместо да се множат, на практика
те се топят.
За 2017 г. БНБ определи отрицателна лихва от минус 0,10%, което означава, че за съхранението на парите централната банка е
удържала около 2,8 млн. лв. За да
не се ощетява фондът, тази загуба се покрива от централния бюджет, т.е. липсващите пари се взимат от джоба на българските данъкоплатци.
И тази година средствата в Сребърния фонд ще носят загуби,
след като правителството прие в
края на миналата година поредната стратегия за управление на
фонда, която отново предвижда
парите да стоят на депозит в БНБ.
Аргументите са, че инвестициите в
акции са рискови, а в облигации
могат да доведат до отрицателна
доходност.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Пробутват зехтин менте През нощта без лекарства

Зехтин менте и наличие на химикали установи изследване на Асоциация "Активни потребители". Закупени са 28
търговски марки от различни видове зехтин на
пазара. След анализ на
етикетите 13 от тях са
дадени в лаборатория,
тъй като са показвали
признаци на съмнения,
обясни Богомил Николов от асоциацията.
Поставихме акцент
върху екстра върджин
зехтините, защото са
най-скъпи и най-податливи на манипулации и
фалшификации, допълни той. Оказва се, че в
две от марките зехтин
помаче е добавяна и
друг вид мазнина - найвероятно слънчогледово олио. Той отбеляза,
че това е абсолютна заблуда за потребителите - влага се заместител, който е много поевтин, и се продава
като скъп продукт.
При две от изследваните марки са установени органични разтворители 11 пъти над
нормата. Става дума за
тетрахлорметан и хлороформ.
В домашни условия
лесно можем да проверим дали зехтинът, който сме купили, е истински. Това става, като го
От стр. 1
Като здравноосигурен подлежите на профилактичен преглед
един път годишно при
вашия личен лекар.
Всеки общопрактикуващ лекар поставя на
общодостъпно място в
кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат хората над 18-годишна възраст. В амбулаторията на личния лекар на място, достъпно
за пациентите, е публикуван месечният график
на личния лекар, който
съдържа и часове за
промотивна и профилактична дейност. Тъй
като всички здравноосигурени хора освен
права имат и задължения, редно е да уведомите вашия личен лекар
кога ще е удобно да го
посетите (това може да
стане например при посещение в кабинета му
през годината), за да
ви включи в графика за
провеждане на профилактичния преглед.
За всички здравноосигурени над 18-годишна възраст - жени и мъже, в профилактичния
преглед са включени:
анамнеза и подробен
статус; изчисляване на
индекс за телесна маса;
изчисляване на психи-

поставим на ниска температура в хладилника.
Асоциация "Активни
потребители" предложи "домашен метод" за
ориентиране във видовете маслиново масло:
Поставете бутилката
в обикновен хладилник
(температура 4-10 градуса) в изправено положение. След 12 до 24
часа внимателно и без
разклащане извадете
бутилката и я сложете
права на добре осветено място, желателно на
дневна светлина. Наблюдавайте внимателно състоянието на маслиновото масло съобразно написаните по-долу критерии.
Имайте

предвид, че
трябва да направите вашите изводи бързо, преди по-високата външна
температура да промени агрегатното състояние на зехтина.
1. Критерии автентичност на Extra virgin:
при продължителен
престой при 4-11 градуса оригиналният зехтин

се втвърдява по специфичен начин. Наблюдават се твърда и
течна фаза. Твърдата
се състои от едри топчета с диаметър около 1 сантиметър (или
повече) и/или люспи
и/или парчета с неправилна форма, които плават в останалата течна част (фаза) на
маслиновото масло и
не се утаяват на дъното на бутилката.
2. Какво не трябва
да видите:
- Ако съдържанието
остане напълно течно,
най-вероятно в бутилката имате слънчогледово масло.
- Ако съдържанието
на бутилката се втвърди напълно (без течна
фаза), това не е Extra
virgin зехтин, а най-вероятно е рафинирано
масло.
- Възможно е да наблюдавате междинни
състояния. Например
образуват се дребни
(под 1 см) хомогенни
частици, които често
се лепят по стените
или падат на дъното на
бутилката като утайка.
Това е свидетелство за
добавяне на обработени масла, но в такава
ситуация без лабораторни анализи изводите са прибързани!
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Оказва
се, че няма законова пречка в тези
градове
да има и
денонощни, но самите собственици
не искат да
работят нонстоп, тъй като в такъв случай трябва да
назначат повече персонал, да плащат още заплати
и осигуровки. Аптеките в 7 области пък не изпълняват всички рецепти, отпускани по линия на НЗОК
или с протоколи за особено скъпи медикаменти. Това са Пазарджик, Перник, Разград, Силистра, Сливен, Търговище и Ямбол, показват данните от уеб
платформата „мАптека“ (www.mapteka.bg), разработена от Българския фармацевтичен съюз. Такъв
проблем има и в общините Аврен, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,
Дългопол и Суворово. Общият брой на населението в тях е малко над 100 000 души.
За да има равномерно разпределение на аптеките в страната, които да извършват всичко необходимо на гражданите, е редно да има национална
аптечна карта по подобие на Националната здравна
карта. Така коментира проблема председателят на
Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко
Гетов. Той припомни, че съсловната организация е
предлагала да бъде създадена вече неколкократно. Заради динамичната икономическа обстановка
не може да се каже колко точно са аптеките в страната, тъй като ту се откриват нови, ту се закриват,
допълни той. Затова БФС разполага с приблизителни данни. Денонощните аптеки в цялата страна са
малко над 100, като те са съсредоточени предимно в София, Варна и Пловдив.

Безплатни прегледи
чен статус; изследване
на острота на зрението
(ориентировъчно, без
определяне на диоптри); измерване на артериално налягане; електрокардиограма (ЕКГ);
изследване на урина с
тест-ленти в
кабинет за:
- протеин
- глюкоза
- кетонни тела
- уробилиноген/билирубин
- pH.
Определя се
и кръвната захар на гладно
в лаборатория
при наличие
на риск по FINDRISK ≥
12 т. Оценката за риск
от развитие на захарен
диабет се осъществява на всички хора над
18-годишна възраст по
FINDRISK (Въпросник за
риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 години).
Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния
преглед, са в зависимост от възрастовата
група, в която попадате.
Тъй като сте на 64-годишна възраст, ви информираме, че за мъже
над 40-годишна възраст
се извършват следните

медико-диагностични
изследвания:
1. Триглицериди.
2.1. Общ холестерол и
HDL-холестерол и оценка на CC риск по score
системата за хора без
сърдечносъдови забо-

лявания, захарен диабет, хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН).
2.2. LDL-холестерол за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка
на СС риск и пациентът
не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение - веднъж на 5
години.
За мъжете от 46- до
65-годишна възраст се
извършва изследване
на пълна кръвна картина
(ПКК) - веднъж на 5 години, а за мъжете над 50-годишна възраст - туморен
маркер PSA - веднъж на

2 години. За мъжете над
65-годишна възраст ежегодно за календарна година - ПКК; триглицериди - един път на 5
години. Също един път
на 5 години: общ холестерол и HDL - за хора
без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет,
ХБН, а за хора
със сърдечносъдови заболявания, захарен
диабет, ХБН изследване на
LDL-холестерол.
Уточняваме,
че по преценка на личния лекар може да не се провеждат
повторни изследвания
на ПКК и урина, ако те
са направени през предходните 3 месеца. (ПКК
е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити,
левкоцити, хематокрит,
тромбоцити, MCV, MCH,
MCHC).
Изследването на общ
холестерол, триглицериди, кръвна захар,
ЕКГ, мамография, HDLхолестерол, LDL-холестерол, PSA в рамките на
предходните 12 месеца,

направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед. С
цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при провеждането на профилактичен преглед на хора над
18-годишна възраст общопрактикуващият лекар формира и групи
от хора с рискови фактори за развитие на заболяване. Тези групи хора подлежат на определени дейности, за които
личният лекар ще ви информира.
По втория въпрос
уточняваме, че само хората, които са упражнили правото си на пенсия
за осигурителен стаж и
възраст, заплащат за
всяко посещение при
лекар, при стоматолог
или на лечебното заведение сума в размер
1,00 лв. (съгласно Постановление №312 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на
Постановление №193 на
Министерския съвет от
2012 г. за определяне
размера на сумите, заплащани от здравноосигурените за посещение при лекар, специалист по дентална медицина и за болнично лечение, обнародвано, ДВ,
бр. 68 от 2012 г.; изменено, бр. 75 от 2012 г.)
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бисер
Защо Бъчварова да
не е посланик, щом
Плевнелиев ни беше
президент.
Георги Марков, ГЕРБ

кРАТКИ
ВЕСТИ

Мая Манолова осъди
"Топлофикация - София"

Съдебната сага на
омбудсмана с "Топлофикация - София“ продължи близо три години, тъй като ръководството отказваше
да даде исканата информация за какво са
похарчени събраните
през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за близо 15 млн.
лева чрез започнати
дела срещу 21 хиляди
столичани.
КАТ няма да
спира тировете

Нова мярка за контрол на камионите по
магистралите - влиза в
сила за първи път нов
режим, според който
КАТ вече няма да спира и отбива тировете, а
те сами ще трябва да се
самоконтролират. Ако
не спазват забраната и
навлязат след знака за
магистрала и бъдат засечени от патрул, ще
следват глоби и строги наказания.
Морбили
и във Варна
Първи случай на заболял от морбили регистрираха във Варна.
Към 26 февруари общо за страната са регистрирани 46 случая на
заболели от морбили.
36 случая са съобщени
от РЗИ - Благоевград, 7
– от Столичната РЗИ, и 3
– от РЗИ - София област.
Рекорден брой
болнични
Българите прекарват все повече време в болнични, сочат
данните на Националния осигурителен институт. Само за 2018 г.
общият брой на дните,
в които болните са се
лекували вкъщи, е близо 18 милиона.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Комик ли ще е
президент на Украйна
Десет дни делят Украйна от президентските избори, насрочени за 31 март. А последните социологически проучвания дават предпочитание на комедианта Володимир Зеленски
(на снимката), изпълнявал ролята на украински президент в популярния телевизионен сериал „Слуга на народа”. Подкрепата му от 21,9
на сто се дължи на статута му на телевизионна звезда, както и на недоволството сред хората от сегашните лидери на Украйна. Плътно
след него в анкетите е експремиерът Юлия Тимошенко с 19,2% одобрение. Докато действащият президент Петро Порошенко е с 14,8%
предпочитание.
Кандидатирайки се за втори мандат по време на митинг на симпатизанти в Киев, 53-годишният сладкарски магнат и един от най-богатите хора в Украйна, повел страната по прозападен и пронатовски път, откакто преди пет
години дойде на власт, обеща да даде тласък
на процеса на интеграция на страната в Европейския съюз и НАТО.
Много преди официалното оповестяване на
кандидатурата си сегашният държавен глава
се опитваше да засили спадащата си популярност, като оглави кампанията за независимост
на украинската църква от руската православна църква. Друг оповестен от Порошенко приоритет е създаването на специализиран антикорупционен съд, който да започне работа
още тази година. Популярността на Порошенко спадна отчасти заради неуспешната борба
с корупцията и невъзможността му да сложи
край на конфликта в Донбаския регион, отнел
живота на над 10 000 души. Той не успя също
да повиши жизнения стандарт на украинците.
Въпреки това някои политически анализатори смятат, че може би
той е по-предсказуем кандидат за инвеститорите
от най-близките му съперници като бившата премиерка Юлия Тимошенко и Володимир Зеленски
– новак в политиката, който стана популярен
като комедиен актьор.
Подкрепата за Тимошенко се дължи на обещанията за намаление на цените на газа за
домакинствата. Това обаче е в разрез с политиката на МВФ и други чужди донори, които
наляха милиарди долари в Украйна, за да помогнат на съсипаната от войната икономика
да се закрепи.
Едва ли е изненада, че фаворит сред 44-имата кандидати за най-високия пост в страната в
проучванията е 41-годишният новак на украинската политическа сцена Зеленски. Повече
от 20 години той имитира политиците и това
доста допада на хората.
Устремилата се към президентското кресло
Тимошенко, която заемаше премиерския пост
от 2007 до 2010 г., прекара две години и половина в затвора заради подписването на газова сделка с Русия, което до голяма степен
се разглеждаше като отмъщение от нейния политически противник – тогавашния президент
Виктор Янукович. Тя загуби от него президентските избори през 2010 г., както и от сегашния Петро Порошенко през 2014 г. след раждането на прозападното движение на Майдана. Уверена в победата си, тя обеща, че веднага щом стане президент, ще организира референдум за промяна на формата на управление на страната. И ако на балотажа през април,
на който вероятно ще се изправят един срещу
друг Тимошенко и Зеленски, спечели комикът,
то това ще бъде сериозен удар срещу политическия елит на Украйна.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Търси се баланс –
да има и от ГЕРБ, и от
БСП, уж прокуратурата
съблюдава

ОБЕКТИВНОСТ

Какво се опитаха да
заметат под килима
управниците? На първо място, че в САЩ е
внесен иск срещу БНБ
и квесторите на КТБ.
Федералното бюро за
разследване е разкрило схемата за фалирането на банката на Цветан Василев и командирова свои представители в София. Изглежда,
идва краят на лъжите
около вината за съсипването на четвъртата по
значение частна финансова институция. Настояването на левицата
да бъде изваден на показ списъкът на политиците, ползвали благини за сметка на всички останали вложители
и държавни ведомства,
вкарали в трезорите на
депозит огромни суми,
бе глас в пустиня. Размотаването на нещата,
дългосрочното пребиваване на главния обвиняем в Белград, „изчезването” на 4 млрд.
лв., мълчанието на фактори, пряко свързани с
решението прокуратурата да влезе в офисите на Княжевското шосе
и площад „Гарибалди”,
се превърнаха в елемент от всеобщия хаос,
натрапван на гражданството. Повторена бе
ситуацията със сметките на нашенци в Швейцария. Полученият от
Германия диск с информация за тях по времето на първия Бойков кабинет някак си
изчезна. Американците
заради свои кредитори
и такива от Оман, загубили средства в КТБ, ще
стигнат докрай. Разбира
се, ако не им бъде разпоредено да не го правят поради слугинажа
на десницата и сделката за техните изтребители. Понеже споменаваме прословутия F-16,
по-голямата част от внушенията на Цв. Цветанов се оказаха наполовина неверни и неточни. Преговорите с фирмата „Локхийд-Мартин”
ще се провеждат след
юли. Цената ще се договаря между правителствата. Независимо
от решението на парламента за нейния размер. Заводът производител в Южна Каролина още не е окончателно построен. Базовата машина е от 1985 г.
и е снета от въоръжение. Ще купуваме платформа 70, модернизиран вариант, поръчан
от Бахрейн. А най-рано
в края на 2023 г. евентуално ще получим самолетите. Никакви еле-

Общество

менти няма да се изработват у нас. Директор
Джеймс Робинсън сподели неща, които не отговарят на твърденията
на заинтересувани лобисти, започнали атака
срещу президента Радев за това, че назначеният от него служебен кабинет е предпочел шведския „Грипен”.
Допускаме нов вариант на реверанса към
шефовете в Щатите заради напъните на Борисов да компенсира спирането на изключително
изгодния „Южен поток”
с отклонение от „Турски поток” през страната
ни. Както с ирония подхвърли Медведев, без
съгласието на Брюксел,
от тактичност не добави
Белия дом, без указани-

за кворум в парламента и оцеляване на Бойковия кабинет, се нарушава чл. 13 на

ята на който ЕС трудно
приема решения, никакви ангажименти за доставка на синьо гориво
Москва не поема.
Увреденото мислене на определени люде, заслепени от Страната на неограничените възможности и затъпели от сляпа любов,
им пречи да осъзнаят,
че с подмазване няма
да спрат обективните
анализи за съдебната
система и корупцията
у нас. Последният доклад на Държавния департамент на САЩ е направо убийствен…
Серията от тарикатлъци продължи с намерението да се амнистират данъчни задължения на мюфтийството. От какъв зор
Цветанов завъртя латерната за етническия
мир и националната
сигурност – един Господ знае. На всичко
отгоре от осемте милиона пет са такси за
загубени дела срещу
държавата. Претенции
за бивши имоти, прехвърлени от турската на
нашата държава през
1909 г., възбудиха апетитите на мюсюлманския елит. Неоснователните искове се провалиха в съда и предявилите ги трябва да
плащат разходите по
делата. Но не това е
най-важното, а цялата несправедливост на
подобен подход. За да
бъде прикрита сделката между ГЕРБ и ДПС

ско въздействие. Подобна позиция предизвиква
и недоволство, най-малкото защото не е справедливо атеистите чрез
данъците си да плащат
дългове и заплати на
ходжи и попове. Те служат на Бога и на своите
последователи. Не може
изпълнителната власт да
им е работодател. Имат и
значителни имоти. Мюфтийството притежава
над 700 хил. дка земя и
около 5000 недвижимости, отдавани под наем.
Приходите за година са
около 30 млн. Получава
от 2009 г. и 2 млн. помощ от Турция. Задълженията към хазната за
ръководството на мюсюлманството са неотменни и щом не ги изпълняват, подлежат на
сериозни санкции. Заради задкулисни договорки се измислят странни
закони. Дрънкат се и глупости от участника във
възродителния процес,
тогавашен старши лейтенант, Бойко Методиев Борисов за невероятния ужас, който бил изживял. Ако толкова желае да помогне на мюфтийството, да го стори
със субсидията на своята партия – тя е огромна.
Или да се обърне към
Доган да направи същото. Откъде накъде ще се
разпорежда с общите ни
пари, сякаш са му бащиния! Взе да прекалява с
господарските си маниери. Има достатъчно положителен опит за заимстване в европейски-

Конституцията

Ако Борисов не е чел
най-важния за демократичната република документ, има съветници
юристи, не е нормално да греши. Министърпредседателят привика
патриарха и главния мюфтия, с тяхна помощ да
смекчи огромния гаф.
Направи и уникално заявление, че: „За българските вероизповедания
българската държава ще
си плаща!” При положение че в основния закон
е определено – религията е отделена от държавата и не бива да се
използва за политиче-

Краката на лъжата

20.III. - 26.III.2019 г.
те страни. В Германия
например деклариралите принадлежност към
дадена църква плащат
допълнителен процент
към данъка си…
В крайна сметка огнеборецът след пет дни
колебание усети, че май
управленските гащи са
се изцапали отвътре, и
даде заден ход. Цветанов, доказвал с пяна на
устата връзката на амнистията с националната сигурност, запя нова
песен. Дългът на мюфтийството няма да се
опрощава, а ще се разсрочва. Изпробван бе
старият подход – ако мине, мине! Явно властниците са без срам и съвест. Чак Марешки се
наскърби и обяви, че
„Воля” май напуска парламента. Писнало им от
манипулации… Оказа
се, че си прави реклама!
Според нас бившият охранител, разбрал,
че процесите в малката
коалиция вървят на зле,
бърза да се хване като
удавник за сламка за
Догановите хора. Припомняме категоричните
му заявления, че никога
не ще сключва какъвто
и да е съюз с тях. Обичайните му заклинания
просъществуват

ОТ ДЕН ДО ПЛАДНЕ

Рискува да загуби сериозен процент симпатизанти, само и само да
оцелее. Страхува се неистово, че при провал
ще му се търси сметка.
Най-малкото за това, че
след десет години управление населението се е
стопило почти с милион,
мизерията е нараснала,
корупцията ни поставя
на първо място в ЕС, а
доходите – на последно! Има и лични прегрешения от борческото си минало, за които
враговете му, останали
без бизнес, но все още
живи, са наясно и ще
търсят отмъщение. Да се
реши на открито сътрудничество с депесарите е
и удар срещу националистите. Не е далеч мигът, в който ще им писне от неговите номера,
играни зад гърба им, и
ще му теглят една майна. За тях темата „ДПС”
по принцип е болезнена.
Волен и Валери създадоха своите партии в противовес на движението,
приемник на етническата терористична организация, взривила вагона
за майки с деца при гара Буново.

Народната поговорка „На лъжата краката са къси” е изключително подходяща за поведението на управниците. Онова, което говорят и
вършат, винаги подлежи на основателно съмнение. Мотивацията им няма нищо общо с националния интерес. Успехът от поредната измама е
краткосрочен. Истината застига късокраката лъжа рано или късно. Лошото е, че последствията от разните далавери плащаме ние. Дали ще
са 2 млрд. лв. за изтребители, които ще дадем сега, а ще получим машините след петилетка, 4 млрд. за банка, фалирана специално за да бъде
ограбена, или 8,1 млн. – за борчовете на мюфтийството, не е от голямо
значение. На нас ни отмъкнаха общонародна собственост за неизмеримо
по-огромни суми. Бедата не е в онези, които крадат и лъжат, а във вярващите им! Или както подчертава Хегел, всеки народ си заслужава управлението и от него зависи докога ще го търпи.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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ниците на своите деца, но нямат възможност. Повечето хора са бедни и много
малка част богати.
И знаем, че повечето
не са станали богати с честен труд.
Младите отиват да
учат
и

р а ботят в чужбина и се устройват
там. Населението на
страната бързо се топи. Страх ме е, че България ще изчезне, а е една от най-старите държави в Европа. Да погледнем назад и да си зада-

пОЩалЬОн
танка тенева, бивша учителка от Пловдив,
ни е изпратила копие на своето писмо до Министерството на образованието, в което тя разсъждава върху проблемите на съвременното образование у нас.
Пожелавам на моите колеги пенсионери да внимават повече от всякога на следващите избори за
кого ще пуснат своя глас, завършва писмото си
Цветана Маркова от с. рогозен, врачанско, в
което пише за лошото управление на ГЕРБ и теж-

дОстОен ЖивОт

Варненецът левон
ованезов, който миналата година навърши 95 г., е роден на 25
октомври 1923 г. в семейството на Ованес
Шахинян, известен като революционер и воевода в националноосвободителното движение на арменците в
Турция в периода 1915
- 1920 г. Съвсем млад
Левон постъпва доброволец в Осми приморски полк и участва
във Втората световна
война.
Преди атаката на
предградията на Ниш
се сформира група от
18 доброволци, които

на читателя

5

Млади червенокръстци
зарадваха социално слаби

дО главния редактОр

Уважаеми господине,
Аз съм редовна читателка на в. „Пенсионери” и пиша до вас,
за да изложа мнението си по някои въпроси, които ме тормозят. Всеизвестно е, че
непрекъснато се говори и пише колко лошо е било по времето
на социализма. Вярно
е, че имаше много недостатъци, тогава
бяхме деца и много
неща не разбирахме, но и другото е
вярно - живеехме
спокойно, имаше
работа за всички, не заключвахме
къщите си, защото
нямаше нужда.
Прибирахме се от
работа на смени в 1
и 2 часа през нощта,
без да се страхуваме,
че може да ни се случи нещо. Сега живеем
в друго време, може би
да е по-интелигентно,
но няма спокойствие,
особено за безработните. И те искат да
подарят нещо за праз-
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дем въпроса каква е била България и каква е сега? Управниците, които
са виновни за хала
ни, трупат капитали и не
мислят за
народа. Те
не правят нищо за
намаляване на
социалното неравенство,
защитават
чужди, а не национални интереси. Докога? Нека се опомним и запазим народа
си и страната си. Приканвам пенсионерите
да излезем на протест
в защита на България и
за подобрение на условията ни за живот!
радка ХристЕва,
асеновград

В основно училище „Христо Ботев“ в Ценово
приключи поредната акция по добротворство. Тя
беше посветена
на Световния ден
на добротата. Дарителски пакети получиха осем социално слаби млади семейства от общината
– шест от Ценово
и две от Караманово. Въпреки че
родителите са изпаднали в изключително затруднено положение,
те не са спрели
децата си да посещават занятията в училище или
детска градина.
В дарителската кампания се
включиха активно не само всички ученици от
учебното заведение,

кия живот на пенсионерите.
Изразявам цялата си благодарност към редколегията на любимия
ми вестник, както и за наситените с обективна информация страници, така и за темите от близкото ни и по-далечно минало, пише в
писмото си Борис Пейков от гр. стамболийски.
Той поздравява главния редактор на вестника за
безпощадните му политически анализи за нашето
днешно „благоденствие”.

но и техните преподаватели. Идеята беше на
местната структура на
Българския младежки
червен кръст и получи
безрезервна подкрепа от всички. „Само за
няколко дни с дарителски пакети се препълни
една от класните стаи.
Събрахме много дрехи, обувки, хранителни
продукти и консерви.
Дрехите, независимо

че са употребявани, са
много запазени, храните са в срок на годност,
а повечето от консервите са закупени от магазините“, сподели председателката на младите
червенокръстци Александрина Владимирова. Помощите са предназначени не само за
децата, но и за техните
родители.
Марий ПEЙЧЕв

Най-възрастният шахматист в света

трябва да преминат
фронтовата линия и да
разузнаят разположението на огневите опорни точки на противника. Първият доброволец е картечарят
Ованезов. На следващия ден полкът атакува противника. Левон
от Осма щурмова рота обстрелва амбразурата, но и неговата
картечница става прицел. Той хвърля граната, но е обсипан с картечен огън, а до него
пада мина и парче от
нея го удря в лицето.
Целият е в кръв, а е ранен и в рамото. Лекува се и отново тръгва

със своя полк
напред. И до
днес носи в
лявата си буза неизвадено парче от
шрапнел.
След демобилизацията Левон
Ованезов завършва средно образование, а после и
висше икономическо във
Варна. Работи в корабостроенето и става един
от най-добрите заварчици. Прави най-сложните детайли на корабите. За уменията си на
електроженист ветеранът получава два златни и един сребърен орден.
Левон Ованезов играе шах от 17-годишен.
Заминава да учи в
школа за организационни работници в Пловдив, където става шампион и взема кандидатмайсторско звание.
Става шахматен съдия и до днес участва
във всички съдийски
форуми по шах у нас.
Печелил много пар-

тии по шах и купи през
годините, той е мерил
сили с легендарните Боби Фишер, Михаил Тал,
Нона Гаприндашвили,
Михаил
Ботвиник и др.
През
1990 г.
Левон
Ованезов Минасян
създава единствения
в страната, а може би и
в Европа
частен
шахматен дом,
на който
е председател,
носещ
неговото име,
и предоставя
безвъзмездно своя личен апартамент и двор
- градина за лятна работа за редовните седмични турнири и вериги от състезания по шах.
Това благородно и хуманно дело, тъй като

всички разходи са за
сметка на домакина, се
превръща в трамплин
за най-младите шахматисти, още учени-

ци, и в уникална приемна за почетни гости
- световни шампиони и
грос-майстори в шаха
като Веселин Топалов,
Антонина Георгиева и

др., видни личности и
симпатизанти от обществения и интелектуалния елит.
Доайенът на шахмата във Варна и международен арбитър от
1993 г. на световната организация ФИДЕ
Левон Ованезов има
дъщеря - Тахуки, която работи в Лондон и
е основен спонсор на
шахматния дом, тъй като в него няма членски
внос и такси.
През октомври 2017
г. ветеранът, който тогава е 94-годишен, побеждава в лондонски
клуб съперник на партия по шах и предизвиква бурни овации.
Той е почетен гражданин на Варна. Навършил вече 95 години, най- старият действащ шахматист в света, участващ годишно
най-малко в 24 турнира, винаги е сред хората. Виден общественик и прекрасен приятел, той остава една от
най-ярките личности в
нашия град.
силвия МилЕва,
варна
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Споделете с нас

Животът е пред вас! Помощ, дъщеря ми

Драга редакция, нека се опитам да дам няколко съвета
на момичето от публикуваното в любимия вестник писмо
„Чувствам се самотна” от Р.
К. от Пловдив в бр. 7 от тази
година. В него тя пише, че живее
с едно момче на семейни начала, предстои им сватба, но той
се отнасял много хладно към
нея, даже и заявил, че работата
му е по-важна за него. И тя търси съвет дали да не го напусне.
Млада девойко,
Животът е пред вас и го направете такъв, какъвто искате,
с избраното момче. Споделяйте с него вашите желания внимателно, вежливо, с обич, целувайте се и се прегръщайте.
Нека поговорката „Блага дума
желязна врата отваря” бъде винаги твоя мисъл. Ще усетите, че

вече няма самота, ще намерите
време и за приятели, за разходки, ще си имате няколко деца,
а грижите за тях ще пропъдят
самотата.
Към майката на момчето се
отнасяй с доброта. На грубостта
отвръщай с добро, а не с мълчание, бъди предприемчива.
Може да опитате да заживеете
самостоятелно, но ще ви бъде
трудно, но спокойно. Доброто
у този мъж е, че не употребява алкохол и наркотици и ако
не пуши, мисля, че това е мъжът за теб. Не ти е необходим
някой пияница, който да те бие
и тормози психически и да нямате пари.
Мисли и действай. Прогони
самотата!
Стоян ПРОДАНОВ, с. Побит
камък, обл. Разград

Акушерката Пенка Гъркова
В родното ми село Церово, Пазарджишко, няма човек, който да не я
познава. Винаги енергична, добра, неуморима, обичаща хората. Тя
е влюбена в своята професия и никога не съжалява за избора си. Често при разговор споменава, че навсякъде, където е била, е вършила
работата си със сърце
и любов.
През 1975 г. завършва специалността акушерство в Полувисшия
институт „Д-р Мара Малеева” в Пловдив. Разпределена е в родилното отделение в болницата в Асеновград. Тук
проявява голяма всеот-

дайност и отговорност
в работата си.
Над 23 години от трудовия й стаж
е преминал в Окръжна
болница в Пазарджик –
Микропедиатричното
отделение, интензивен
сектор. Работи с много добър колектив от специалисти, които не един
път са получавали благодарности за добра ра-

бота. Тук се и пенсионира, след което се завърна в

родното си село.
И сега разказва за изродените от нея живи и

здрави бебета. А най-голямата й радост е благодарността на родителите. Много от тези бебета,
вече пораснали, са станали добри специалисти. Понякога идват да
я поздравят.
Нейните съселяни
често търсят съветите
й. Налагало се е и през
нощите да я търсят. Тя
на никого не е отказала.
Обича да се грижи за
зеленчуковата и цветната си градина. Интересува се и от новостите в здравеопазването.
Да е жива и здрава още
дълги години!
Николина Сердарова,
с. Церово, обл.
Пазарджик

има любовник!

Драга редакция, имам голяма мъка. Дъщеря ми,
която има прекрасно семейство с двама синове,
си има любовник. Разбрах го от моя съседка, която
ги е видяла прегърнати в парка. Направо изтръпнах. Зет ми е добър и грижовен човек. Тя го лъже,
че излиза на кафе с приятелки, а той въобще не се
усеща. Не мога да я издам, но се чувствам неудобно, че си мълча.
Един ден реших да поговоря с нея по този въпрос, но тя ме отряза рязко и ми заяви, че каквото
иска, това ще прави. Опитах се да й дам други примери за подобни постъпки и че нещата са завършвали предимно с развод. Жал ми е за внуците, ако
останат без баща. Но дъщеря ми не се вразумява.
Вечер седи пред телевизора и непрекъснато си пише с някой на телефона. Сигурна съм, че е с другия,
тоест с любовника.
Започна да ходи често на екскурзии, отсъства по
два-три дни. Версията е, че е заедно с приятелки,
но според мен е пак с него. Усещам я, че вече занемари домакинските си задължения, често ходя у
тях да видя внуците и заварвам разхвърляна къща.
Не знам как ще се развият нещата. Дано дъщеря
ми да се откаже от любовника си.
Райна Петрова, София

Лили Димкoвa: Hямa нищo пo-cилнo oт пoлoжитeлнaтa миcъл

Лили Димкова – дъщерята на прочутия лечител Πетър
Димков, е дипломиран театрален декоратор, дълги години е била художник редактор в издателство „Hаука и изкуство“. Имала е изложби не
само в София, но и в Берлин,
Сан Франциско и Hю Йорк.
Лили Димкова е на 84 години,
но и до ден днешен не използва очила за четене. Hаследницата на доказания български
природен лечител твърди, че
няма нищо по-силно на света
от позитивната мисъл, и при-

знава, че благодари за всичко от сутрин до вечер. Лили Димкова следва стриктно заветите на своя прочут татко и споделя наследени от
него 10 канона за
духовно израстване, стабилно здраве и дълголетие.
1. Tрябва да
бъдем добри,
ако искаме да сме
красиви и здрави.
Злобата, гневът и
ревността изяждат човека отвътре. Tези състояния се изписват неминуемо на лицата ни. Развиваме
ли у себе си положителни мисли, действаме ли позитивно,
то бръчките по лицата ни ще
са нищо повече от белези на
времето от доброта.
2. Πреди всяко основно хранене за деня е препоръчително да вдишвате дълбоко поне десет пъти. Храната ще ви даде сили,
ако вложите позитивна мисъл в нея, докато дъвчете всяка хапка. От особена важност

е да не насилваме тялото си,
а да се вслушваме в сигналите му. От малка не чувствам
потребност да ям месо, вегетарианка съм, но почувства
ли човек нужда да хапне месо, нека го направи.
3. Mоят баща казваше, че
организмът и кръвта ни се
пречистват от белия равнец. Tялото на нашия дух е
именно кръвта. Ето защо, ако
имаме чиста кръв, то и физическото, и духовното ни тяло ще бъдат здрави. Hе трябва да се прекалява с употребата на билките. Отпивайки
сутрин вода, нареждам наум:
сила и светлина за ума, живот
за сърцето, здраве за тялото.
4. Beчep e мнoгo пoлeзнo
дa плиcĸaтe въpxy зaтвopeнитe cи oчи вoдa cъc cтaйнa
тeмпepaтypa. Πo двaнaдeceт
пъти въpxy eднoтo и oщe
тoлĸoвa въpxy дpyгoтo oĸo,
a cлeд тoвa пoвтopeтe cъщaтa
пpoцeдypa, нo пo 13 пъти –
oбщo пo 25 зa вcяĸo oĸo. C
тoзи мeтoд ce чиcтят oтличнo oчнитe дънa. Aз и дo дeн
днeшeн гo пpaвя.
5. Haй-вaжнa във вcичĸo
e мяpĸaтa. Cyтpeшнoтo

cлънцe, въздyxът, тишинaтa
и движeниeтo – тe ca ocнoвни. Πpoявявaмe ли любoв
ĸъм нeщo, тo щe ни oтвъpнe
cъc cъщoтo.
6. Cпopeд Гьoтe нaйxyбaвият дeн e днeшният.
He бъдeтe oзлoбeни и нaмpъщeни. Tъжнo ли ви e, вглeдaйтe ce в нeчии дeтcĸи oчи, a
тoвa щe ви нaĸapa дa ce ycмиxнeтe! Уcмиxвaмe ли ce,
лицeвитe мycĸyли дaвaт импyлc ĸъм мoзъĸa, ĸoeтo ни
влияe дocтa блaгoпpиятнo.
7. Cтpaxът e чиcтa бoлecт.
Бeзпoĸoйcтвoтo ocтaвя cлeди
пo нaшитe лицa и ce нaтpyпвa y нac. B ceмeйcтвoтo ce
ĸopeни пoддъpжaнeтo нa
дoбpия и млaд дyx. Бeз любoв e изĸлючeнo дa въpвиш
нaпpeд и нaгope. Haй-вaжнoтo e ти дa oбичaш, a нe
eдинcтвeнo дa чaĸaш дa бъдeш oбичaн. Mнoгo любoв,
paзбиpaтeлcтвo и yвaжeниe e имaлo вĸъщи цeли 61
гoдини, ĸoлĸoтo пpoдължи бpaĸът нa poдитeлитe ми. Зa тoзи пepиoд aз нe
чyx ниĸaĸвa paзпpaвия, нитo
лoшa дyмa. Имeннo тoвa из-

гpaди xapaĸтepa ми.
8. B ocнoвaтa нa пoвeчeтo
зaбoлявaния e лъжaтa.
Haтpyпaнитe лъжи ca oтpицaниe, a oтpицaниeтo винaги вoди дo няĸaĸвo зaбoлявaнe. Знaeтe ли, чe нaшитe тeлa ca пpиeмaтeли и paдиoпpeдaвaтeли. Heвъзмoжнo e дa избeгнeм xopcĸaтa
лoшoтия. Toвa, ĸoeтo e
вaжнo, e зa ĸaĸъв вpeмeви
пepиoд щe я зaдъpжим и
ĸoлĸo бъpзo щe ce paздeлим
c нeя. Aз я зaмeням винaги
c няĸoя пoлoжитeлнa миcъл.
9. Πpocтeтe, aĸo имa зa
ĸaĸвo! Bинaги paзpeшaвaйтe пpoблeмитe cи c дoбpo и
любoв. Kpитиĸaтa e paзpyшитeлнa. He бивa дa ce мecим
в живoтa нa ocтaнaлитe, нитo пъĸ дa дaвaмe cъвeти,
aĸo чoвeĸ изpичнo нe ги e
пoиcĸaл. He ce oплaĸвaйтe,
тaĸa нaтoвapвaтe бeзcмиcлeнo
cъбeceдниĸa cи.
10. Πoлoжитeлнaтa миcъл
– нямa нищo пo-cилнo oт нeя!
Aĸo бoлeн чoвeĸ нe вяpвa, чe
щe ce излeĸyвa, тo знaйтe, чe
нитo eднo лeĸapcтвo нямa дa
e в cъcтoяниe дa гo изцepи!
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а този ден според библейската притча пред
Дева Мария се появил
архангел Гавриил, за
да й каже, че ще роди
син Божи. В християнската традиция съобщаването на тази
блага вест се почита
от IV век.
До установяване
на социалистическото управление, което
налага атеизма, у нас
на Благовещение се е
чествал и Денят на
майката. Тази традиция е възстановена. Но
и 8 март се отбелязва
като Ден на майката.
Корените на народния Благовец се губят
далече назад във времето.
Благовещение винаги се пада по време на
Великите пости и затова на трапезата

12

Роден

Български

Обреди и обичаи

Благовещение
25

е разрешено да се поднесе риба. Поверието
гласи, че всеки трябва
да хапне от нея, а след

март

това да почисти зъбите си с рибена кост за
здраве и късмет. На този ден долита кукуви-

цата, която възвестява благата вест, че зимата си е отишла, а лятото се е приближило.

край
Когато тя те закука, да си сит, а също
– да имаш в джоба паричка и залък хляб. По
това време вече излизат самодиви и самовили, които са били
скрити досега. Мечката се събужда от
зимния си сън, змиите излизат от зимовищата си. За предпазване от ухапванията на змиите през
лятото се извършвало обредно обикаляне
на къщата и двора.
В някои селища този
обичай съществува и
до днес. Участниците
са обикновено жени и
деца. Те тракат с маши, огрибки и всякакви
метални предмети и
наричат:“Бягайте
змии и гущери, да дойде Благовец!“ Или: „Бягайте мишки, смоци,
змии, нек’ ни дойде

7
благо жито!“
Почистването на
къщата и паленето
на огньове също е задължителна
част
от празника. Рано
сутринта на Благовец се изхвърлят навън боклуците и ненужните предмети.
Пали се огън, който
прескачат всички, като се стараят добре
да опушат босите си
крака – вярва се, че
това също предпазва
от змийските ухапвания през лятото.
Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите, за да е
благ медът после.
В някои краища на
страната малки момиченца търкалят
питки по поляните –
за да е приятна полската работа през лятото.

„Щраусово забавление“ в Долна баня
Елмира Димитрова е
на 58 г., собственик на
ферма за щрауси в Долна баня. Разказва за
тях едновременно на
български и английски за чуждестранните посетители, отговаря на множеството въпроси на любопитните, докато се разхождаме до ограженията
с различни по възраст
щрауси. Те са свикнали
с ежедневните си гости. Щом ни видяха, че
ги наближаваме, две
женски се приближиха до нас и запърхаха
с криле. Елмира обяснява, че харесват енергията на някой от посетителите, само тога-

ва правят това движение. Стопанката разчита по тяхното поведение и разбира в какво
настроение са, предупреждава гостите си да
не се приближават до
птиците, ако моментът
не е подходящ. Защото
може да са и опасни,
въпреки че поначало
са дружелюбни. След
като разбрахме, че
щраусите имат смъртоносен удар с крак, рав-

няващ се на 1 тон, приближаваме бавно до тях
и дори имаме възможност да ги
погалим
по красивата перушина.
Всички се
възползваме, макар и с
нескрит
страх, но
с голямо
желание
да запечатаме момента. Това постепенно разчупва
ледовете. Докато ни говори, тя влиза в ограждението, казва на една

от птиците да клекне на
земята и сяда на гърба й,
за да направим снимки,
но това е знак за мъжкаря Ангел да се приближи. Когато женската иска близост с мъжкия, сяда на земята. Въпреки че
има „харем” от 5-6 женски, Ангел знае много
добре с коя е бил в интимна близост и никога
не повтаря. Издава един
характерен звук, който е
покозателен, че е при-

ключил с тази женска
за седмицата, обяснява
Елмира. Какъв „тефтер”

си водят птиците, засега
няма обяснение. Докато Елмира ни обяснява,
стои с гръб към тях, а те
изпитват ревност,
че не им обръща
внимание, и започват да кълват
якето й. Приканват я да се обърне.
Много интересен този праисторически вид. Всяка човешка дейност ги плаши, ако
има силен шум. Те
побягват силно,
при това могат да
счупят крак и тогава са обречени.
Или пък изведнъж
падат, покосени
от инфаркт. Чести били смъртните случаи, когато над тях
прелитали самолети от
частното летище наблизо, докато собствениците не поговорили с любителите летци за рисковете. Но когато все
пак настъпи смърт на
щраус, хората от фермата знаят отлични рецепти за приготвяне на
щраусовото месо, могат
да дадат и най-тънките
съвети с какви подправки да се приготви, то е

много крехко и фино, с
богат вкус. А щраусите
наддават бързо на месо.
Малките
неколкомесечни
бебета са
вече над
два метра
и все още
съвсем
безопасни. Те са
много гальовни.
За изминалите години във
фермата
са направени значителни инвестиции, защото
отглеждането
на щрауси е скъпо удоволствие. На
Запад,
обяснява Елмира, където е живяла известно
време,
отиваш
в общината и казваш какво ти
трябва – ток, вода, път
до мястото, където искаш да имаш ферма. После само си плащаш месечните разходи, общината има грижата да ти
достави условията да
развиеш своя бизнес. Но
пък във фермата „Щраусово забавление“ не
е влизал майстор, казва Елмира. Всичко е замислено и изпълнено от
партньора й Иван Захариев, който има златни
ръце. В началото им било тежко. Нямало банка,
от която да не са поискали кредити. С първите пари купили малки-

те щраусчета.
Месото и особено тяхната мас е много скъпа и има
голямо търсене у нас и в
чужбина. Килограм струва 300 лв. и е
много полезна при кожни проблеми.
Щраусовата мас няма
мирис и цвят, издържа
дълго на студено. Студенти от ХТИ установили, че не развива лоши
микроорганизми и това
е причина натуралната
козметика с тяхната мас

да издържа до година и
половина, без да е обработвана и без стабилизатор. Многото предимства на щраусите дават
идея на Елмира и Иван
да развият още фермата, към нея да създадат
развлекателен център с
атракции. Хората да могат да се разхождат без
ограда, но на безопасно разстояние от птиците. Защото ако една птица в момента не е добронамерена, а това се
разбира от фермерите,
които ги познават, има
опасност за посетителите. Тогава стават агресивни. И когато не е

добре настроен щраусът, тогава има страшен
риск. Още един любопитен факт е, че мъжките щрауси са по-красиви от женските. В природата именно мъжките екземпляри са тези, които се борят за
женското внимание.
- Веднъж исках да
взема яйцето бързо и
без да ме види, но не
можеш да се скриеш
заради тяхното панорамно виждане - всяко око вижда на 180
градуса, и бягат с невероятна скорост от
78 км в час. За секунди
дойде при мен, вдигна крилете, значи
влиза в бой. При всеки удобен случай той
се опитва да ме ритне,
а това е смъртоносно.
Едва излязох с претъркаляне. Рита с нокът и
с него дере кожата, може да те разпори и да
умреш от кръвозагуба.
Затова на практика те
нямат врагове.
Тъй като са издръжливи и не боледуват, антибиотикът им
действа смъртоносно.
Веднъж купих храна
за кокошки от близкия
комбинат, в нея имало
антибиотик и всичките ни малки щраусчета умряха. Затова и до
днес се учим от опитгрешка.
Дарина НЕНОВА

2

8

Фолклорно

12

Български

богатство

20.III. - 26.III.2019 г.

Любовта е движеща сила

От стр. 1
- Вашата стихия е
фолклорната музика. Как се насочихте
именно към нея?
Румен: Харесвам
и слушам различни
стилове музика. Старая се да съм добре
информиран в каква насока се развива музикалното изкуство. Българският фолклор и съхранението му за мен е
мисия, от най-ранна
детска възраст поставям народното
ни творчество на пиедестал. Малко народи по света могат да
се похвалят с национално богатство като нашето. Песните
от Македонския край
за мен са една своеобразна любов, може би защото съм закърмен именно с тази музика.
Радостина: Българският фолклор е
толкова красив, че
е невъзможно да не
те грабне. Аз мисля,
че всеки изпълнител
трябва да изпълнява
музиката, в която се
чувства сигурен, която му доставя удоволствие. Това се усеща и оценява от публиката, която е взискателна и критична.
Не е лошо човек да
експериментира и
с други стилове, но
само когато е сигурен във възможнос
тите си.
- Кой ви откри за
голямата сцена и
кой момент се оказа вашият професионален прощъпалник?
Радостина: Найголям принос за нашето професионално развитие има музикална компания
„Ара Мюзик”, която
след участието ни на
международния фестивал „Пирин фолк” в
Сандански ни хареса
и ни предложи договор. Така започна нашият професионален
творчески път.
Румен: Много са
хората, допринесли
за професионалното
ни развитие - преподаватели, приятели,
колеги, но безспорно
музикалната ни ком-

пания има най-голяма
„вина” за нашето израстване. Тук използвам възможността да благодаря на г-н Виктор Касъмов и неговия прекрасен екип.
- Сякаш наблюдаваме възраждане на
фолклора в последно
време. На какво се дължи това според вас?
Румен: Да, в
последно време наистина
има едно своеобразно възраждане на българския фолклор. Откриха
се много танцови и инструментални школи и кръжоци.
Все по-често на
наши участия
виждаме млади хора със завидни танцови умения, има и много добри млади инструменталисти. В българския радио- и телевизионен ефир все повече се
чува фолклорна музика.
Има дори и тв канали с
24-часово излъчване на
народна музика. Благодарение на всичко това фолклорът стига до
все повече хора у нас и
по света.
- Според вас младите хора проявяват ли
интерес към фолклора?
Радостина: Да, в последните години българинът стана все по-голям родолюбец и все
повече цени фолклора
си. Това се дължи найвече на чувството за самосъхранение като нация, тъй като България
намалява все повече по
брой на населението.
Трябва да пазим нашите
културни ценности, защото какво е народ без
култура и идентичност?!
Да, много млади хора
се занимават именно с
фолклорна музика, което е радващо. Любовта
към фолклора се предава от поколение на поколение, затова трябва
да покажем и разкрием
на децата си красотата
му, за да го предадат и те
на идното поколение. В
сравнение с изминалите години, когато един
друг стил с вулгарна визия, глупави текстове и

ски мащаб. Също така
доста често виждаме
българските шевици като част от колекциите на
модните брандове, това
е един друг начин за реклама на България, който също е свързан с българския фолклор. Аз не
виждам държавата да
има интерес в тази насока.
- Културен упадък
или културен възход
според вас бележи в
момента България?
Румен: Българската
култура се самоиздържа, държавата не прави
достатъчно за опазване
и развитие на българската култура, а точно
обратното. Мога да дам
примери за затворени
читалища, съкратени
културни дейци, посе-

и други. Това е тъжно,
жалко е. Въпреки всичко най-големият възход
е, че все пак българската култура съществува и
родолюбиви хора продължават с всички сили
да творят. Такъв е българинът - борбен и несломим. Както е казал пое
тът: „Не се гаси туй, що
не гасне”...
- Любовта е с вас
и на сцената, и в живота. Чувствата улесняват ли творческия
процес?
Радостина: В нашия
дует любовта е движещата сила! Това си личи
и на сцената, и в живота. Чувствата улесняват
творческия ни процес.
Това не означава, че нямаме противоречия, но
се стига до компромис.
- Какво си пожелавате през тази година?
Румен: Здраве, всичко друго се постига с
труд. И дълголетие, разбира се, за да сме повече време заедно с Радостина!
Радостина: И аз си
пожелавам
здраве,
творческо вдъхновение и още много щастливи мигове с любимия
ми човек!

гателства над някои ансамбли, камерни опери

Интервюто взе
Иво АНГЕЛОВ

Дует „Пирин“ - това са двама млади, чаровни, усмихнати и талантливи хора - Румен Иванов и Радостина Димова. Той е роден през 1987 г.
в самоковското село Бели Искър. На 10-годишна възраст започва да
учи акордеон и солфеж в музикалната школа в Самоков. Там са и първите му изяви. Още като ученик работи с различни състави и оркестри като акордеонист и певец. Издирва и обработва песни от Македонския край. През 2008 г. среща своята дуетна половинка Радостина и заедно започват реализация на музикалните му виждания. Радостина е родена през 1990 г. в Самоков. След като се запознава с Румен, у нея се заражда и любовта към македонската песен. През миналата година на международния фестивал „Пирин фолк“ - Сандански,
дуетът получи специалната награда за песента „Биляна охридянка“.
Освен двойка на сцената Радостина и Румен са двойка и в живота.
никаква музика звучеше
от всеки ъгъл, сега се чува все повече фолклор.
Румен: Фолклорът
носи в себе си духа на
българина. Той е своеобразно изкуство, разделящо се на различни

дялове. Можем да групираме песните на трудови, битови, любовни и
т. н. Всеки край на България и всяка фолклорна
област има своите особености. Не е ли създал
народният гений нещо
наистина великолепно?!

В народното творчество
са възпети исторически
събития, житейски мъдрости. Нашата природа
и нашата музика трябва
да са визитната ни картичка пред света.
- Как можем да използваме родния
фолклор, за
да рекламираме България? Има ли
интерес от
страна на
държавата
за нещо подобно?
Радостина: Най-голямата реклама за България е песента на знаковия творец в
областта на
българския
фолклор, а именно Валя Балканска и „Излел е
Дельо хайдутин”, която
според мен е красноречив факт за това как българският фолклор може
да е олицетворение на
една нация не в глобален, а дори в космиче-

"Вечните песни" на България

В един от най-трудните периоди за българските изпълнители
на забавна музика млад българин положи неимоверни усилия
хората да не забравят любимците си, а по-младото поколение да
ги опознае.
Владислав Славов издава
своя дебютен албум "Вечните
песни" на България. Посветил
го е на своето семейство и на
певицата Надежда Аджова от популярния дует, която е изиграла
съществена роля за стъпването на изпълнителя на голямата

сцена. Идеята за албума възниква преди две години, по
време на турнето "Вечните
песни на България". Тогава
Владислав Славов дебютира на една сцена с голямата
народна певица Янка Рупкина, сестри Аджови, квартет
"Славей", Росица Пейчева
и други народни изпълнители. В разговор се обсъжда темата, че емблематични
песни от българската народна музика са позабравени,
някои имат нов аранжимент,
който се е отдалечил от оригинала. Провокиран от този
разговор, Владислав Славов започва усилена работа по подбора и аранжимента на тези култови песни с идеята те да бъдат
събрани в един албум. И ето че
той вече е готов продукт, в който максимално е съхранена тяхната автентичност, подсилена с
модерен саунд.
Албумът "Вечните песни" на
България включва култови народни песни като "Цветините
очи", "Ако умра ил загина", "Василке, млада невесто", "На тая
стара маса", "Брала мома къпи-

ни", "Руме моме", "Стани, моме,
да заиграш" и много други любими песни на поколения българи.
Легендарната песен "Къде
си вярна ти, любов народна?"
на Добри Чинтулов е записана
с оригиналния текст на автора.
Албумът идва в навечерието
на пролетта и възраждането на
природата с идеята за едно но-

С Янка Рупкина на една сцена
во възраждане на българската
народна музика, на българския
дух и традиции.
Еми МАРИЯНСКА
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Майката
Никула
Даскалоцата, както я
наричат в селото, останала болнава след преживян удар от мълния
(при което сам Бачо Киро едва я спасява, заравяйки я в земята, за
да се отнеме електричеството), се занимава само с къщата и отглеждането на немалката челяд. Ирина израства под грижите и
възпитанието на своя
изключителен баща –
учител и просветител
на мало и голямо, народен будител, създател на първото селско
читалище в България,
на първата селска театрална трупа и на първия пътуващ в България театър, поет, фолклорист, драматург,
убеден революционер.
Първоначалното си
образование тя получава във взаимното
светско училище в Горни Турчета. Открито от
баща й Бачо Киро през
1860 г. по подобие на
Габровското, то е първото училище от този
род в Северозападния
край на Търновско. В
него се учат 120 деца,
80 от които са момичета. Между тях са и двете по-големи дъщери
на Даскала – Марийка
и Ирина.
Когато научава, че
Цанко Дюстабанов е
сформирал чета от
120 души, с която да
се включи в Априлското въстание, той води двете си момичета при него, въоръже-
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Бачо-Êировите ùерки
ни с пушки и саби, и му със сабята като истинказва: „Приеми, войво- ски Крали Марко. Кодо, и моите две люби- гато след разпръсквами дъщери в редовете нето на четата ги подна твоята дружина, за- гонват турските потери,
щото аз не ще имам вре- при една схватка тя се
ме да стоя у дома и да ги добира до главатаря на
варда от варварите. По- тази, която ги преследва
добре да умрат на бой- – Юсуф ага, и го поваля
ното поле, отколкото
със сабята си. Турда попаднат в ръците са смаяни
цете на немилосот това юнативия азиатец.“
чество и не
А на прощавярват, че
ване заръчедно дева на Иривойче е
на и Димисразитра с всеки
ло воизстрел да
дача
повалят по
им, въедни душпреки
манин и с
че са го
всяко завидели
махване на
с очите
сабята да
си.
Ирисъсичат по
на и Диедин поганец.
Даскалскимитра усте щерки изпълпяват да се
няват бащината
спасят от позаръка. Ирина се
громите, като
отличава с изклю4 месеца се
ирина
чително точната
укриват в Гаси стрелба. Тя е доне- бровския балкан. Когасла в торбата си 110 па- то османците се наситрона, направени лич- щат на убийства и грано от нея. С тях убива и бежи, се връщат в Бяла
ранява 111 башибозуци черква. На 6 юли 1877 г.
и турски аскери, защо- в 6 часа сутринта цялото
то с един от изстрели- население на новопокте уцелва наведнъж два- ръстеното село с голяма османлии. Преди да ма радост, с хляб и сол
се включи в дружината посреща освободителина Цанко Дюстабанов, тя те си – Драгунската бриушива знаме за четата гада от Предния отряд
на поп Харитон, в коя- на генерал Гурко, водето участва баща й.
на от генералите ЕвгеЕдва 15-годишната ний Максимилиянович
Димитра пък действа и княз Святополк Мир-

ски. Приветствено слово произнася даскалицата Ирина, която ги
поздравява с „Добре,
дошли!“ и им пожелава
„Благополучна победа!“.
Словото й е трогателно, затова двамата генерали й подаряват две
златни монети и 40 рубли. С тези пари Ирина,
новият български кмет
Вачо Тодоров и приятелят на Бачо Киро Илия
Шишков поставят началото на инициативата да се построи паметник-камбанария насред
мегдана, който и днес е
символ на Бяла черква.
Той е първият в България мемориал в чест на
руските войски и Освобождението.
През 1886 г. вече
30-годишната Ирина се
омъжва за сина на прочутия войвода Филип
Тотю – Тодор Тотев, и
ражда двама синове и
една дъщеря. Децата
й завършват гимназия
и стават държавни чиновници. Най-големият й син Кирил, кръстен на дядо си, стига до
зам.-министър в правителството на Васил Радославов.
Ирина Кирова Тотева умира през 1894 г.
На погребалното шествие носят знамето, което е ушила за четата на
поп Харитон, опазено от
двама четници по време
на въстанието.
Интересна е и историята на по-малката дъ-

паметникът в Бяла черква
щеря и на нейното поколение. Димитра се
омъжва за учителя Петър Даскалов. Тя има
двама синове и две дъщери. Първородният
Андрей след завършване на гимназиалното си
образование е изпратен да следва в Париж,
където се запознава с
Валери, внучка на прочутия писател Александър Дюма. Тя е очарована от младия българин. Дружбата им прераства в любов и те се
женят. Знаменателно е
обаче, че всичките им
деца са кръстени с български имена.
След завършването
на френския университет Андрей започва
дипломатическа служба и се издига до чин

посланик. Най-малкият син на Петър Даскалов и Димитра Петрова – Теодоси, завършва военно училище и
започва да гради офицерска кариера. Като
артилерийски командир участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, стигайки
до чин генерал. През
1938-1942 г. е министър на войната, поради което през декември 1944 г. е изправен
пред Народен съд на
новата власт, осъден е
на смърт и е разстрелян през март 1945 г.
Майка му не доживява до този трагичен
момент. Тя умира през
1941 г. на 84-годишна
възраст.

Трикове срещу Åстествени ароматизатори
упорити петна
за гардероба

има случаи, когато петната отказват да изчезнат от дрехата. Не се отчайвате, а бъдете
упорити! Пробвайте триковете срещу тези пет
упорити петна!
При мазни петна по дрехата минете мястото с препарат за миене на съдове. оставете го да подейства час-два и след това изперете дрехата.
изненадващо петно от ярко червило може
да съсипе любимата дреха. Намажете мястото
с вазелин и след това изперете - червилото ще
се „предаде”.
в бързината сутрин не е изключено кафето
внезапно да се появи на ризата или панталона.
изперете дрехата със студена вода и след това
я накиснете в разтвор от лимонов сок и вода.
току-що появило се петно от кръв може
да нанесе доста поражения, ако не му се обърне внимание веднага. Мястото може да обработите с разтвор от аспирин и вода. оставете
да подейства за известно време и изплакнете.

Основното
почистване и пренареждане на гардероба се случва рядко
и застоелият въздух
е неприятен ефект,
който може да бъде
враг на току-що изпраните дрехи. Освен редовното проветряване ние ви
препоръчваме да си
направите лесни и
напълно натурални
ароматизатори, които да внесат приятен аромат във вашия гардероб, запазвайки за по-дълго свежестта на любимите ви дрехи.
ароматни билки
и цветя. Може сами да направите ароматни торбички, като
сложите върху парче от плат или тюл
стрък лавандула, розови листа, жасмин
или други билки и
цветя по ваш избор
и го завържете с панделка. За да засилите аромата, сложете
няколко капки от любимото ви етерично

масло – ментата и лимонът са чудесен избор, особено през летните месеци, тъй като
ще освежат въздуха.
2 в 1 – предпазва
и ароматизира. Това,
което ви е нужно, е
един портокал. Направете дупки по повърх-

ността на кората с помощта на
игла и поставете в тях карамфил.
Алтернативен вариант е
да използвате мандарина.
Оставете я да
изсъхне за няколко дни и
след това поставете в направена предварително дупка пръчка канела. Плода може
да поставите в
някой ъгъл на
гардероба. Освен че ще внесе приятен аромат, той ще ви предпази от молците. Сушените портокалови кори също са подходящи за ароматизиране
на шкафове. Сложете
ги в торбичка заедно
с листа от цветя за понаситен аромат.

торбички от чай.
За целта са ви необходими стари използвани торбички от чай.
Оставете ги да изсъхнат добре и ги поставете в шкафа, който
желаете. Ако ароматът ви се струва недостатъчно наситен,
сложете няколко капки етерично масло
върху торбичките.
торбичка с ориз.
Поставете една шепа
ориз в купичка и към
него прибавете цветни листенца и ароматни масла, канела
и т.н. Оставете ориза
да попие ароматите
за известно време и
след това го разпределете в малки памучни торбички, които
можете да завържете с цветна панделка
и да украсите по желание с мъниста или
апликации. Поставете готовия ароматизатор в определените шкафове и чекмеджета.
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ßстия за Âеликäенските пости
седем седмици преди великден, след сирни
Заговезни започва великият пост. той е най-важният от четирите постни периода през годината и ни напомня за 40-дневния пост на исус
Христос в пустинята, въвежда ни в страстната седмица и в най-светлия християнски празник възкресение Христово.
постът не е просто диета - въздържанието от определени храни (най-вече от животински произход) не е самоцелно. идеята на

поста е чрез лишаване на тялото да
се смири душата. според православната традиция постът е най-строг
през първата и последната седмица,
особено през страстната седмица и на разпети петък. първият ден, през който се разрешава риба, е Благовещение - 25 март.
строгият пост не се препоръчва на болни,
на малки деца, на възрастни хора, на бременни жени и кърмачки.

Ñупа от коприâа
Âитаминозна салата
Продукти: 1 средно
голяма глава червено
цвекло, 1 ябълка, шепа
орехи, 2 скилидки чесън, няколко стръка пресен магданоз, олио, оцет,
сол на
вкус
Приготвяне: Сварете или
изпечете във фурна
червеното цвекло
и го настържете с ренде. Нрежете на не големи кубчета ябълката.
Нагрейте тиган и сложете ореховите ядки

да се запекат 1-2 минути, за да разкрият вкуса
и аромата си. Счукайте
чесъна и смесете всички продукти.

Овкусете
със сол, олио и оцет,
разбъркайте добре и
сервирайте салатата
поръсена със ситно нарязан магданоз.

Продукти: около
300 грама свежа коприва, 1 връзка пресен
лук, 1 морков, ½ к. ч.
ориз, 1 домат или 2 супени лъжици доматено пюре, ½ ч. л. джоджен, ½ ч. л. червен
пипер, щипка черен
пипер, щипка мащерка, ½ ч. л. сол
Приготвяне: Почистете и измийте
копривата (добре е
да ползвате ръкавици). Почистете и нарежете моркова и лука
на дребно и ги изсипете в 3-4 супени лъжици сгорещено олио
в тенджерата, в която ще варите супата.
След като зеленчуците поомекнат, добавете към тях и на-

Кþôтенца от елäа

Ãраõоâа супа с лу÷ени конци
Продукти: 500 г сушен
грах (смес от различни сортове), 2,5-3 литра вода, 2 с.
л. зехтин или олио, 2 стръка
целина, нарязани на парченца, 2 моркова, нарязани на кубчета, 1 средна глава кромид лук, 1 ч. л. сушена мащерка, 2 дафинови
листа, 2 средно големи картофа, нарязани на кубчета,
сол и черен пипер на вкус
За лучените конци:
1 малка глава кромид лук,
нарязана на много тънки
ивици (конци), 1 ч. л. зехтин/олио, 1 с. л. брашно,
сол и черен пипер на вкус,
морска сол
Приготвяне: В дълбок
тиган на силен огън сложете водата да заври с граха. Варете супата непокрита за 2 минути. След това
намалете котлона до бавен

огън и оставете да къкри за 1 час. Когато грахът омекне, в по-малък
съд сипете мазнината
на среден огън. Добавете целината, морковите, лука и мащерката и задушавайте, като
бъркате често, докато
омекнат - около 8-10
минути. Прибавете тази смес към граха заедно с дафиновия лист
и картофите и оставете да
къкри, като разбърквате
от време на време. Супата
трябва да се сгъсти - необходими са около 2-3 часа.
Подправете на вкус със сол
и черен пипер.
На лучените конци: В
малък дълбок тиган сложете мазнината да заври. В отделна малка купа объркайте нарязания на тънко лук

с брашното, солта и пипера. Прехвърлете лука във
врящата мазнина и запържете, като бъркате често,
докато лукът приятно покафенее и стане хрупкав около 15 минути.
Поднесете супата топла, украсена с купчинка
от хрупкавите лучени конци и по желание - с морска сол.

Кисело зеле с праз, маслини и ореõи
Продукти: 2 стръка праз, нарязани
на кръгчета, 1 с.
л. натрошена
червена сушена чушка,
½ ч. ч. орехови ядки,
натрошени,
½ ч. ч. нарязани черни несолени маслини без
костилки, 600 г кисело
зеле, тънко нарязано, черен
пипер и зехтин на вкус
Приготвяне: В загрят зехтин или олио се слагат пра-

зът и натрошената
чушка. Разбъркват
се 3-4 минути, докато празът леко се зачерви, и се слагат
ореховите ядки и маслините. Отново се
разбъркват и се
добавя зелето. Налива се 1 ч. ч. вода или
горещ бульон и ястието се
оставя да поври без капак на
умерен огън, докато течността почти се изпари. Подправя
се с черен пипер на вкус.

рязана коприва и разбъркайте
добре. След това добавете око-

ло 1,5 л вода, а след като
супата заври,
добавете солта и подправките.
Оставете
да поври 1015
минути,
после сипете
предварително измития
ориз, а след
още 5 минути
– и доматите.
Оставете ястието да къкри на бавен
огън до пълното сваряване на ориза.
Поднесете
супата топла в комбинация
с препечен хляб.

Продукти: 1 ч. ч. елда, 1 голям
морков, 1 пресен стрък лук - перата, 1 ч. ч. орехи, сол, олио
Приготвяне: Измийте елдата
и я сложете в тенджерка с вода,
съотношението е 1 част
елда към 3 части вода. Добавете и 1/2
ч. л. сол. Варете до нейното сваряване
- около 7-10
минути, след
като заври.
Елдата се разпуква. Когато е
вече сварена, отцедете излишната
вода и изчакйте да поизстине около 30 минути.
През това време настържете
моркова на едро ренде, а перата
на лука нарежете на тънко (може
да използвате и стар лук - или го
настържете, или нарежете мно-

го на ситно). Орехите смелете на
ситно в блендер, но пак да се усещат парченцата.
Смесете елдата, моркова, лука и орехите (елдата да бъде все
още топла, но не гореща). Добавете сол
на вкус и разбъркайте.
Загрейте в тигана олиото (трябва да бъде
поне един
пръст) и от
сместа оформете с ръце кюфтенце, като внимателно притискате. Пържете
от двете страни до хубав златист
цвят. Броят на кюфтетата зависи
от тяхната големина.
Готовите кюфтенца са вкусни
и топли, и студени.

Îризоâа запеканка с картоôи и спанак
Продукти за запеканката: 6 малки картофа, 1-1,2 ч. ч. ориз, 1 ч. ч. качамак – царевичен грис, 3 ч. ч. вода, 1-2 шепи нарязан спанак, 2 ч. л. сол, 3 щипки смлян черен пипер,
1 ч. ч. шарлан/олио
За поръсване: 1 ч. л. червен пипер, ½ ч.
л. черен пипер - смлян, 3 щипки чубрица, 1
щипка сушен и стрит босилек, 3 щипки фина
сол, 2-3 щипки шарена сол
Приготвяне: Сварете ориза във водата заедно с шарлана и солта и малко преди да е
готов, добавете качамака и нарязания спанак.
Подправете с черен пипер. Варивото може
да приготвите или на тенджера, или на оризоварка. Разстелете готовата гъста смес в
кръгла тава, постлана с хартия за печене. От-

горе с леко притискане наредете, така че да
залепнат добре - картофите - обелени, нарязани на кръгчета (5 мм дебели) и сварени на
пара. Варете на пара в тенджера с малко вода и с помощта на метално ветрило (кошница за готвене на пара). Полейте символично
или намажете отгоре с шарлан/олио и поръсете смесените на едно сухи подправки - червен и черен пипер, чубрица, босилек сушен
и стрит ситно, хималайска сол и шарена сол.
Загрейте фурната на 250о и печете постната
запеканка около половин час, до златистокафяв загар на картофите. Накрая нарежете на
4-6 парчета, отлепете ги внимателно от хартията и ги поднесете задължителни топли.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Ñлúн÷евияò õрасò – ôорзиöия

Е

дин прелестен
храст разгръща
обагрените си в
ярко жълто цветчета, за да ознаменува
началото на сезона,
в който всичко се събужда за нов живот –
форзицията.
Произхожда от семейството на маслините (сем. Oleaceae) и
е шест вида. У нас се
отглежда един от тях –
междинната (хибридна) форзиция – Forsythia
x intermedia. Получена е при кръстосването на F. virridissima и F.
suspensa. Храстът идва
от Азия и Европа. Цъфтежът настъпва преди
разлистването и е изключително продължителен и интензивен.
Започва да цъфти през

март-април (може и порано) в продължение на
три-четири седмици.
Форзицията обича
пряката слънчева светлина. Отглежда се и на
лека сянка, но ако се остави на по-плътна сянка, загубва красивата си
форма. Студоустойчив
вид е и издържа на ниски температури.
Понася и
з а -

мърсен въздух,
което я прави подходяща за отглеждане в градска среда. Цени се и заради бързия си растеж.
Почвата, върху която вирее, може да бъде
всякаква, но за предпочитане е да е по-свежа,
рохкава, добре дренирана и богата на храни-

телни вещества. Полива
се умерено.
размножаването
става чрез стъблени
резници, които се взимат след края на цъфтежа (в края на пролетта, началото на лятото).
Растението може да
бъде подрязвано, като
по този начин се поддържа в най-различна форма – от
ни-

сък,
разклонен храст до
единично стъбло, разклоняващо се към върха, където се намират
цъфтящите клонки. Важно е да се знае, че
цветовете се появяват
на миналогодишни леторасти и поради това
подрязването трябва да
се прави след цъфтежа,
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сред цветята

а не преди него. Ако
не се подрязва редовно, е ще се намали интензивността на цъфтежа. В такъв случай можете да подрежете форзицията съвсем близко
до земята. Така за еднадве години отново ще
имате красив и цъфтящ
храст.
Съществуват
две
форми на форзицията, които се отличават по големината и
броя на цветовете. При
Spectabilis те са събрани в група по 5 или 6,
докато при Densiflora
са по-едри, по-нагъсто разположени и с посветложълта багра.
Интересно е, че форзицията се използва като растение за храна на
ларвите на някои видове пеперуди.
Чрез форсиране на
клонка от форзиция
пролетта вкъщи може
да настъпи преди тази
навън. Необходимо е да
поставите клонките от
растението в съд с вода, като предварително
ги разрежете надлъжно
в основата им.

ÒEÌEÍYÆÊA –
оби÷на äруæêа

Oбичaнaтa тeмeнyжкa (Viola) e цeлoгoдишнo
цъфтящo pacтeниe oт ceмeйcтвo Violaceae. Днec
ca нaлични oкoлo 400-500 paзнoвиднocти. Poдинa
нa тeмeнyжкaтa e yмepeният пoяc нa Ceвepнoтo
пoлyкълбo. Пъpвитe тeмeнyжки ca пoзнaти oт
вeкoвe. Дpeвнитe ca ги кyлтивиpaли oщe oкoлo
500 гoдини пpeди нoвaтa epa, а гъpцитe и pимлянитe ca ги изпoлзвaли кaтo пoдпpaвкa, винo
(Vinum Violatum), зa пoдcлaждaнe нa xpaнa и пo
вpeмe нa вcички фecтивaли. C кpъcтocвaнeтo e
cъздaдeнa тeмeнyжкaтa copт ‘’4 ceзoнa’’. 3aeднo
c тaкa нapeчeнaтa рycкa тeмeнyжкa, пpeдcтaвeнa
в кpaя нa 19 вeк, двeтe дaвaт нaчaлoтo нa paзнoвиднocтитe, кoитo oтглeждaмe днec. Teмeнyжкитe
ca гoдни зa кoнcyмaция, нo нe бивa дa ce пpиeмaт
в гoлeми дoзи. Te ca изпoлзвaни кaтo cypoвинa
зa мнoгo cлaбитeлни мeдикaмeнти, a лиcтaтa им
мoгaт дa пocлyжaт зa дeкopaция нa кoнфитюpи,
жeлeтa и дp.

Çелени салаòêи – свеæи и слаäêи

дойде сезонът на свежите зелени салати
и със сигурност вечер на масата ще присъства купа с нарязана маруля. историята на растението тръгва още от египет, където е била предпочитан зеленчук и дори е изобразена по гробниците
на фараоните. римляните култивират
марулята, а император домициан създава традицията тя да се консумира като
предястие с различни сосове. луи XIV има
заслуга за налагането на салатите от
маруля като традиционно ядене в европа и градините на версай са били щедро
засадени с марулки. има различни видове
салати – показваме някои от тях. всички
са вкусни и съдържат редица полезни вещества. най-важното е листата маруля
да бъдат много добре измити.
Ето какво точно
се съдържа средно
в 100 г маруля:
Белтъчини: 0,6 г мазнини: 0,2 г въглехидрати: 2,3 г целулоза: 0,7 г
вода: 94,2 мл калории: 18; витамини в
мг%: С – 18, В1 – 0,06,
В2 – 0,09, РР – 0,37, Е
– 0,17, каротин – 1,60.
Салатата е едногодишно растение с много бърз растеж. Найжелани за отглеждане
у нас са два вариетета
салата - маруля и главеста салата.
Тя е студоустойчи-

во растение. Расте и
при температура 5°С,
но оптималната температура е 15 и
20°С. Главите стават поплътн
и
п р и
темп е ратура 1214°С.
Засаждане
Пролетната салата се разсаж-

да през март, зимната
- около средата на октомври, есенната - около средата на септември. Пролетната салата
се сади на фитарии - при
по-лека и по-лесно затопляща се почва, или
на кавали - при по-тежка почва на разстояния
30/25 см при марулята и
25/20 см при главестата
салата. При отглеждане
на кавали растенията се
засаждат от двете страни на кава-

лите.
По съшия начин се засажда и есенната салата.
За разсаждане на
зимната главеста салата се
правят
високи
лехи,
широк и
окол о
1 , 2
мис
50 см
пътека между
тях. Може да
се използват фита-

рии, но когато почвата
е лека и
мястото попроветриво.
Разстоянията
на разсаждане
са 25/25 см.
Зимната маруля се сади на тирове от двете им страни на разстояния
30/25 см.
Марулята и главестата салата
трябва да
се засаждат на постоянно място на дълбочина, на каквато са били
в парника или в разсадната леха, за да остане
свободен вегетационният връх на растенията.
Жълта красавица
Средно ранен сорт,
предназначен за пролетно засаждане. Листната розетка е висока,
прибрана. Листата са
светлозелени с жълтеникав оттенък, сочни.
Главата е със средно тегло 250-300 г. Устойчив
сорт на неблагоприятни
температури.
Маруля Черна
гюмюрджинска
Средно ранен зимен

сорт, предназначен
за есенно засаждане.
Презимува успешно.
Листата
са големи, издължени, тъмнозелени, почти
гладки, с груба хрупкаща консистенц и я ,
с о ч ни
и
вкусни.
Главата е със
средно
тегло 250300 г.
Apache
Салата с интензивно
тъмно червени листа,
образу-

ва-

щи голяма розетка с
вълнообразен ръб.
Листата имат леко пикантен вкус.
айсберг Gredt Laues 118
Сорт, подходящ за
отглеждане през всички сезони на открито с
изключение на периодите с много висока
и много ниска температура. Образува хубава
кръгла глава, средно
голяма. Листата са накъдрени, зелени,
нежни, сочни и вкусни.
амулет
Ран е н
сорт,
подходящ
за отглеждане целогодишно на открито и в парници. Образува изправена, добре облистена
глава с гладки, тъмнозелени, нежни, сочни
и вкусни листа. Устойчив сорт на вируси и гниене.
Бохемия F1
Формира едра, отворена
листна розетка
едро накъдрена. Листата са
светлозелени с
крехка консистенция и нежно накъдрени по периферията.

Страницата подготви Уляна ПеТКОВА
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От стр. 1
С това той прецизира определението на СЗО за здраве – „състояние на
пълно физическо (биологично), психическо и социално благополучие”. И
социално значи! Така една трета до
40 % от българите автоматично влизат в графата

болни поради мизерията

и недоимъка, в които живеят.
И още едно уточнение – пак според същата СЗО здравеопазването
включва, първо, медицинските грижи и, второ, здравните политики на
държавата, като в тези здравни политики влизат състояние на околната
среда, храненето, чистотата на въздуха, безопасност на движението и т.н.
Средствата за медицинските услуги
са 8-10 %, а останалите 90-92 % от заделяните в тази сфера са за здравните политики. Да сте чули да се говори за здравословна среда, здравословен транспорт, мерки за масов спорт
и ограничаване на вредните навици?
И държавни политики в тази насока?
Тук трябва да направим още едно уточнение – държавата или индивидът носи отговорност за здравето? Онази държава твърдеше, че
носи отговорност за всичко, включително и за здравето на трудовия народ, а човекът беше бурмичка в системата. При капитализма здравето ти
е основен капитал и си длъжен да се
грижиш за него, но ако не го правиш,
ощетяваш цялото общество. Значи и
тук държавата е задължена да осъществява здравни
политики във всички сфери на обществения живот. У нас
алкохол се продава
под път и над път,
цигари - навсякъде!
Тогава трябва ли да
се учудваме, че сме
на 9-о място от 189
страни в света по
употреба на алкохол
и на 12-о място по
тютюнопушене! Изводът – здравословната среда осигурява добро здраве
на нацията. Потвърждава го и Джон
Оберландър от Университета в Северна Каролина: „Важно е как се храним, как живеем, нивото на бедност,
социалното неравенство и подкрепата в обществото.” Да, важно е. Много
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Здравеопазването - в операционната!
Незабавно!
е важно, защото статистиката е стряскаща – България е на
шесто място в света
като

ята се оголва от специалисти, които
се насочват към столицата и няколко големи града или към чужбина.
Има данни за прикриване от медицинския одит на лекарски грешки,
довели до летален изход.
Д-р Стойчо Кацаров, шеф на Центъра за защита на потребителите в
здравеопазването, повдига и още един
много важен въпрос –

най-бързо
топяща се нация

Коефициентът на
обща смъртност ни
дава сребърен медал с отрицателен
знак. Годишно България губи средно
голям областен град
– около 50 хил. души. С тези темпове лесно можем да изчислим датата
на националния некролог. Ако продължаваме все така по урвата надолу,
стигаме до болничния праг. Пардон,
търговски дружества (???) със здравна
насоченост. А тук положението е повече от болно. Доц. Михаил Околийски, представител на СЗО у нас, посочва, че около 5 млрд. лв. се пилеят за здравни услуги, но те не достигат до нуждаещите се. Парите се увеличават, състоянието се влошава. От
влизането на България в ЕС разходите за здравеопазване са се удвоили, а

пациентите доплащат
половината

от медицинските услуги! Мнението на
експерти – недопустимо е доплащането да надвишава
15%. Пренебрегва
се профилактиката,
смятат те. НЗОК отделя само 1,8% от
своя бюджет за изследвания, профилактика и здравословен начин на живот. (Тук е необходимо да се подчертае,
че от началото на
века медицинската
наука се развива с
шеметни темпове и
нашето изоставане отново може да
ни осигури трайно място на опашката.) За пример – общата предвидима
смъртност е два пъти по-висока от
средната за ЕС. Предвидима е, когато
всички или повечето смъртни случаи
могат да се избегнат чрез качествено

здравеопазване. Според проф. Асен
Гудев от ИСУЛ поне 80% от инсултите могат да бъдат предотвратени, но
липсва превенция.
Ето и малко статистика. У нас болниците са около 320 с над 50 хил. легла, от които 180 многопрофилни с 37
хил. легла. Редица общински болници са хронично болни от недоимък и
над тях непрекъснато

виси дамоклевият меч

Липсата на медицински кадри е
42%, в спешната помощ - 40%. Половината от лекарите и 40% от останалия болничен персонал са в пенсионна и предпенсионна възраст.
На един лекар се пада една медицинска сестра, докато в развитите
страни те са 3. Твърди се, че неосигурените у нас са около 1 млн. души. Завършващите медицина не с
едно, а с двете си очи са вторачени
към Терминал 2. Защото в чужбина
не само заплащането е с пъти повисоко. Там лекарите са на почит,
докато тук темата за пребити лекари, акушерки и медици от Спешна
помощ вече е банална по новините. Звучи стряскащо лекар от спешното да заяви, че не знае след дижурство дали ще се прибере жив у
дома. Смущаващи са и други факти.
Проф. Христо Хинков от Националния център по обществено здраве и
анализи твърди, че разликата в заплащането на редовите и водещите лекари е почти 100 пъти. В някои елитни болници ръководителите вземат до 70 хил. лв., а младши
лекари в провинцията не стигат и
до 1000 лв. Все повече перифери-

въвеждане на електронните
здравни карти

В значителна степен те биха сложили ред и биха ограничили разходите в
здравната сфера.
Ясно е, че родното здравеопазване е тежко болно. Потвърждава го и
годишната класация на агенция Блумбърг. От 55 изследвани страни България е на 46-о място с тенденция към
влошаване. Българската система на
здравеопазване е една от най-неефективните в света. Нареждаме се след Еквадор, Казахстан и печалната Венецуела. Разходите за здравеопазване са
недостатъчни и неефективно разходвани. САЩ отделят 17% отБВП за здраве, Швеция – 12% (6800 долара), докато
ние - 8,44%, което е само 622 долара.
И тук вече не става дума само за здравето на нацията, а за оцеляването й.
Видимо този „горещ картоф” не
може да бъде решен от това правителство. Той не може да бъде решен
от което и да било следващо правителство. Но той не може да бъде решаван само на думи и отлаган
във времето. Необходими са общите усилия на всички политически сили, научния елит, здравните кадри,
структури и ръководства, обществени организации, на всички като
общество и общност за изработването на цялостна и дългосрочна
програма за оцеляване на нацията.
Налага се спешна животоспасяваща операция, скалпел за българското здравеопазване.
Става дума за това в този и следващия век детски гласчета да рецитират: „Българин да се наричам...”
Иван ВАСЕВ

Диктатуризация по американски
„Ню Йорк таймс“
през септември миналата година съобщава, че недоволни от
управлението на Мадуро военни са имали
среща с Тръмп, като са
поискали подкрепа за
военен преврат. И това се съобщава спокойно и без други размисли, за да не се натоварва необремененото изгладено съзнание на демократичните американски граждани. И да се запитаме
що за държава се среща с военни на друга
суверенна държава, за
да ги подкрепя за военен преврат?!!? След
като има законно избран президент и проведени избори?
Забравете думата
„демокрация“. Всъщ-

ност – не, замислете се.
Демокрацията означава
буквално власт на народа. Тоест само и единствено народът може да
реши какво да прави. Не
САЩ, не единици от военните (ако бяха единодушни, ако народът
ги подкрепяше, Маду-

ро вече щеше да бъде в
историята, нали?). И що
за национални предатели, и то офицери, ще
отидат да търсят чужда
военна помощ, за да си
свалят правителството.
Нещо нередно не виждате ли?
Вземате отношение,

че Мадуро бил диктатор. Ами кога му светихте, та разбрахте? Може
ли да се отбележи всеки,
който последната половин година е живял поне седмица във Венецуела, та да си сподели
впечатления от първа
ръка? Няма, нали?
Казват ви, че той е
диктатор и вие като дечица в детската градина веднага вярвате, защото са го казали големите бели отвъдокеански господари. Казват
ви, че населението гладува, ама не се заглеждате в шествията в подкрепа на законно избрания президент, където
хората очевадно не гладуват. Сега САЩ обвиняват Мадуро, че спирал
хуманитарна помощ. Че
кой им я искал. Или имат
заразена царевица, ко-

ято залежава и искат
да изкарат дивиденти?
Скоро очаквам „разкрития“, че яде малки деца
и реже главите на враговете си и си ги държи
в хладилника. Или пък в
мазето си подготвя биологично оръжие!
Отворете няколко венецуелски сайта и медии и прочетете, ако можете, за какво става дума. Мислете!
Три милиона били избягали. От 32 милиона!
От България избягаха
3,5 милиона от 8 милиона! Къде е по-страшното?!?
И още нещо – що за
политик е този, който се
договаря с чужда държава за военна подкрепа срещу родината си? И
се опитва да се наложи
не чрез народната под-

крепа, а чрез чужда военна сила и преврат!?!
На всички езици думата е предател!
А България го подкрепя. Подкрепя незаконна намеса във вътрешните работи на суверенна държава, за да
„върне жест“ на господарите си! Надали има
по-голямо падение на
външната ни политика.
Дори костюмчетата на
Катето бледнеят пред
този гаф!
Само за миг си представете, че ние сме Венецуела. И чужда държава праща войски
и уговаря военни да
правят преврат срещу законно избран
президент или правителство? И български
офицери отиват например….в Турция да искат военна помощ? Харесва ли ви?
Елена ГУНЧЕВА

Страницата подготви Цветан Илиев
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ПЕТЪК, 22 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Туберколозата: Митове и
реалност
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Какво ще се случи
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Студио Футбол
УЕФА Европейски квалиБНТ 2

ПЕТЪК, 22 март
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Срещи на първия ред:
“Д-р Сотир Иванов с пророчицата Ванга”
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 КойунищожиХинденбург?
19:10 10 000 крачки
19:20 Карел IV
21:05 Иван Кирков или да се
спасиш в спомена /режисьорът Атанас Киряков
на 80 години/
22:05 История.bg
23:10 В ритъма на латино
0:45 Натисни F1
1:00 В близък план
1:30 Карел IV
3:15 Откакто свят светува
3:45 Музика, музика...
4:15 Пролетни дневници
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
БНТ 4
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23:30
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ПЕТЪК, 22 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
Време за губене
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
По света и у нас
Никола Пиколо - неизвървяният път
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Петимата от Моби Дик
/актьорът Ириней Константинов на 70 г./
По света и у нас
Спортни новини
В близък план
Джинс
Спортисимо
100% будни
Никола Пиколо - неизвървяният път
Време за губене
Референдум

21:30
22:15
22:30
23:30
0:10
0:40
2:15
3:15
4:20
4:35
5:00
6:05
6:30
6:55
8:00
8:30
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00

фикации: България - Черна гора
По света и у нас
Спортни новини
Нощни птици
Жълто куче
УЕФА Европейски квалификации
Всекидневие
Култура.БГ
100% будни
Дойче веле: Шифт
Туристически маршрути
В Белия дом на Обама
СЪБОТА, 23 март
Инуяша
Диноотряд “Кунг-фу”
Сребристият жребец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Туризъм.бг
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев
И в Рая има Ад /80 го-

2:10
2:40

СЪБОТА, 23 март
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сид – дете на науката
Точица
Сафарито на Скаут
Златни ръце
По света и у нас
Домът на вярата
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Пей ми песен: Мита
Стойчева /110 години от
рождението на народната певица/
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Арт стрийм
Добър ден с БНТ 2
КойунищожиХинденбург?
Шифт
Докато Ая спеше
10 000 крачки
На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Музика, музика...
Пиратите от Острова на
съкровищата
Туристически маршрути
Златни ръце
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Un Amore Cosi’ Grande /
Една голяма любов/
Пиратите от Острова на
съкровищата
Време за губене
Япония днес

3:15
4:15
4:45
5:45

История.bg
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
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0:05
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СЪБОТА, 23 март
Отблизо с Мира
Туризъм.бг
Време за губене
По света и у нас
Джинс
Новото познание
Рецепта за култура
История.bg
По света и у нас
Часът на зрителите
Под игото: “Стремската
долина пламнала”
Знаци по пътя
Олтарите на България
Златни ръце
Откакто свят светува
Туризъм.бг
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
Младите иноватори
По света и у нас
Спортни новини
Трака - трак
Умно село: Възгледите на
две кралици /95 години
от рождението на актрисата Славка Славова/
Часът на зрителите
Олтарите на България
Златни ръце
По света и у нас
Рецепта за култура
Музика, музика...
Репетиция
Вечната музика

16:35
17:30
18:00
18:45
19:45
20:00
20:30
20:45
22:45
23:00
0:45
1:30
3:40
4:30
5:00

6:00
6:05
6:30
6:55
8:00
8:30
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:20
17:10
18:30
19:00
19:45
20:00
20:30
20:45
21:15
6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15
8:30
9:00
10:30
10:45
11:00
12:00
12:30
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14:00
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18:15
18:30
19:00
19:30
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23:50
0:50
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12

дини от рождението на
Атанас Киряков/
Шоуто на Греъм Нортън
Джинс
Извън играта
В Белия дом на Обама
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Господин Селфридж
По света и у нас
Студио “Х”: Не убивай
Мононоке
В Белия дом на Обама
Господин Селфридж
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 24 март
Неделно евангелие
Инуяша
Диноотряд “Кунг-фу”
Сребристият жребец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира
По света и у нас
# Европа
Небесният покровител
на България
Библиотеката
Малкият дракон Кокосчо
Семейство Даръл 2
Балканска хармония истина или сън
Спорт ТОТО
През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Анна Каренина. Съдбата

ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
12:00 По света и у нас
12:30 Омагьосаният замък
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 УЕФА европейски квалификации: Косово - България
0:40 Култура.БГ

НЕДЕЛЯ, 24 март
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Шифт
По света и у нас
Неделна литургия
Домът на вярата
Олтарите на България
Рецепта за култура
По света и у нас
Зимно пътешествие
Златни ръце
Добър ден с БНТ 2
До Европа и напред
№1 Туризмът
„Мъже“
Опера на открито
Афиш
Натисни F1
Новото познание
Младите иноватори
Откакто свят светува
Етнофокус
Саломе – Виенската Държавна опера в България
Изкуството на 21 век
Световно наследство
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Джинс
Афиш
Пътешествия
Музика, музика...
Живото дърво
№1 Туризмът
Репетиция
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план
Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Чудесата съществуват
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:50 Натисни F1
11:05 Знание.БГ
11:35 Домът на вярата
11:50 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Защо?
16:20 Бърколино
16:35 Златни ръце
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 Изкуството на 21 век
23:30 Етнофокус
0:30 Натисни F1
0:45 Знание.БГ
1:15 60 минути за култура
2:15 Репетиция
2:45 Домът на вярата
3:00 Чудесата съществуват
3:30 Младите иноватори
4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката

2:30 Младите иноватори
3:00 В кадър
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 6
НЕДЕЛЯ, 24 март
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Под игото: “Историята на
един невъстанал град”
14:45 Най-доброто от...
15:15 Хартиени жерави
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Врагове
22:20 Нощни птици
23:20 Извън играта
0:05 По света и у нас
0:20 Опера на открито
0:50 Библиотеката
1:50 Отблизо с Мира
2:50 Иде нашенската музика
3:50 Денят започва с Георги
Любенов
5:50 Делфините

на Вронски
23:35 По света и у нас
23:50 Таблоид
1:50 През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
2:35 Студио “Х”: Не убивай
4:20 Туристически маршрути
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Големанов /140 г. от рождението на Ст.Л.Костов/
22:20 Младите иноватори
22:50 Вечната музика
23:20 Златни ръце
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество
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тв програми

Български

1:40 100% будни
2:50 Анна Каренина. Съдбата
на Вронски
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 26 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Сид - дете на науката
Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Милиарди
3:20 Малки истории
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
14:50

4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
14:50
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:30
0:20
1:20
2:20
2:50
3:20
4:15
5:05

5:30 Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 26 март
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Кълна ви се - аз всичко
бих повторил /85 години
от рождението на Христо Фотев/
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
15:55 Защо?
16:20 Бърколино
16:35 “Бързо, лесно, вкусно”
17:05 Европейски маршрути
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Изчезнали в Америка
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Кралицата на Испания
1:30 Знание.БГ
2:00 60 минути за култура
2:50 Изчезнали в Америка
4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 26 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Добър ден с БНТ 2
Натисни F1
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:25
15:55
16:25
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
21:00
21:10
22:00
23:00
23:30
1:35
2:05
3:00
4:40
5:00
5:30
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
23:30
0:00
1:00
1:40
2:10

СРЯДА, 27 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Сид - дете на науката
Приключенията на горските мечоци
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Какво ще се случи
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Достоевски
Национални награди
“Икар”
Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Днес и утре
Джинс
Достоевски
Брат за брата 2
Още от деня
СРЯДА, 27 март
Защо?
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
Рисувам чувства
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Младите иноватори
По света и у нас
Култура.БГ
Опера на открито
60 минути за култура
Япония днес
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
“Бързо, лесно, вкусно”
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
Прокурорът, защитникът, бащата и неговият
син
Европейски маршрути
Стани богат
История.bg
Днес и утре
Кралицата на пустинята
Знание.БГ
60 минути за култура
Прокурорът, защитникът, бащата и неговият
син
Япония днес
Младите иноватори
Пътувай с БНТ 2
СРЯДА, 27 март
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 6
Туризъм.бг
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм
Национални награди
“Икар”
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Улови момента с Милен
Атанасов
Нощни птици

ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Момичето от Брест
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:10 Улови момента с Милен
Атанасов
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Момичето от Брест
4:45 Извън играта
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
Защо?
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
Пей ми песен: Мита Стойчева
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Любовен еликсир” от Доницети
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Златни ръце
16:55 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Първа любов
20:20 Умно село /90 г. от рождението на Вера Мутафчиева/
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Изкуството да пееш фалшиво
1:30 Знание.БГ
2:00 60 минути за култура
2:55 Първа любов
4:00 Рисувам чувства
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
6:00
6:30
7:30
8:00

ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
13:45 Олтарите на вярата
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
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Петък, 22 март
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, еп.5
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп.54
15.00 Премиера: „Шест сестри”, еп.71
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.55
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.96
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.38
21.00 Премиера: „Столичани
в повече“ - сериал, с.13
еп.4
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.12
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.8
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.67, 68
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
bTV синема
Петък, 22 март
06.00 „Вътрешна сигурност“
/п./ с.6 еп.11, 12
08.15 „Пистолет, куфар и 3
смърдящи варела“ - екшън, комедия
10.15 Телепазар
10.30 „Фамилията“ еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 „Споделено“ /п./ - драма,
комедия, романтичен
14.45 „Бременна на 17“ - трилър
16.30 „Перфектна майка“ /п./ психотрилър, драма
18.30 „Крадецът на книги“ /п./ драма, военен
21.00 „Робин Худ“ - приключенски, екшън, драма
23.45 „Информаторите“ - трилър, криминален, драма
(Германия, САЩ, 2008),
режисьор Грегор Джордан, в ролите: Били Боб
Торнтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Райдър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс, Джон Фостър,
Остин Никълс и др. [16]
01.45 „Конспираторът“ - исторически, криминален,
драма (САЩ, 2010), режисьор Робърт Редфорд,
в ролите: Робин Райт,
Джеймс Макавой, Том
Уилкинсън, Евън Рейчъл
Ууд, Кевин Клайн, Дани
Хюстън, Колъм Мийни и
др.
04.15 „Киберестествено“ /п./
- хорър, психотрилър
(САЩ, 2014), режисьор
Леван Габриадзе, в
ролите: Хедър Сосаман,
Матю Борър, Кортни
Халверсън, Шели Хениг и
др. [16]
бтв комеди
Петък, 22 март
06.00 „Модерно семейство“ сериал, с.6 еп.17, 18
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.4
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2016)
10.00 „Г-н Майката на отбора“ - комедия, семеен
(тв филм, САЩ, 2009),
режисьор Уилям Диър, в
ролите: Джордж Лопес,
Даниела Бобадия, Джейн
Линч, Джулия Бенсън и
др.
12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал, с.13 еп.3
18.00 „Супермаркет” - сериал,
с.2 еп.11, 12
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.5, 6
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.14
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.7 еп.15, 16
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.7, 8
00.00 „Г-н Майката на отбора“
/п./
02.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал

Най-гледаните
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Събота, 23 март
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс”, с.4 еп.1, 2
07.00 „Кое е това момиче”,
еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool…T”
12.00 bTV Новините
12.30 „Богатствата на България“
13.00 „Маверик” - екшън
15.30 „Аламинут: Ново поколение“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад”
18.00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Дивергенти 2: Бунтовници“ - фантастика
22.30 „Елизабет: Златният
век” - биографичен,
драма, исторически (Великобритания, Франция,
2007), режисьор Шекар
Капур, в ролите Кейт
Бланшет, Клайв Оуен, Саманта Мортън, Джефри
Ръш, Том Холандър, Рис
Ифънс, Джорди Мойя,
Еди Редмейн и др.
01.00 „Момчетата от Джърси”
- музикален, биографичен, драма (САЩ, 2014),
режисьор Клинт Истууд,
в ролите: Джон Лойд
Янг, Кристофър Уокън,
Алексис Краус, Джозеф
Русо, Франческа Истууд
и др.
03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool…T” /п./

Неделя, 24 март
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс”, с.4 еп.3, 4
07.00 „Кое е това момиче”,
еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.5
13.00 „Принцесата на Монако“
- биографичен, драма
15.00 Семеен следобед: „Джуниър” - романтичен
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Гласът на България - музикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 Мегахит: „Другата в мен”
- трилър, криминален,
драма, екшън (САЩ, Австралия, 2007), режисьор
Нийл Джордан, в ролите:
Джоди Фостър, Терънс
Хауърд, Навийн Андрюз,
Ники Кат, Мери Стийнбъргън, Луис Да Силва
мл., Зоуи Кравиц и др.
00.50 „Нощта на ужасите 2: Нова кръв“ - хорър, трилър
(САЩ, 2013), режисьор
Едуардо Родригес, в ролите: Уил Пейн, Джейми
Мъри, Шон Пауър, Саша
Паркинсън и др.
02.50 „Търси се…” /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Понеделник, 25 март
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.6
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.55
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.4, еп.72
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.56
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.97
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.39
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.9
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.69, 70
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.74

Вторник, 26 март
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.7
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.56
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.1
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.57
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.98
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.40
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.71, 22
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.75
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 27 март
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.8
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.57
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.2
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.58
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.99
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.41
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.13
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.11
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.73, 74
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.76
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 28 март
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.9
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.58
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.3
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.59
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.100
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.42
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.14
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините
00.00 „Под наблюдение” - сериал, с.5, еп.12
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.75, 76
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.77

Събота, 23 март
06.00 „Перфектна майка“ /п./ психотрилър, драма
07.45 „Снежната кралица 2“
/п./ - анимация, приключенски, семеен (Русия,
2014), режисьор Алексей
Цицилин
09.30 Телепазар
09.45 „Конспираторът“ /п./ исторически
12.30 „Като на кино“
13.30 „Да кажа или да не кажа?“ /п./ - комедия
15.45 „Робин Худ“ /п./ - приключенски, екшън, драма
18.30 „Сестри на макс“ /п./ комедия (САЩ, 2015)
21.00 „Дневникът на Бриджит
Джоунс” - комедия,
романтичен (Великобритания, Франция, САЩ,
2001), режисьор Шарън
Магуайър
23.30 Cinema X: „13 гряха“ - хорър, трилър (САЩ, 2014)
00.45 „Като на кино“ /п./ - предаване за кино
01.45 „Информаторите“ /п./
- трилър, криминален,
драма (Германия, САЩ,
2008), режисьор Грегор
Джордан, в ролите:
Били Боб Торнтън, Ким
Бейсингър, Мики Рурк,
Уинона Райдър, Амбър
Хърд, Рис Ифънс, Джон
Фостър, Остин Никълс и
др. [16]
03.45 „Пистолет, куфар и 3
смърдящи варела“ /п./
- екшън, комедия (България, 2012), режисьор
Георги Костов, в ролите:
Асен Блатечки, Деян Донков, Ивайло Захариев,
Владислав Карамфилов,
Георги Кадурин, Златка
Керемедчиева, Йордан
Данчев и др.

Неделя, 24 март
06.00 „Споделено“ /п./ - драма
07.45 „Превъзходство” /п./ фантастика, трилър
10.30 „Мистър Пибоди и Шърман“ /п./ - анимация
12.30 „Дневникът на Бриджит
Джоунс” /п./ - комедия
14.30 „Отвличане” /п./ - трилър
16.30 „Щатски шерифи“ /п./
19.00 „Слепота“ /п./ - драма
21.00 „Бриджит Джоунс: На ръба на разума“ - комедия,
романтичен (Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, САЩ,
2004), режисьор Бийбън
Кидрън, в ролите: Рене
Зелуегър, Хю Грант, Колин Фърт, Силиа Имри,
Джонатан Кавендиш
23.15 „Тъмна вълна“ - приключенски, трилър, хорър
(САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция,
2012), режисьор Джон
Стокуел, в ролите: Хали
Бери, Оливие Мартинес,
Ралф Браун, Марк Елдеркин и др.
01.30 „Щатски шерифи“ /п./
- екшън, трилър (САЩ,
1998), режисьор Стюарт
Беърд, в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пантолиано, Кейт Нелигън и
др.
04.00 „13 гряха“ /п./ - хорър,
трилър (САЩ, 2014),
режисьор Даниел Стам,
в ролите: Марк Уебър,
Девън Грей, Том Бауър,
Рутина Уесли, Рон Пърлман и др. [16]

Понеделник, 25 март
06.00 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.1, 2
08.15 „Разходка по Мисисипи“
10.45 „Фамилията“ - сериал,
еп.3, 4
13.15 Телепазар
13.30 „Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“ /п./ - комедия
15.45 „Конспираторът“ /п./
18.30 „Щатски шерифи“ /п./
- екшън, трилър (САЩ,
1998), режисьор Стюарт
Беърд, в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пантолиано, Кейт Нелигън и
др.
21.00 Премиера: „Готи“ - биографичен, криминален,
драма (САЩ, 2015), режисьор Кевин Конъли, в
ролите: Джон Траволта,
Спенсър Лофранко, Кели
Престън, Стейси Кийч,
Уилям ДеМео и др. [14]
23.15 „Суфражетка“ - исторически, драма, биографичен
(Великобритания, Франция, 2015), режисьор
Сара Гаврон, в ролите:
Кери Мълиган, Ан-Мари
Дъф, Хелена Бонъм Картър, Бен Уишоу, Самюъл
Уест, Брендън Глийсън,
Мерил Стрийп и др.
01.30 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.3, 4
04.00 „Информаторите“ /п./
- трилър, криминален,
драма (Германия, САЩ,
2008), режисьор Грегор
Джордан, в ролите:
Били Боб Торнтън, Ким
Бейсингър, Мики Рурк,
Уинона Райдър, Амбър
Хърд, Рис Ифънс, Джон
Фостър, Остин Никълс и
др. [16]

Вторник, 26 март
06.00 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.3, 4
08.30 „Отвличане” /п./
10.45 „Фамилията“ - сериал,
еп.5, 6
12.45 Телепазар
13.00 „Пистолет, куфар и 3
смърдящи варела“ /п./
- екшън, комедия (България, 2012), режисьор
Георги Костов, в ролите:
Асен Блатечки, Деян Донков, Ивайло Захариев,
Владислав Карамфилов
15.00 „Среща в интернет“ криминален
16.45 „Снежната кралица 3:
Огън и лед“ - анимация
18.30 Телепазар
18.45 „Тъмна вълна“ - приключенски, трилър, хорър
(САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция,
2012), режисьор Джон
Стокуел, в ролите: Хали
Бери, Оливие Мартинес,
Ралф Браун, Марк Елдеркин и др.
21.00 Премиера: „Свободната
вечер на майките“ - комедия (САЩ, 2017), режисьор Алитиа Джоунс,
в ролите: Кейти Аселтън,
Тони Колет, Бриджит
Евърет, Моли Шанън,
Адам Ливайн и др. [14]
22.45 „Наистина любов” - романтичен, драма, комедия
01.30 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.5, 6
03.30 „Разходка по Мисисипи“
- драма, комедия (САЩ,
2015), режисьори Ана
Боудън и Райън Флек, в
ролите: Бен Менделсон,
Ивон Ландри, Райън Рейнолдс, Стефани Хонърей,
Сиена Милър, Алфри
Уудард и др.

Сряда, 27 март
06.00 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.5, 6
08.00 „Тъмна вълна“
10.30 „Фамилията“ - сериал,
еп.7, 8
13.00 Телепазар
13.15 „Момчетата от Джърси”
- музикален, биографичен, драма (САЩ, 2014),
режисьор Клинт Истууд,
в ролите: Джон Лойд
Янг, Кристофър Уокън,
Алексис Краус, Джозеф
Русо, Франческа Истууд
и др.
16.00 „Легендата за Херкулес“
- фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2014),
режисьор Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц,
Геа Вайс, Скот Адкинс,
Роксан Маккий, Раде
Шербеджия, Николай
Сотиров, Димитър Дойчинов и др.
18.00 Телепазар
18.15 „Наистина любов” /п./ романтичен
21.00 Премиера: „Ранго“ - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Гор Върбински
23.15 „Вината в нашите звезди“ - романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Джош Бун, в ролите:
Шейлийн Уудли, Ансел
Елгорт, Лора Дърн, Уилем Дефо, Нат Улф, Лоте
Вербеек и др.
01.45 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.7, 8
04.15 „Среща в интернет“ /п./
- криминален, мистъри,
драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Ивон
Зима, Шон Робъртс, Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън

Четвъртък, 28 март
06.00 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.7, 8
08.30 „Коледна история 2” семеен, комедия
10.30 „Фамилията“ - сериал,
еп.9, 10
13.00 Телепазар
13.15 „Тъмна вълна“ /п./
15.30 „Вината в нашите звезди“
/п./ - романтичен, драма
18.15 „Робин Худ“ /п./ - приключенски, екшън, драма
(САЩ, Великобритания,
2010), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Ръсел
Кроу, Кейт Бланшет,
Матю Макфадън, Макс
фон Сидов, Оскар Айзък,
Дани Хюстън, Айлийн
Аткинс, Марк Стронг, Леа
Сейду и др
21.00 „Братовчед ми Вини” криминален, комедия
(САЩ, 1992), режисьор
Джонатан Лин, в ролите: Джо Пеши, Мариса
Томей, Ралф Мачио,
Мичъл Уитфийлд, Остин
Пендълтън, Брус Макгил,
Фред Гуин и др.
23.30 „Северополис“ - фентъзи, семеен, романтичен
(тв филм, Канада, САЩ,
2014), режисьор Дъглас
Бар, в ролите: Тифани
Тисен, Джош Хопкинс,
Бейлий Медисън, Макс
Чарлз, Кандис Главър и
др.
01.15 „Фамилията“ /п./ - сериал, еп.9, 10
03.45 „Булка от интернет“ трилър (САЩ, 2015), режисьор Кристин Конрад,
в ролите: Ан Уинтърс,
Травис Хамър, Аналиса
Кокрън, Лорън Гоу и др.

Събота, 23 март
06.00 „Модерно семейство“ сериал, с.6 еп.19, 20
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6 еп.12, 13
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.5 еп.16 - 19
10.00 „Нечиста наука“ - комедия, роматичен, фентъзи
12.00 „С жени на море“ /п./ комедия (САЩ, 2009),
режисьор Питър Билингсли, в ролите: Винс Вон,
Джейсън Бейтман, Фейзон Лав, Джон Фавро,
Малин Акерман, Кристен
Бел, Жан Рено и др.
14.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал, с.13 еп.3
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Ченге в детската градина 2“ - екшън, комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Дон Майкъл Пол, в
ролите: Долф Лундгрен,
Дарла Тейлър, Бил Белами, Алекс Поновик, Сара
Стрейндж и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.10, еп.12
- 14
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
04.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
04.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

Неделя, 24 март
06.00 „Модерно семейство“ сериал, с.6 еп.21, 22
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6 еп.14, 15
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.5
еп.20
- 22, с.6 еп.1
10.00 „Ченге в детската градина 2“ /п./ - екшън, комедия (САЩ, 2016)
12.00 „Г-н Майката на отбора“
/п./ - комедия, семеен (тв
филм, САЩ, 2009)
14.00 „Столичани в повече” сериал, с.13 еп.4
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Нечиста наука“ /п./ комедия, роматичен,
фентъзи (САЩ, 1985),
режисьор Джон Хюз, в
ролите: Антъни Майкъл
Хол, Илан Мичъл-Смит,
Кели ЛеБрок, Бил Пакстън, Робърт Дауни мл.,
Джуди Аронсън и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.15
- 17
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
04.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
04.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

Понеделник, 25 март
06.00 „Модерно семейство“ сериал, с.6 еп.23, 24
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.5
09.00 „Столичани в повече“ /п./
- сериал, с.13 еп.3
10.00 „Обичам те, човече” комедия, романтичен
(САЩ, 2009), режисьор
Джон Хамбърг, в ролите:
Пол Ръд, Джейсън Сигъл,
Рашида Джоунс, Сара
Бърнс, Джейми Пресли,
Джон Фавро, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг и
др.
12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Домашен арест“ - сериал, с.3 еп.23, 24
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
с.2 еп.13, 14
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.7, 8
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.15
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.7 еп.17, 18
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.9, 10
00.00 „Обичам те, човече” /п./
02.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Модерно семейство“

Вторник, 26 март
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10
еп.1, 2
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.6
09.00 „Домашен арест“ /п./ сериал, с.3 еп.23, 24
10.00 „Роднински връзки”
12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
с.2 еп.15, 16
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.9, 10
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.8 еп.16
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.7 еп.19, 20
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.11, 12
00.00 Премиера: „Размяната” комедия, фентъзи (САЩ,
2011), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Райън
Рейнолдс, Джейсън
Бейтман, Лесли Ман,
Оливия Уайлд, Ти Джей
Хенсън, Ед Акерман и др.
02.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал

Сряда, 27 март
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10
еп.3, 4
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.7
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2016)
10.00 „Господин Удкок“ - комедия, романтичен,
спортен (САЩ, 2007),
режисьор Крейг Гилеспи,
в ролите: Шон Уилям
Скот, Били Боб Торнтън,
Сюзан Сарандън, Ейми
Поулър, Итън Суплий и
др.
12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу (2017)
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
с.2 еп.17, 18
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.11, 12
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.1
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.7 еп.21, 22
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.13, 14
00.00 „ Господин Удкок“ /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал

Четвъртък, 28 март
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10
еп.5, 6
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.8
09.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу (2017)
10.00 Премиера: „Извънземните ми изядоха домашното“ - комедия, фентъзи,
приключенски, семеен
(САЩ, 2018), режисьор
Шон Макнамара, в ролите: Дан Пейн, Кирстен
Робек, Лорън Макнамара, Шон Макнамара,
Джейдън Грег, Тристан
Риск и др.
12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Супермаркет“ - сериал,
с.2, еп.19, 20
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.13, 14
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.2
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.1, 2
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.15, 16
00.00 „Извънземните ми изядоха домашното“ /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал

БСТВ - Българска свободна телевизия 06.30 “В обектива” с водещ
07.30
10.30
10.50
11.40
12.10
12.30
13.00
15.30
15.40
16.30
18.10
18.30
19.00
20.00
20.30
22.00
22.20
00.10
00.25
01.00
04.00
05.00
07.30
08.00

06.20
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30

Петък, 22 март
“България се събужда”
Новини
“Сянката на Елена”, 47 еп.
Документален филм
“Холивудски знаменитости”: Куин Латифа
Новини
“Следобед с БСТВ”
Новини
“Сянката на Елена”, 48 еп.
“Маневри на петия етаж”
(1985г.)
“Холивудски знаменитости”: Робърт Дауни
Джуниър
Новини
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян
Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
“Обич” (1972г.)
Новини
Киносалон БСТВ: “Папа
Хемингуей в Куба” (2015
г.), Канада, САЩ
Новини - късна емисия
Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
“България се събужда”
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян
“Следобед с БСТВ”
Събота, 23 март
Документален филм
“Холивудски знаменитости”: Робърт Дауни

ПЕТЪК, 22 март
„Здравей, България” –
сутрешен блок
„На кафе” – предаване на
NOVA
Новините на NOVA
„Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Господин Х и морето”
(премиера) – сериен
филм
„Кошмари в кухнята”
(нов сезон) – риалити
„Съдби на кръстопът”
(премиера) – предаване
на NOVA
Новините на NOVA
„Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
„Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
„Завинаги свързани” –
сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

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

ПЕТЪК, 22 март
„Всичко коз”
“Всяка сутрин“ – новинарски блок
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на
живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
Топ Шоп
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Топ Шоп
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ Централна емисия
НОВИНИ
„Патарински Live” – репортерско риалити
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ
„Патарински Live”НОВИНИ
„Спорт в обектива”
07:00 – Повторения
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08.30
09.30
11.00
11.30
12.30
13.00
14.30
15.00
16.30
17.30
18.10
18.30
19.00
20.00
21.40
00.35
01.00
02.00
03.30
04.30
05.30

Джуниър
“Общество и култура”
“Обич” (1972г.)
Документален филм
“Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
Новини
“Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
“Професия Турист” - Куба
(4 част)
“Цветен следобед” през
седмицата
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян
“Архивите на бъдещето”
- технологичните предизвикателства на новото
време
“Холивудски знаменитости”: Сандра Бълок
Новини
“Тази седмица” с Велизар
Енчев
“Покрив” (1977г.)
Киносалон БСТВ: “Слънчев удар” (2015г.), Русия
Новини
“Тази седмица” с Велизар
Енчев
“Цветен следобед” на
БСТВ
“Гласове” с водещ Явор
Дачков
“Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
“Лява политика”

07.30
08.00
08.30
09.30
10.00
11.00
12.30
12.50
15.00
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.50
23.50
00.20
01.20
03.30
04.30
05.30
06.30

Валерия Касиян
Неделя, 24 март
Документален филм
“Холивудски знаменитости”: Сандра Бълок
“Тази седмица” с Велизар
Енчев
“Професия Турист” - Куба
“Шевица” - фолклорно
предаване
“Уинкс: Мистерия от дълбините” - анимационен
филм
Новини
“Покрив” (1978г.)
“Цветен следобед” през
седмицата
“За историята - свободно”
“Гласове” с водещ Явор
Дачков
Новини
“Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
“Прилив на нежност”
(1983г.)
Киносалон БСТВ: “Реноар” (2012 г.), Франция
Новини
“Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
“Цветен следобед”
“Гласове” с водещ Явор
Дачков
“За историята - свободно”
“Лява политика”
“Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски

СЪБОТА, 23 март
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Отмъщението на
шаферките” – с уч. на
Рейвън-Симоне, Джоана
Гарсия, Бет Бродерик, Дейвид Клейтън
Роджърс и др.
14.45 „Щрак“ – с уч. на Адам
Сандлър, Кейт Бекинсейл, Кристофър Уокън,
Дейвид Хаселхоф, Хенри
Уинклър, Шон Остин,
Дженифър Кулидж и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Колумбиана” – с уч. на
Зоуи Салдана, Джорди
Молла, Майкъл Вартан,
Калъм Блу, Лени Джеймс,
Сам Дъглас и др.
22.15 „Заразно зло: Възмездие” – с уч. на Мила
Йовович, Сиена Гилори,
Мишел Родригес, Кевин
Дюранд, Одет Фер, Шон
Робъртс, Ли Бинбин и др.
00.15 „Светци и странници”
– с уч. на Рей Стивънсън,
Анна Камп, Майкъл Джибсън, Винсънт Картайзър, Рон Ливингстън и др
02.15 „Щрак“ – с уч. на Адам

Сандлър, Кейт Бекинсейл, Кристофър Уокън,
Дейвид Хаселхоф, Хенри
Уинклър, Шон Остин,
Дженифър Кулидж и др.
/п/
04.40 „Отмъщението на
шаферките” – с уч. на
Рейвън-Симоне, Джоана
Гарсия, Бет Бродерик, Дейвид Клейтън
Роджърс и др. /п/

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

22:00
22:15
23:00
23:15
01:00
01:30

НЕДЕЛЯ, 24 март
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любовни хроники” – с
уч. на Мерит Патерсън,
Джъстин Кели, Лейни
Макоули, Джина Холдън
и др.
14.10 „Щипка любов” – с уч.
на Джен Лили, Брендън
Пени, Кандис Макклър,
Пери Гилпин и др.
16.00 „Гурме детективи: Яж,
пий и умри” – с уч. на
Дилън Нийл, Брук Бърнс,
Брус Бокслайтнър, Марк
Синиър, Али Сковбай и
др.
18.00 „Мис Пепеляшка” – тв
риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Rogue One: История от
Междузвездни войни”
(премиера) – с уч. на
Фелисити Джоунс, Диего
Луна, Алън Тъдик, Дони
Йен, Форест Уитакър,
НОВИНИ
„Седмицата с Канал 3”
НОВИНИ
„Офанзива”
НОВИНИ
07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 24 март
06:15 „Седмицата с Канал 3” –
07:00 „Парламентът на фокус” 07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” 09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” 11:45 „Букмейкър – коментари
и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” –
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина

Кино нова
05:45
06:40
08:45
11:00
12:00
14:20
16:30
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00
06:00
08:30
11:00
13:15
15:45
17:50
20:00
21:00
23:00
00:00
05:50
06:50
09:00
11:30

ПЕТЪК, 22 март
„Касъл“
„Убийства в Мидсъмър”
„Две майки, едно бебе” –
„Касъл“ – сериал, сезон 6
„Смарагдовозелено”
„Спасяването на Линкълн”
„Заплащането” – трилър
„София – Ден и Нощ“
„От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
„Тилт” – драма
„От местопрестъплението:
Ню Йорк”
„Убийства в Мидсъмър” /п/
СЪБОТА, 23 март
„Моето индийско село”
„Рубиненочервено”
„Желязната лейди”
„Хелбой”
„Тилт” – драма
„Тиха нощ, луда нощ”
„От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
„Хачико: Историята на едно
куче”
„От местопрестъплението:
Ню Йорк”
„Бъгси“ – биографична
НЕДЕЛЯ, 24 март
„Актьорско студио”- токшоу,
сезон 18
„Дали е любов”
„Сапфиреносиньо”
„Тиха нощ, луда нощ” – комедия с уч. на Даян Кийтън,

Мадс Микелсън и др.
22.45 „Последното лице” – с
уч. на Чарлийз Терон,
Хавиер Бардем, Брандън
Филипс и др.
01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
02.00 „Гурме детективи: Яж,
пий и умри” – с уч. на
Дилън Нийл, Брук Бърнс,
Брус Бокслайтнър, Марк
Синиър, Али Сковбай и
др. /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

15

тв програми

Български

Алън Аркин, Джон Гудман, Ед
Хелмс
13:40 „Колумбиана“
16:00 „Хачико: Историята на едно
куче”
18:00 „Как да правиш любов като
англичанин“
20:00 „От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
21:00 „БСП - Бесни Страшни Пенсии“
23:15 „От местопрестъплението:
Ню Йорк”
00:15 „Димящи аса 2”
ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
05:45 „Касъл“
06:40 „Убийства в Мидсъмър”
08:45 „Любовна хижа”
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 6
12:00 „Сватбата на добрата вещица”
13:50 „Смарагдовозелено” – фантастика с уч. на Мария Ерих,
Янис Нивюнер, Лаура Берлин
16:10 „Rougue One: История от
Междузвездни войни”
19:00 „София – Ден и Нощ“ – риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
21:00 „Револвер” – екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Рей Лиота, Винсънт Пастор, Андре
Бенджамин
23:15 „От местопрестъплението:
Ню Йорк”
00:15 „Убийства в Мидсъмър” /п/
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!

05:50
06:45
08:50
11:00
12:00
14:00
14:30
16:45
19:00
20:00
21:00
23:30
00:30
02:45
05:50
06:45
08:50
11:00
12:00
13:45
14:20
16:30
20:00
21:00
22:50
23:50

ВТОРНИК, 26 март
„Касъл“
„Убийства в Мидсъмър”
„Наследникът”
„Касъл“ – сериал, сезон 6
„Семейството на добрата
вещица” – семеен филм
„В кадър”
„Как да правиш любов като
англичанин“
„БСП - Бесни Страшни Пенсии“ – екшън-комедия
„София – Ден и Нощ“
„От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
„Американски убиец”
„От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8,
/п/
„Револвер” – екшън
„Убийства в Мидсъмър” /п/
СРЯДА, 27 март
„Касъл“
„Убийства в Мидсъмър”
„Сватбата на добрата вещица” – семеен филм
„Касъл“ – сериал, сезон 6
„Магията на добрата вещица”
– семеен филм
„В кадър”
„Спасяването на Линкълн”
„Изкуството на войната”
„От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
„Огън в кръвта” – екшън-трилър с
„От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8,
/п/
„Убийства в Мидсъмър” ,

02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
05:45 „Касъл“
06:40 „Убийства в Мидсъмър”
08:50 „Семейството на добрата
вещица” – семеен филм с уч.
на Катрин Бел, Крис Потър,
Матю Найт
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 6
12:00 „Рожденият ден на добрата
вещица” – семеен филм с уч.
на Катрин Бел, Крис Потър
14:00 „В кадър”
14:30 „Мисли като мъж” – романтична комедия с уч. на Кевин
Харт, Кели Роулънд, Крис
Браун
17:00 „Операция „Четири лапи”
– семейна комедия с уч. на
Брендън Фрейзър, Брук Шийлдс, Мат Прокоп
19:00 „София – Ден и Нощ“ – риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8
21:00 „Сахара” – приключенски
екшън с уч. на Матю Макконъхи, Пенелопе Крус, Стив
Зан, Уилям Мейси
23:30 „От местопрестъплението:
Ню Йорк” – сериал, сезон 8,
/п/
00:30 „Огън в кръвта” – екшън-трилър с уч. на Джейсън Стейтъм, Ейми Смарт, Хосе Пабло
Кантило, Ефрен Рамирез,
Дуайт Йокам, Рено Уилсън и
др. /п/
02:30 „Убийства в Мидсъмър” /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон

ВТОРНИК, 26 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 10 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм

СРЯДА, 27 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 11 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Дяволското гърло” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 18 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 11 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!”

Анева
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

23:15
00:00
00:20
01:00

23:15
00:00
00:20
01:00

23:15
00:00
00:20
01:00

ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
06:15 „Всичко коз”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ

ВТОРНИК, 26 март
06:15 „Всичко коз”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ

„Патарински Live”- /п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
07:00 Повторения

„Патарински Live”- /п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
07:00 Повторения

СРЯДА, 27 март
06:15 „Всичко коз”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ

„Патарински Live”- /п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
06:15 „Всичко коз”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

2

16
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
16.10
16.30
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00
03.00
05.00
06.00
06.45
07.45
08.00
10.15
10.30

петък, 22 март
Новини
Ранни вести на живо
НОВИНИ
Парламентарен живот
на живо
НОВИНИ на живо
Китка народни песни
„Паралакс“
„Дискусионно студио“
Кратки Новини
„Дискусионно студио“
Класическа музика
Нови хоризонти
Новини на живо
„Всички на мегдана“ на
живо
„Прокудени от бащин
край“
Новини на живо
“Дискусионно студио”на
живо
“Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
Новини. Прогноза за
времето.
Дневниците на уфолога
Новини. Прогноза за
времето.
“Дискусионно студио”
„Прокудени от бащин
край“
“Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
“Паралакс” – публицистично предаване
„Всички на мегдана“
Дискусионно студио”
събота, 23 март
Новини
Ранни вести на живо
НОВИНИ
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков

Евроком
10:30
11:15
12:00
13:00
13:15
14:15
14:45
15:00
16:00
18:50
19:20
20:00
22:00
23:00
23:30
01:30
02:00
02:45
03:30
04:30
05:00

Петък, 22 март
Истинският Родриго - 92
еп. - Сериал
Сладка тайна - 123 еп. Сериал
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
Новини
Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
Модна фиеста - с Мариана Аршева
Новини
При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Истинският Родриго - 92
еп. - Сериал
Сладка тайна - 123 еп. Сериал
При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
Модна фиеста - с Мариана Аршева
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 22 март
08:00 Новости
08:30 «Сегодня 22 марта. День начинается» (6+)
09:00 «Модный приговор» (6+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
13:00 «Татьяна Тарасова. Лёд, которым я живу» (12+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
14:55 «Мужское / Женское» (16+)
15:45 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 Премьера. Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис в многосерийном фильме «Шифр»
(16+)
21:25 Премьера. Алексей Гуськов,
Оксана Фандера, Тимофей
Трибунцев в комедии «Вечная жизнь Александра
Христофорова» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

12

Най-гледаните
на живо
12.30 НОВИНИ на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова

12.45 „Кръшно хоро“ на живо
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини на живо
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето
01.45 “Паралакс“ 03.15 Прокудени от бащин
край 04.15 „Кръшно хоро“
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
06.45 „Дискусионно студио”

неделя, 24 март
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ на живо

понеделник, 25 март
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”

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

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

Неделя, 24 март

00:10 Семён Трескунов, Анастасия
Богатырёва, Константин
Хабенский, Александр Паль,
Михаил Ефремов в фильме
«Хороший мальчик» (12+)
01:45 Алексей Вертков, Виталий
Кищенко в фильме Карена
Шахназарова «Белый тигр»
(16+)
03:30 «Шифр». Многосерийный
фильм (16+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид
Марков в фильме «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)
Събота, 23 март
05:35 Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид
Марков в фильме «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)
07:20 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 «Вячеслав Зайцев. Слава и
одиночество» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:20 «Идеальный ремонт» (6+)
12:25 Премьера. «Живая жизнь»

Български

на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
вторник, 26 март
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
Понеделник, 25 март
10:30 Истинският Родриго - 93
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 124 еп.
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 93
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 124 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:30 Делници - с Николай
Колев

(12+)
15:10 Премьера. Дмитрий Назаров,
Марк Богатырёв, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев
в фильме «Кухня в Париже»
(16+)
17:15 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 Премьера. К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой
концерт в Государственном
Кремлёвском дворце (12+)
22:30 Премьера. Павел Прилучный,
Станислав Дужников, Кристина Бродская в драме «Рубеж»
(16+)
00:20 Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Денис Никифоров в фильме «8 первых
свиданий» (16+)
01:45 Ирина Купченко в фильме
«Странная женщина» (12+)
04:10 «Модный приговор» (6+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Инна Чурикова, Фёдор
Дунаевский, Анастасия Немоляева в фильме Карена
Шахназарова «Курьер» (12+)
Неделя, 24 март
07:00 «Часовой» (12+)
07:30 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.

тв програми
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

20.III. - 26.III.2019 г.

сряда 27 март
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

четвъртък, 28 март
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“

Вторник, 26 март
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Интересно със Славчо
Тошев
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
05:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
06:30 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 27 март
10:30 Истинският Родриго - 94
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 125 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 94
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 125 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 28 март
10:30 Истинският Родриго - 95
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 126 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 95
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 126 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай
Колев

Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
10:00 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Анимационный фильм (0+)
11:40 Галина Польских, Марина Дюжева, Евгений Стеблов, Евгений Евстигнеев в фильме «По
семейным обстоятельствам»
(12+)
14:05 Премьера. «Главная роль»
(12+)
15:35 Премьера сезона. «Русский
кёрлинг» (12+)
16:40 «Три аккорда» (16+)
18:25 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр (16+)
22:40 Премьера. Юрий Степанов,
Даниил Страхов, Артем Волобуев, Любовь Львова в фильме Александра Рогожкина
«Игра» (16+)
00:25 Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр
Демидов в фильме «Быстрее,
чем кролики» (16+)
02:00 Юрий Соломин в фильме
«Инспектор уголовного
розыска» (12+)

Телеканал Россия (RTR)

11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
22:25
23:30
01:05
01:45
03:10

Петък, 22 март
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Юморина
Выход в люди
Отогрей мое сердце. Х/ф
Белая студия. Михаил Шемякин
Личное дело судьи Ивановой. Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

05:00
08:40
09:20
10:00
10:20

Събота, 23 март
Утро России. Суббота
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время

05:00
09:00
10:00
10:25
10:45

10:40
11:25
11:55
13:25
16:50
19:00
19:45
23:10
00:05
02:20
04:25
07:35
08:15
08:40
09:20
10:00
10:20
10:50
11:30
13:30
14:50
15:30
19:00
21:00
21:40
00:30

Пятеро на одного
Моя любовь – Россия!
Женатый холостяк. Х/ф
Любить и верить. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Женщина с прошлым. Х/ф
Романтика романса
Объяснение в любви. Х/ф
Однажды преступив черту. Х/ф
Неделя, 24 март
Незабудки. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Далекие близкие
Больше, чем любовь
Расплата за счастье. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Женщины на грани

Продължава на стр. 25
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ÌÎßÒÀ ÒÀÉÍÀ ÇÀ
ÇÄÐÀÂÀ ÏÐÎÑÒÀÒÀ
този простичък метод е достъпен за всеки.
той помага на хората.

ÎÏÒÈÌÀËÍÀ
ÃÐÈÆÀ ÇÀ Î×ÈÒÅ

проф. д-р Б. ангелов,
мвр болница, софия, завеждащ
Офталмологично отделение
„Нормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за всеки индивид. Но с възрастта
в окото настъпват различни промени и

„Лутеин

Здравейте, приятели.
Искам да споделя полезна информация с всеки,

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 напъл-

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,

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

но. Аз съм само на 47
години и да свърша със
сексуалния си живот, не
бях готов.
аз 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

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
им помогна. Те също се
избавиха от хроничния
простатит, както им изчезнаха и проблемите 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.

заболявания. От очната патология такива са макулната дегенерация, свързана с
възрастта (МСВД), катарактата (вътрешно перде), някои от периферните дегенерации на ретината, глаукомата и др.
При МДСВ се наблюдават дегенеративни изменения в зоната на макулата.
Еволюцията е бавна. Пациентите се оплакват от намаляване на централното
зрение, като това става бавно и не им
прави впечатление, докато зрителната острота не спадне значително. Рискови фактори за развитието на МДСВ:
възраст над 65 г, женски пол, артериална хипертония и други заболявания на
сърдечносъдовата система, тютюнопушене. Катарактата е заболяване, характеризиращо се с нарушаване на прозрачността на лещата, което води до
намаляване на зрението. Катарактата е
водеща причина за слепота в световен
мащаб. Честотата й е най-висока след
50-55 г. възраст.“

Комплекс Плюс“

е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!

фармацевт мария пандева
Съдържанието на лутеин, зеаксантин и черна боровинка допринася за
нормална зрителна функция и острота, намалява риска от катаракта и мария пандева, маг.-фармацевт,
защитава от оксидативен стрес. Сааптека "ProLife", петрич
мо 1 капсула на ден в прожължение на
растни пациенти, за да запазят
три месеца.
Препоръчвам „лутеин комплекс здравето на очите си и да подоплюс“ както на млади, така и на въз- брят качеството на зрението си.
вЗемете
ОпакОвкапОдарък към всяка
лУтеин кОм
мОкри кърп
плекс —
ички За Очи
ла.

При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „лечебните билки на България“.
продукта „менмакс” можете да поръчате директно на
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg/ или в аптеките.

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

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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Витамин В12: алармени
признаци на недостиг
изтръпване
и мравучкане
Това е един от най-неприятните неврологични
симптоми на недостиг на
В12. Поражението на нервните мембрани и липсата
на кислород се проявяват
като изтръпване на крайниците, мравучкане и появата на потрепвания. За да
избегнете болезнените, или
по-скоро неприятни симптоми, препоръчваме нивото на витамин В12 да се поддържа в норма.
Проблеми с паметта
Не можете да си спомните името на стар приятел
или къде сте паркирали колата? Поздравления, време
е да проверите нивото на
витамин В12 и незабавно да
започнете да го коригирате!
Промяна
във вида на езика
Червеният блестящ език
е сигурен признак за липса
на витамин В12. Поради недостиг на витамини структурата на езика претърпява промени, става яркочервен, все едно е лакиран. Сякаш това не е достатъчно,
ами се появява и едно неприятно усещане за изгаряне на езика и изкривяване
на вкусовите възприятия.
Промени
в настроението
Липсата на витамин В12
в женското тяло може да
влоши състоянието на де-

пресия, да увеличи тревожността и нервността, както
и да предизвика раздразнение. И всичко това, защото
този витамин участва в производството на хормоните
на щастието – серотонин и
допамин.
Пристрастеност към
странни аромати
Анемията води до изкривяване на миризмите. Уханието на любимия ви парфюм вече не изглежда толкова очарователна, докато
ароматът на боя или керосин например ви привлича
неустоимо.
сърдечни проблеми
Тахикардия като резултат от нарушения на хемопоетичната функция, ниско кръвно налягане и много други симптоми са следствие от проблеми със сърдечно-съдовата система.
Изглежда, че малко количество витамин В12 няма да
е излишно, за да подобрите работата и здравето на
сърцето.
Повишена телесна
температура
В редки случаи липсата на цианокобаламин може да бъде придружена от
временно повишаване на
телесната температура до
субферилно състояние.
Този симптом е характерен и заради присъствието на инфекциозен процес
в тялото.

КРАЙ НА НЕВОЛНОТО ИЗПУСКАНЕ И ЧЕСТОТО УРИНИРАНЕ!
Френски професор и уролог Фредерик Пике и био-лабораторията в Кардиф създадоха био-нанотехнологичен
метод за възстановяване на правилното функциониране на отделителната система на човека. Благодарение
на тази формула се предоставя възможността на пациентите, както при жените така и при мъжете, да
намалят с 97% неволното изпускане и 84% честото ходене по „малка нужда”.

ДЕЛИКАТНИЯТ ДИСКОМФОРТ
“Имайки 30 годишен стаж като
Уролог заедно с познанията ми към
растенията действащи благоприятно
на отделителната система и знаейки
проблема на пациентите ми реших
да намеря алтернативно решение.
Обърнах се към лабораториите
във Великобритания имащи био-нанотехнологични
решения
за
извличане на 100% чисти натурални
съставки от растенията!” - с интерес
разказва проф. Пике.
”Няма значение дали имате от скоро
или с години това неволно изпускане/
често уриниране - това може да се
преодолее по естествен път без

да се налагат операции” - уверено
споделя откривателя на формулата.
След направените тестове и
статистики, вече има констатирани
над 100 хил. души в цял свят, които
потвърдиха ефективността на тази
уникална формула в това число
около 9 хил. души от България,
които са преминали терапията
и потвърждават ползите от този
метод. (виж снимката преди/след
терапията).
Показвайки
резултатите
от
терапията на водещите уролози в 24
страни, всички те бяха шокирани...
“Не можахме да повярваме, че без
оперативна намеса и медикаменти,
може да се постигне подобен ефект.”
- споделят уролози от България.
“Можем да се поддържаме вечно
здрави, но стига да можем да
намерим тайната на природата
в нейните растителни дарове” категорични
са
дългогодишните
експерти от лабораторията “Кардиф
Лаб”. Само качествен продукт
съставен от чисти натурални вещества може да даде бързи и
трайни резултати, стимулирайки
организма да реши тези проблеми
по натурален път. Благодарение на
съвременната нанотехнология на
молекулярно ниво, също и следвайки
биопроцесите в природата, помогна
да се създаде уникалният продукт.
“DEXOROL’’ (ДЕКСОРОЛ)

се изпускам!”
Валерия М., 76 год., София

ДОКАЗАНА ФОРМУЛА
Формулата на този препарат е
поместена в капсула съдържаща
6 активни съставки, които бързо
и ефективно дават възможността
да преодолеете уринарната инконтиненция. Действат благоприятно
за възстановяване на правилната
функция на мускулатурата на пикочния мехур, подобряват нервната
система около него, като подаването
на сигнал към мозъка става в
правилния момент и ни информира,
че е време да отидем по “малка
нужда”.
ДОФИНАНСИРАНЕ САМО ЗА
ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ!
Понеже технологията за обработка
на ценните съставки не е евтина,
и за да е финансово достъпен
препарата за българските граждани,

са избегнати всякакви посредници
и дистрибутори. В момента консултацията и покупката с препарата
става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за
България и се доставя безплатно
до дома Ви. Само първите обадили
се ще получат дофинансиране и
правото да се снабдят с препарата
вместо 189 лв. само за 55 лв. опаковка достатъчна за едномесечно
ползване.
Промоционалната
отстъпка
е
валидна до 20.04.2019г.
МНЕНИЯ НА ХОРА
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
“Цели 15 години се измъчвах и
срамувах. След 3 месеца ползване
на препарата на професора се
подобри уринирането ми и вече не

“Ставах по 6-7 пъти през нощта
да уринирам, което ме вбесяваше и
нямах спокоен сън. Пих капсулите 2
месеца и спря честото уриниране.
Вече спя спокойно!”
Боян Ч., 63 год., Варна
Простата не ми даваше спокойствие и трябваше да ходя често
да уринирам, случвало се и да се
изпускам ако не стигна на време
до тоалетната. След 2 месечно
ползване на капсулите на проф.
Пике всичко си дойде в норма!
Серафим Д., 71г. Пловдив
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Алтория и заболяванията Ноктите на ръцете
на дихателната система посиняват при невроза

Острите белодробни заболявания водят до краткотрайна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за
трайно инвалидизиране.
В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна
степен дихателна недостатъчност. При хроничната
дихателна недостатъчност
се наблюдава нарушение
в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в
организма и съответно пониското му съдържание в
тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис),
тъй като въглеродният
двуокис преминава през
алвеоларно-капилярната
мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.
За да не се стига до хронифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи
бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах, дим и
др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват

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

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

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

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

Временното посиняване на ноктите обикновено е свързано с краткотрайни напрежения,
силен стрес или продължително нервно натоварване. Променя се нервната настройка на
съдовете на крайниците. Кожата изстива или
се затопля, пръстите може да побледнеят, нок
тите посиняват.
Признаците може да са доста упорити, независимо че причината - стресът, отдавна не
съществува. Лечението може да започне с хапчета белергамин - по 1 хапче вечер преди лягане. Местно може да се приложат топли бани на ръцете с морска сол, също вечер преди лягане. На 5-6 литра вода се поставят 10 с.

л. морска сол. Ръцете се потапят в разтвора и
се масажират леко една с друга. Баните траят
10-15 минути, правят се през ден в продължение на 2 седмици. При посиняване на ноктите е нужно да се провери работата на белите
дробове и на сърцето.
Хроничният бронхит със задух и кашлица
при пушачите води до такива признаци. Затрудненото кръвообращение поради проблеми със сърцето - също.
Продължителното посиняване на ноктите у
пациенти с подозрения за сърдечни или белодробни проблеми е добре да бъде консултирано с интернист.

Възможно ли е тютюнопушене и
здраве за белия дроб едновременно
„Всички ние знаем каква вреда нанася тютюнопушенето и въпреки това
не можем да се откажем от
цигарите. Пречистването
на белия дроб е от първостепенно значение, особено при пушачи и при хора,
които живеят в среда със
замърсен въздух.
Но дори човек никога
да не е пушил, цигареният
дим около него, промишленото замърсяване, изгорелите газове допринасят
за увреждането на белите дробове. Поради тази
причина дали сте отказали цигарите или никога не
сте пушили, детоксикацията на белия дроб е полезна за всеки един човек.
Фитотерапията предлага най-иновативната
формула за пълно очистване на белия дроб от
натрупани с години отрови по него. Това е лидерът в своя клас продукти
Бронхо Клийнър – с екстракти от Живовляк, Евкалипт, Джинджифил и Вит.С
Данните показват какво се случва във времето след прием на Бронхо
Клийнър:

- След 8 часа се извежда
въглеродният окис – нивото на кислород в кръвта се
нормализира.
- След 2 дни се извежда
никотинът, връщат се вкусовите усещания, обонянието. След 3 дни в дробовете
се възстановява ресничестият епител.
- След седмица се понижава кръвното налягане. Намалява се рискът от инсулт,
сърдечносъдови заболявания, сърдечна и бъбречна
недостатъчност, стенокардия.
- След 2 седмици отслабва кашлицата. Тя не изчезва
веднага, тъй като на дробовете ви е необходимо време
за извеждане на натрупалите се в тях вредни вещества.
Щом започнете приема на
BRONCHO CLEANER, тялото ви започва да се възстановява и прочиства. Подобрява се качеството на половия живот.
- След 3 месеца се променя тенът на кожата. Никотинът ограничава постъпването на кръв в горните слоеве
на кожата, което я прави побледа, суха и допринася за
нейното набръчкване. Ни-

котинът стимулира появата
на бръчки, тъй като блокира изработването на колаген. Системното пречистване от никотина в белия дроб
позволява правилното "хранене" на кожата и видимото
й възстановяване.“
Препоръчителен прием
за пълни резултати: 3 месеца. Без лекарско предписание.
Бронхо Клийнър
можете да поръчате
директно на
телефон 0877 72 10 40,
https://biotica.bg/
или в повечето аптеки
в страната.
При поръчка на три
продукта получавате
подарък книжка
„Лечебните билки на
България“.

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

2

20

Медицина

12

Български

Дълголетие

20.III. - 26.III.2019 г.

М

оже да звучи
странно, но всеки път, когато
отидете в тоалетната,
имате възможност да
проверите здравето си,
наблюдавайки цвета на
урината, и да се ориентирате трябва ли да посетите лекар.
оранжев. Някои противовъзпалителни (асулфидин), лекарства за химиотерапия и лаксативи
със сена може да оцветят урината в оранжево.
Прекалената консумация на витамин В2 или
бета-каротин (моркови)
също може да е причина за това. Ако изключите горните причини:
Пийте повече вода.
Дехидратацията може да
доведе до концентрация
на урината и цветът й да
варира от тъмножълто
до оранжево. Само за няколко часа обаче тя трябва да върне нормалния
си яркожълт цвят.
Проверете очите.
Ако забележите жълтеникав оттенък в бялото
на очите си, оранжевата
урина може да е знак, че
черният дроб не функционира правилно. Незабавно се консултирайте
с лекар!
розов и червеникав.
Вероятно е тревожно да
видите червеникава или
розова урина, но това
може да бъде причинено
от храна или лекарства.
От храни. Ако сте

Български

Дълголетие

цветът на урината е
индикатор за здравето
яли цвекло, къпини или
ревен, няма причина да
се притеснявате. Някои от
съединенията, които правят тези храни червени, се
отлагат в урината. Обикновено тя се изчиства до
следващия ден. Ако това
не стане, веднага се консултирайте с лекар.
От медикаменти. Някои антибиотици - като рифадин и римактан, използвани за лечение на туберкулоза, може да оцветят
урината в червеникаво.
Феназопиридинът, който се използва за лечение
на инфекции на пикочните пътища, и лаксативи, съдържащи сена, също може
да бъдат причина за розов цвят.
От кръвта. Кръвта в
урината е сигнал за инфекция на пикочните пътища,
за бъбречни заболявания,
за ракови или неракови
тумори или камъни в пикочния мехур или бъбреците. Ако забележите някакви съсиреци от кръв
или други тъкани в урината, незабавно се консултирайте с вашия лекар!
Зелен или син. Може
да е шокиращо да видите тези цветове, но това е
рядко явление и може да
е причинено от:

Храни – ако се храните с изкуствено боядисани храни или аспержи.
Няма какво да ви притеснява. Урината ще се изчисти за ден-два.
Медикаменти - някои
лекарства (амитриптилин,
индометацин и пропофол)
може в някои случаи да
променят цвета.
внимание! Ако не сте
били изложени на никоя от посочените по-горе причини, трябва да се
свържете с вашия лекар.
Зеленият цвят може да
сигнализира за редки инфекции на пикочните пътища, причинени от бактерията Pseudomonas. Също
така може да е знак за камъни в бъбреците.
кафяв. Ако виждате кафяви нюанси в урината си,
това може да е признак на
дехидратация. Сред храните, придаващи на урината кафяв цвят, са ревенът и
бобът фава. Но е по-добре
да го проверите, особено
ако пиете много вода, но
цветът не изчезва. Кафявата урина може да показва
проблеми с черния дроб и
бъбреците.
внимание! Ако кафявата урина е последвана от
коремна болка, обриви и
гърчове, има голяма веро-

ИЗВЕСТНА ОТ 2600 Г

50%

ГРЪЦКА СМОЛА

ИЗНЕНАДВА УЧЕНИТЕ
СЪС СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ

ПЪЛНА
БЕЗОПАСНОСТ
Не предизвиква
никакви нежелани и
токсични действия
дори при доза
от 28 g
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МАСТИКА
МАСТИКА
противодейства на

бактериите Helicobacter pylori
при ЯЗВИ, ГАСТРИТ, КОЛИТ
и нарушено ХРАНОСМИЛАНЕ

60 капс.

Заразяването с Helicobacter
pylori засяга около 50% от
населението на света и е
чест причинител на гастрит
и язви на стомаха и дуоденума. Учените от Университета
в Милано, доказаха, че при
концентрация 500 mсg/ml
мастика убива до 90%
от бактериалните колонии.

Мастика предпазва от образуване на язви на стомаха и Обади се: 02 983 11 81
The New
дванадесетопръстника,
регулира тия
перисталтиката
на
Известна
от хилядолетия
ВСЕКИ ДЕН до 21.12
England
Journal
червата,
облекчава
астматичните
проблеми,
защото
проМастика е смола от вечно зеле- of Medicine, найпървите 11 поръчали
чиства
белите
дробове,
а
също
така
понижава
нивото
на
но дърво, растящо на гръцкия ос- старото медилошия
От фармацевтична
гледна точка тя е получават МАСТИКА
тров Хиос.
Тя ехолестерол.
използвана
с тера- цинско
списа- вместо 29 лв за 24 лв
многофункционална и до сега определено
певтична, козметична и кулинарна ние недооценявана
(4 лв доставка)
в
света,
А-Зет Медика,
София, ул. Поп Богомилог23
цел ощеДистрибутор:
от VII век пр.н.е.
В днешно

време смолата от мастиковото дърво бе официално призната от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за традиционен растителен
лекарствен продукт, приложим при
храносмилателни нарушения, възпаление на кожата и за заздравяване на рани. Многобройни научни
изследвания потвърдиха ефективността на мастика – в т.ч. противодействие на лошото храносмилане,
язва, антибактериално и антгъбично действие, антиоксидантно и понижаващо нивото на холестерола.

Не се поддавай
на язвите

Причините за язва на стомаха и
на дванадесетопръстника най-често са бактериална инфекция вследствие на Helicobacter pylori или нестероидни противовъзпалителни лекарства. Още преди три десетиле-

ласи, че мастика има способността да убива бактериите Helicobacter
професор
pylori. През 2010
йежи
лукашяк
г. в сп. Journal of
Ethnopharmacology бяха публикувани резултати от изследвания в
клиниката по гастроентерология в
Skylitsion в Хиос на148 пациенти,
страдащи от функционална диспепсия. След три седмици прием на мастика 350 mg три пъти дневно се наблюдава ясно подобрение на четири
изследвани симптома на диспепсия:
генерализирана болка в корема, коремна болка вследствие на тревожност, тъпа болка в областта на 02 983 11 81
епигастриума и До края на март
киселини в сто- Мастика - 24 лв.
маха.
вместо за 29 лв.

(4 лв. доставка)

ятност за генетично заболяване. Също така кафявата кръв говори за по-сериозно състояние, например
разпад на тумор.
Пенест. Пенливата
урина от време на време
е нормална и обикновено се дължи на скоростта
на уриниране. Но ако това продължава по-дълъг
период от време, трябва
да се обърнете към вашия
лекар. Може да бъде знак
за наличие на протеини
в урината, а увеличеното
им количество сигнализира за сериозен бъбречен
проблем.
Прозрачен. Ако урината ви е напълно прозрачна, значи, че пиете прекалено много вода. Това може да доведе до някои рискове, най-сериозният от
които е разреждането на
солите в тялото ви. Намалете количеството!
Бледосламено жълто,
прозрачно жълто, тъмножълто. Тези цветове
означават, че няма за какво да се притеснявате. В
идеалния случай урината
трябва да е бледозлатиста.
Бледожълтият цвят показва добър баланс на хидратиране. По-концентрираната урина е знак, че се
нуждаете от повече вода.

Стресът
води до
соларит

Често възникващите остри болки в корема трудно се обясняват
дори и след подробни изследвания. Много рядко интернистите се досещат да поставят диагноза соларит възпаление на соларния възел, най-голямото нервно сплетение,
което се намира зад
панкреаса и стомаха.
Причините за соларита не са много ясни. Обвиняват се хроничният
гастрит, панкреатитът,
язвата на дванадесетопръстника. Но всички
тези заболявания рядко предизвикват възпаление на соларния
възел. По-скоро главната причина е силният стрес. Това твърдят
учени от университета в Бристол, Англия.
По принцип соларитът не е самостоятелно заболяване, а вторично, при тежки напрежения на нервната
система, смятат учените. И затова предлагат
при съмнение в соларит да се търси невропатолог или психиатър.
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Възрастните õора –
наé-ãолемите æертви
на стрес и емоöионален
дискомôорт
Стресът по своята
същност е проява на
нарушено приспособяване към житейските
ситуации. Изследвания
сочат, че 75% от заболяванията на сърдечно-съдовата система
(стенокардия, сърдечен инфаркт, хипертония, мозъчен инсулт),
както и на храносмилателната система (язвена болест, колит) и някои нервно-психични
разстройства са предизвикани от стрес.

и да се посветим на
такава дейност, която
обичаме и уважаваме.
Възрастните хора често нямат възможност
за подобен избор. При
тях по време на стрес
организмът изразходва хранителните вещества много по-бързо от
обикновено. Ако не
компенсират загубата чрез храненето или
посредством добавки,
това може да доведе
до недостига им и съответно до отслабване

Основен източник
на стреса е нарушеният
баланс между вътрешната и външната среда на човека. Това е
трудното възприемане
на външния поради несъответствие с вътрешния свят на индивида.
Всеки стрес, особено
този, предизвикан от
разочарования, неуспех, негативни преживявания, оставя в нашия организъм необратими следи, които
се натрупват и в много случаи се проявяват с по-голяма сила с
напредването на възрастта.
При хората в напреднала възраст първичните прояви на стрес са
много по-силно изразени – нервност, безпокойство, страх, депресия, безсъние, както и
съпътстващите ги физически заболявания. В
действителност всички
лекари са на мнение,
че транквилизаторите
и седативните средства в никакъв случай
не решават проблема
със стреса. Вместо това
пациентите би трябвало да намерят достъпен, лесен и естествен
начин сами да преодоляват напрежението.
Най-добрият
начин за избягване на
вътрешния стрес е
да си изберем такава
среда, която да съответства на вътрешните ни предпочитания

на имунната система.
Хранителните добавки
са източник на концентрирани хранителни
вещества с благотворен ефект върху органите и системите в
човешкия организъм.
Специалистите препоръчват
фитопродукта Bland (Бланд)
като една от най-качествените хранителни добавки с положително действие върху
нервната система и
ефикасни за постигане
на спокойствие, хармония и баланс. Той
съдържа екстракти от
маточина, лавандула
и ашваганда. Бланд е
един от малкото продукти, подходящи за възрастни хора. Активните му съставки са под
формата на екстракти,
а те са лесно усвоими
дори и за организъм
с нарушени абсорбционни функции, както е
при хората в напреднала възраст. Маточината и лавандулата са
билки с утвърдени успокояващи и укрепващи нервната система
свойства, а ашвагандата осигурява по-добра
адаптация към външната среда.
Bland действа меко
и не води до пристрастяване. Не намалява
работоспособността.
Можете да намерите
в аптеките и без рецепта или онлайн на
www.botanic.cc.
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Млад учител - будител Пенсионерка дари
спестяванията си

24-годишният варненец Борис Георгиев е
учител по информатика и информационни технологии в СУ „Любен Каравелов” в район „Аспарухово”.
Харесва му общуването с учениците и смята,
че именно учителската професия е призванието
му. И понеже безплатно обучава децата и е всеотдаен в работата си, родители на негови ученици са го номинирали за каузата „Будителите
на образователната платформа „Училища BG” .

Пенсионерката Пенка Георгиева от Мездра дари спестяванията си за паметник на
Апостола и ремонт на
църква, свързана с историята на революционните комитети, която тъне в разруха.
На пет километра от
Мездра, в село Долна
Кремена, са останките
на уникална каменна
средновековна църква.Тук през 1872 г. Васил Левски е основал
един от тайните си ре-

волюционни комитети.
В момента тя тъне в
разруха – фасадата е
разцепена на две, покривът е рухнал, иконите са почти унищожени.
Оцелял през робство и войни, храмът
е на път да изчезне
в мирно време, поругаван и от търсачи
на съкровища. Следите от иманярите личат
от многобройните изкопи около храма, в
търсене на съкрови-

ща са разрушили и зида зад храмовата икона на фасадата.
Пенсионерката превърна мечтата на живота си в реалност, като дари спестяванията
си от 10 хил. лв.
„Това е целият ми
съзнателен
живот,

за 42 години трудов
стаж. Бях си обещала,
че всичко, което имам,
ще посветя за тази кауза. Имала, казват, дала!
Не е така, много хора
имат, но не всеки би
дал всичко”, споделя
родолюбката Пенка Георгиева.

Икона с чудотворни мощи
Борис е учител от 2 години. Миналата година
преподавал на ученици от 1-ви до 10-и клас, сега
- от 5-и до 12-и. Освен с информатика и информационни технологии занимава децата и с дизайн
и графика в безплатни курсове след часовете.
Явил се на конкурса за учител, за да се пробва, да направи експеримент със себе си. После,
признава, професията го грабнала. Всеки ден в
работата с децата му помагат съветите на майка
му - детска учителка, а също и опитът му в неформалното образование - курсове по роботика с деца. Заради добрата реализация на програмистите в чужбина също се е пробвал зад
граница. "Видях какво е и разбрах, че не само
заплатата е важна. По-съществено е удовлетворението." Така Борис обяснява решението си да
се върне в България.

С

тара табела, демонтирана при
обновяването на
улица "Лермонтов" в
Бургас, донесе в Историческия музей на
морския град бдителен
гражданин. Андрей Кудев забелязал, че старата табела е захвърлена и ще бъде отнесена за старо желязо.
За да спаси старината,
той я прибрал и почистил, след което я предал на музейните специалисти.
За да бъдат съхранени още знакови табели,
от Историческия музей
призовават гражданите
и работещите по обновяването на централната част да им предоста-

Икона на свети Ефрем Нови с
частица от светите му мощи беше в Бургас само за един ден. Тя
беше изложена за поклонение в
храм "Св. Йоан Рилски ". Свети
Ефрем Нови е известен като светеца светкавица заради бързите
чудеса, които се случват по молитвите му. Той помага за изцелението от страшни болести като
рак, психични разстройства, сърдечни заболявания.
Идването на мощите на свети
Ефрем Нови Чудотворец съпътстваше и събитието по представяне на книгите за неговия живот
и чудеса. Автор на книгите е журналистът от телевизия "Европа" и

водещ на новините Ангел Бончев.
"Свети великомъченик и чудотворец Ефрем Нови" е най-новата книга, която съдържа житие-

то, чудесата, акатист, молебен канон, тропари и молитви към светеца. Дарът на чудотворството,
даден му от Бога, е удивителен.
Народът на Гърция го е нарекъл
светец светкавица, защото светкавично отговаря на просбите на
молещите се.
"Светецът светкавица" е детската книга за свети Ефрем Нови
Чудотворец. Четивото представя
по увлекателен начин през очите
на едно дете, връстник на онези,
които ще се докоснат до живота на свети Ефрем, неговия свят
живот, който да им послужи като
пример за това кой път да изберат в живота си.

Бургазлия предаде Локомотив от войната
стара табела на музей „акостира” в Русе
вят свалени или намерени градски елементи от историческото ядро на Бургас.
Общинската териториална дирекция Приморие също
се включи към призива на историците.
Оттам са изпратени
указания към фирмите изпълнители
на ремонтни дейности да пазят старите улични табели
и да ги предават в
музея.

На лагер с пари от собствен труд
12 деца от центъра за настаняване от семеен тип „Изгрев” във
Варна бяха на зимен лагер с пари, спечелени от собствен труд.
Това се случи благодарение на
социална инициатива, в която те
участват от над три месеца. Всичко започва с идеята на три жени
- Веселина Дамова, Дияна Дянкова и Антоанета Попхлебарова. Те
предлагат деца и учители от центъра да шият торби от стари дрехи, да ги продават и със спечелените пари да покриват нужди, за
които държавната издръжка не
достига. Започват да шият и са
продали над 100 чанти. Със събраните пари бяха на зимен лагер в Дряново. В ЦНСТ „Изгрев”

живеят 25 деца, някои изоставени
от родителите си, други в невъз-

лис Коккинис, който е от гръцки
произход, са две от момчетата,

можност да бъдат гледани от тях.
Георги Константинов и Аристоте-

които участват активно в шиенето и продажбата на чантите.

100-тонен
парен
локомотив „акостира”
неотдавна на пристанището в Русе. Той бе
транспортиран от Виена с кораб по Дунава,
за да бъде предаден в
софийски завод за пълна реставрация. Парната машина е произведена в Пилз е н

атракцион за туристи.
Локомотивът бе докаран в Русе с най-големия български товарен кораб - „Джъмбо”.
Транспортирането му
по Дунав било предизвикателство за фирмата превозвач, макар че
тя има голям опит с едрогабаритните
и

през
1941 г. След
края на Втората световна война локомотивът е останал в бившата ГДР, след това
е бил продаден, а през
последните 20 г. се пази в жп музея във Виена. Частна компания
в столицата ще ремонтира парния експонат.
Хонорарът е около 1
милион лева, а срокът
за реставрация е девет месеца. Очаква се
след това машината да
се върне във Виена на
собствен ход и да бъде

тежки
изделия.
Най-атрактивната част от разтоварването бе самото вдигане от палубата и прехвърлянето на релсите
на пристанищния кей.
Тогава парната машина описа полукръг във
въздуха над реката. Беше свалена на две части - локомотив и товарен вагон. След като
беше поставен на релсите, музейният експонат, теглен от друг локомотив, беше съпроводен до София.
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Подвигът на взводния командир

ова, което ще разкажа,
звучи неправдоподобно. Прилича на дълго
търсен сюжет за повест, а
е самата истина. Човекът,
офицерът, командирът, който носеше удостоверение
„Негоден за военна служба“, продължи да се сражава, и то доста години... с живота. И побеждаваше.
...Септември 1944 г. Подпоручик Константин Гайдаров е
в родния си град Плевен. Лекува се от малария. Но идва

заповед и той, вече укрепнал,
се прощава с близки и роднини. Тръгва за фронта.
Краят на Втората световна касапница се вижда. Той
ще дойде чак когато падне
Берлин. Подпоручикът поема самостоятелен взвод към
16-а дивизия, участваща в
най-страшните боеве край
р. Драва. Младият командир
бързо се приспособява към
фронтовите условия. Върви
където му заповядат, където трябва. Под град от мини,

снаряди и куршуми изпълнява всяка заповед, лети от
позиция на позиция.
Така до Драва Соболч, до
март 1945 г. Изминават няколко дни от епичните сражения. Полковник Станчо
Хаджиев, началник-щаб на
дивизията, заповядва да се
изпрати група за проверка
на пътя. Изпраща два мотора. Скоро войниците се
връщат. Докладват, че няма
откъде да се мине. Напред
всичко е опожарено, срутено, пътят е задръстен. Подпоручик Гайдаров повежда
бойците сам. Избутват моторите на ръце край оцеляла като по чудо църквица.
Преминават през най-опасното прострелвано място,
мотористите продължават
по-нагоре сами. Командирът се връща. Една мисъл
не му дава покой: „Ако заповядат да придвижа взвода, какво ще правя? Трябва
незабавно да разузная!“ –
това е решението му.

Двадесет и първи март на
1945 г. Подпоручик Гайдаров отива на разузнаване.
Стъпва на мина и...
Остава без зрение и с един
крайник. След месец и половина войната ще свърши.
Той ще посрещне победата
напълно сляп и с един крак.
Великият романтик написа:
Тези, които живеят, са тези, които се борят,
тези, които вървят с огнена вяра нагоре...
Константин Гайдаров взема смело решение: записва
се в Юридическия факултет.
Заедно с брат си Александър, който ще му чете на глас
лекциите. И така се проточва
неговият тих подвиг. Семестър след семестър, година
след година... Дипломира се
успешно.
Приет е в Правния институт на БАН. Попада в нова
среда. Върви по стръмния
път на науката. Избира тема за дисертация по твърде

сложен проблем от международното право.
Запознах се и се сприятелих с този забележителен
мъж по повод подготовката
на Заповед № 604 на министъра на отбраната от 14 ноември 1969 г., с която подпоручик Гайдаров бе награден за проявена храброст и
себеотрицание в Дравските
боеве. Придружавах го при
тържествата по случай Деня на победата в 9-а танкова
дивизия в Княжево. Завърза
се истинска дружба помежду ни, която продължи доста години.
Четях дисертацията му и
видях, че е ползвана литература от френски, немски,
италиански и руски автори.
Възхищавах се на неговата
упоритост. Той обичаше да
ми повтаря любима мисъл,
че любовта е родила поезията, смъртта – философията, а
жаждата за живот – науката!
георги Й. гЕоргиЕв

Òанкът на поáеäата

Думата „танк” е английска и означава бронирана
кола, която се движи по гъсенична лента. Въоръжен е с оръдие и картечници. Пригоден е да действа при трудни полеви условия на бойното поле.
Обслужва се от екипаж от няколко души.
Танкът като нов род войска за първи път се използва от англичаните в Първата световна война 1914-1918 г. на 15 септември 1916 г. при река
Лом. В навечерието на Втората световна война в
много държави се появяват леки, средни и тежки
танкове. В това отношение не прави изключение
и Съветският съюз. През тридесетте години на ХХ
век Харковското конструкторско бюро с ръководител Михаил Илич Кошкин създава средния танк
34. Във Втората световна война воюващите държави масово използват в сраженията различните

типове и модели танкове. Един от найдобрите средни танкове на бойното поле във Втората световна война е съветският танк-34. Това се дължи на неговите тактико-технически качества. Общо в
СССР по време на Великата отечествена
война са произведени 95 099 танка и самоходни артилерийски оръдия. Повечето от тях на Т-34. Той успешно се използва за победата над Германия и Япония. С
негово участие победоносно завършват
Сталинградската битка, Курското сражение, Беларуската и Берлинската операция. Само в нея вземат участие 6250 танка
и САУ. Голям е приносът им и за разгрома на Квантунската армия на Япония в Далечния изток. За да

Преäставител на
въçроæäенската интелигенöия
В творческата си
работа като журналист много съм писал
за града на Алеко и
главно за личности от
годините на Възраждането. Този път съм
се насочил към един
от възпитаниците на
Христаки Павлович и
Емануил Васкидович
– васил Манчев (на
снимката).
Той е роден през
далечната 1832 г. в
Свищов. Съдбата му
е отредила да живее
в условията на османското владичество 46
години и други 29
– в свободното отечество.
Васил Манчев е
ученик на Емануил Васкидович и Христаки
Павлович – две имена
колоси на образованието в условията на
възрожденското време. Продължава обучението си в Букурещ

и Цариград. На два пъти – през 1856-1859 г.
и 1866-1867 г., е учител
в родния си град Свищов. През 18591866 г. е учителствал в
Битоля. Или
10 години
е на даскалското поприще.
По време на
престоя
си в Битоля е
арестуван и изпратен в
затвора в
Цариград за
участие в борбата за църковна независимост.
Васил Манчев активно сътрудничи на
възрожденския периодичен печат и е близък приятел на Дими-

тър Миладинов.
През 1867 г. във
връзка с преминаването на Филип-Тотювата чета в Българско е заловен, съден и
изпратен
на заточение в Ангора, където остава до
1872 г.
Повече
от 5 лета остава в килията.
Освободен е по
настояване на Антим I. Когато
е на свобода, като човек на перото
е сътрудник на „Цариградски вестник” –
1857 г., и на в. „Македония” – 1870 г. От
1873 до 1876 г. е час-

тен учител в Цариград
по български и френски език.
През 1876 г. емигрира
във Виена, а след 1888
г. се завръща в родния Свищов. Във вече
свободна България се
включва активно в живота на отечеството. От
1881 до 1885 г. е помощник-директор на Народната библиотека в София. От 1887 до 1895
г. е учител в Силистра.
Разделя се с белия свят
на 75 години.
Автор е на методическия буквар на френски
език, издаден със съдействието на свищовското
читалище, на което той
е един от съучредителите през 1856 г. Вече като
пенсионер обикаля различни селища в Северна
България и събира ценни книги и ръкописи, с
които попълва книжния
фонд на първото българско читалище в родния си град.
Васил Манчев заема
достойно място в пантеона на възрожденската българска интелигенция.
Христо ЦЕков

бъде по-добре използван Т-34 на фронта, в Съветската армия се създават оперативни съединения.
През 1944 г. танковите армии на Съветския съюз наброяват шест, които се запазиха до края на
войната. По думите на генерал С. М. Щеменко „за
командири на танковите армии се подбираха найнадарените, най-смелите и решителни генерали,
които бяха в състояние да поемат цялата отговорност за своите действия и да не се озъртат
назад. Само такива хора можеха да решават задачите, поставени пред танковите армии. Обикновено танковите армии се въвеждаха в пробива и
действайки в оперативната дълбочина, откъснати от главните сили на фронта, унищожаваха резервите на противника, тила му, нарушаваха управлението на врага, завладяваха изгодни позиции и най-важните обекти”.
Сред най-видните и талантливи командващи
танковите армии във Великата отечествена война 1941-1945 г. се открояват имената на генералите – някои по-късно стават маршали на бронетанковите войски, П. С. Рибалко, П. А. Ротмистров,
М. С. Катуков, Д. Д. Лелюшенко, С. И. Богданов и
А. Г. Кравченко. Всички те са се отличавали с изумителна лична храброст и големи пълководчески
способности. Блестящи примери за тяхното умело
командване на танковите сражения са многобройните им победи над немските и японските врагове. Много от съветските танкисти са наградени с
ордени и медали, а на най-добрите и присвоено
високото звание „Герой на СССР”.
Танк Т-34 се произвежда няколко години и след
войната. Той е бил на въоръжение в много държави, включително и в Българската армия. За приноса на Т-34 за великата победа на съветския народ над Германия и Япония е наречен танк победител. Съвременните руски танкове са наследници на легендарния Т-34.
александър тиМЕв,
с. горна козница, обл. кюстендил
Страницата подготви Цветан ИЛИеВ

20.III. - 26.III.2019 г.
Диема
СРЯДА, 20 март
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
16:30 „Пророчеството”
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Анаконда: Потомство“
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 21 март
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
16:30 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Шарън
Стоун, Рони Кокс, Рейчъл
Тикотин, Майкъл Айрънсайд и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „S.W.A.T.- Специален
отряд” – екшън с уч. на
Самюел Джаксън, Колин
Фарел, Мишел Родригес,
Ел Ел Кул Джей, Джеръми Ренър, Оливър Мартинес и др.

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

сряда, 20 март
Забранена история, еп. 6
Страхотни изобретения, еп.
19
Тайната война, еп. 6
Конспирация, еп. 12
Митове и чудовища, еп. 3
Първите цивилизации, еп. 1
Как Пътят на коприната създаде света, еп. 1
Проект “Нацизъм”, еп. 1
Прокълнати династии, еп. 1
Прокълнати династии, еп. 2
Времето, което промени света, еп. 5
Времето, което промени света, еп. 6
Тайната война, еп. 6
Страхотни изобретения, еп.
23
Страхотни изобретения, еп.
18
Митове и чудовища, еп. 3
Първите цивилизации, еп. 1
Как Пътят на коприната създаде света, еп. 1
Втората световна война в
цветове, еп. 8
Смъртносно разузнаване, еп.
3
Тайната война, еп. 8
Тайните на подземния свят,
еп. 4
Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
Тайната война, еп. 7
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 2
Загадки в музея, еп. 9
Страхотни изобретения, еп.
23
Страхотни изобретения, еп.
23
Митове и чудовища, еп. 3
Първите хора, еп. 1
четвъртък, 21 март
Тайната война, еп. 7
Прокълнати династии, еп. 1
Прокълнати династии, еп. 2
Последните крале-воини на
Европа, еп. 3
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
Психарско корабокрушение
Проект “Нацизъм”, еп. 2
Прокълнати династии, еп. 3
Прокълнати династии, еп. 4
Времето, което промени света, еп. 7
Времето, което промени света, еп. 8
Тайната война, еп. 7
Страхотни изобретения, еп.
24
Страхотни изобретения, еп.
19
Последните крале-воини на
Европа, еп. 3
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
Психарско корабокрушение
Втората световна война в
цветове, еп. 9
Смъртносно разузнаване, еп.
4
Тайната война, еп. 9
Тайните на подземния свят,

Най-гледаните
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 22 март
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Орденът”
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Сталинград” – военен
екшън с уч. на Томас
Кречман, Пьотр Фьодоров, Мария Смолникова,
Янина Студилина, Филипе Райнхард, Хайнер
Лаутербах, Сергей Бондарчук и др.
00:40 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:40 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 23 март
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
07:30 „Топ Гиър: Ботсвана”
09:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
10:30 „Пророчеството”
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи” , 2 епизода
17:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал, сезон 9
17:30 „S.W.A.T.- Специален отряд”
20:00 „Обирът на девицата”
– криминална комедия
с уч. Кристофър Уокън,
Морган Фрийман, Уилям
Х. Мейси, Марси Гай Хердън, Уин Еверет, Брекин
Майър, Джозеф МакКена,
Бейтс Уайлдър и др.
22:00 „Десперадо” – екшън с
уч. на Антонио Бандерас,
еп. 5
22:50 Помпей: нови разкрити тайни
23:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
00:45 Тайната война, еп. 8
01:40 Забранена история, еп. 6
02:30 Загадки в музея, еп. 3
03:20 Загадки в музея, еп. 10
04:10 Страхотни изобретения, еп.
24
04:40 Страхотни изобретения, еп.
24
05:10 Последните крале-воини на
Европа, еп. 3
петък, 22 март
06:10 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
07:10 Тайната война, еп. 8
08:10 Прокълнати династии, еп. 3
08:35 Прокълнати династии, еп. 4
09:00 Мистерията на римските
черепи
09:50 Първите хора, еп. 3
10:50 Жената в железния ковчег
11:50 Проект “Нацизъм”, еп. 3
12:45 Прокълнати династии, еп. 5
13:10 Прокълнати династии, еп. 6
13:40 Времето, което промени света, еп. 9
14:05 Времето, което промени света, еп. 1
14:30 Тайната война, еп. 8
15:25 Страхотни изобретения, еп.
25
15:55 Страхотни изобретения, еп.
20
16:25 Мистерията на римските
черепи
17:15 Първите хора, еп. 3
18:15 Жената в железния ковчег
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 10
20:15 Смъртносно разузнаване, еп.
5
21:00 Тайната война, еп. 10
21:55 Тайните на подземния свят,
еп. 6
22:50 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 1
23:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
00:35 Тайната война, еп. 9
01:30 Забранена история, еп. 1
02:20 Загадки в музея, еп. 4
03:10 Загадки в музея, еп. 11
04:00 Страхотни изобретения, еп.
25
04:30 Страхотни изобретения, еп.
25
05:00 Мистерията на римските
черепи
05:55 Забранена история, еп. 3
събота, 23 март
07:05 Страхотни изобретения, еп.
12
07:35 Страхотни изобретения, еп.
13
08:05 Страхотни изобретения, еп.
14
08:35 Страхотни изобретения, еп.
15
09:05 Страхотни изобретения, еп.
16
09:35 Прокълнати династии, еп. 13
10:00 Прокълнати династии, еп. 1
10:25 Прокълнати династии, еп. 2
10:50 Прокълнати династии, еп. 3
11:15 Тайната война, еп. 6
12:10 Тайната война, еп. 7

Салма Хайек, Стив Бушеми, Карлос Гомез, Куентин Тарантино, Хоаким
де Алмейда, Чийч Марин
и др.
00:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 24 март
06:00 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
07:00 „Топ Гиър: Най-лошата
кола в историята” – предаване за автомобили
09:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
10:30 „Хелбой“ – екшънфантастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден, Джефри Тамбор и др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Щурите съседи” , 2 епизода
17:20 „Теория за големия
взрив“ – сериал, сезон 9
17:50 „Десперадо” – екшън с
уч. на Антонио Бандерас,
Салма Хайек, Стив Бушеми, Карлос Гомез, Куентин Тарантино, Хоаким
де Алмейда, Чийч Марин
и др.
20:00 „Хатфийлд и МакКой” II
част
22:00 „Мисионер” – екшън с уч.
на Долф Лундгрен, Челси
Рикетс, Матю Tомпкинс
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 25 март
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0“
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
16:30 „Хелбой“ – екшънфантастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
13:05
14:00
14:55
15:50
16:40
17:30
18:20
19:10
20:05
21:00
22:00
23:05
23:55
00:55
01:55
02:45
03:35
04:25
04:55
05:25
05:55
06:25
07:00
07:30
08:20
09:25
10:30
11:35
12:00
12:25
12:50
13:15
13:40
14:10
15:00
16:05
17:10
18:10
19:00
20:00
21:00
22:00
23:05
00:10
01:15
02:15
03:05
03:55
04:40

Тайната война, еп. 8
Тайната война, еп. 9
Тайната война, еп. 10
Престъпността през войната,
еп. 1
Престъпността през войната,
еп. 2
Престъпността през войната,
еп. 3
Свирепа Земя, еп. 2
Втората световна война в
цветове, еп. 12
Жени воини, еп. 1
Как Пътят на коприната създаде света, еп. 2
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
Психарско корабокрушение
Изтребление - унищожението
на евреите в Европа, еп. 8
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
Забранена история, еп. 3
Загадки в музея, еп. 8
Загадки в музея, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 7
Страхотни изобретения, еп. 7
Страхотни изобретения, еп.
11
Страхотни изобретения, еп.
12
неделя, 24 март
Страхотни изобретения, еп.
13
Времето, което промени света, еп. 5
Загадки в музея, еп. 5
Последните крале-воини на
Европа, еп. 1
Последните крале-воини на
Европа, еп. 2
Последните крале-воини на
Европа, еп. 3
Времето, което промени света, еп. 1
Времето, което промени света, еп. 2
Прокълнати династии, еп. 3
Прокълнати династии, еп. 4
Прокълнати династии, еп. 5
Прокълнати династии, еп. 6
Смъртносно разузнаване, еп.
6
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Последното пътуване на Романови
Убийци от древността, еп. 5
Втората световна война в
цветове, еп. 13
Как Пътят на коприната създаде света, еп. 2
Първите цивилизации, еп. 2
Краят на империята, еп. 3
Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 3
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, еп. 9
Загадки в музея, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 8

12

Български

25

тв програми

Еванс
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Вертикална граница“ –
приключенски екшън с
уч. на Крис О’Донъл, Бил
Пакстън, Робин Тъни,
Скот Глен
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:30 Еротичен телепазар
03:30 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 26 март
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0” - сериал,
сезон 3
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Обирът на девицата”
– криминална комедия
с уч. Кристофър Уокън,
Морган Фрийман, Уилям
Х. Мейси
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Разкатаване” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Роб Шнайдер, Лела Рошон, Пол Сорвино и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 27 март
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0” - сериал,
сезон 3
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”

14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Отмъщението на Уайът
Ърп” – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс, Мат Далас, Трейси
Адкинс, Мартин Снатандер и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Анаконда: Кървава следа” – приключенски екшън с уч. Кристъл Алън,
Линдън Ашби, Джон РисДейвис
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 28 март
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0” - сериал,
сезон 3
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
16:30 „Вертикална граница“
– приключенски екшън
с уч. на Крис О’Донъл,
Бил Пакстън, Робин
Тъни, Скот Глен, Изабела
Скорупко, Темуера Морисън, Стюарт Уилсън и
др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Джон Уик 2” – екшън с
уч. на Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн, Рикардо
Скамарчо, Бриджит
Мойнахан, Руби Роуз,
Йън МакШейн, Джон
Легуизамо, Ланс Редик,
Комън и др.
00:40 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”

01:40 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 29 март
05:40 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0” - сериал,
сезон 3
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Разкатаване” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Роб Шнайдер, Лела Рошон, Пол Сорвино и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Ямакаши” – екшън с уч.
на Чау Бел Дин, Уйлямс
Бел, Малик Диуф, Шарл
Периер, Ян Хнаутра и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:20 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 30 март
05:50 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
06:50 „Топ Гиър: Патагония” –
предаване за автомобили
08:30 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22,
2 епизода
11:00 „Отмъщението на Уайът
Ърп” – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс, Мат Далас, Трейси
Адкинс, Мартин Снатандер и др.
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи” , 2 епизода
17:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал, сезон 9,
2 епизода
18:00 „Ямакаши” – екшън с уч.
на Чау Бел Дин, Уйлямс
Бел, Малик Диуф, Шарл
Периер, Ян Хнаутра и др.
20:00 „Пристигане в Америка“

05:10 Страхотни изобретения, еп. 8
05:40 Свирепа Земя, еп. 2
понеделник, 25 март
06:30 Страхотни изобретения, еп.
30
07:00 Тайната война, еп. 9
07:55 Прокълнати династии, еп. 5
08:20 Прокълнати династии, еп. 6
08:50 Париж - Берлин: очертания и
сенки от историята, еп. 4
09:45 Прокълнати династии, еп. 7
10:10 Прокълнати династии, еп. 8
10:40 Помпей: нови разкрити тайни
11:45 Проект “Нацизъм”, еп. 4
12:40 Прокълнати династии, еп. 7
13:05 Прокълнати династии, еп. 8
13:35 Времето, което промени света, еп. 2
14:00 Времето, което промени света, еп. 3
14:25 Тайната война, еп. 9
15:20 Страхотни изобретения, еп.
26
15:50 Страхотни изобретения, еп.
21
16:20 Париж - Берлин: очертания и
сенки от историята, еп. 4
17:15 Прокълнати династии, еп. 7
17:40 Прокълнати династии, еп. 8
18:10 Помпей: нови разкрити тайни
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 11
20:15 Смъртносно разузнаване, еп.
6
21:00 Тайната война, еп. 11
21:50 Невидимият град на Рим
22:50 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
23:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
00:45 Тайната война, еп. 10
01:45 Забранена история, еп. 2
02:40 Загадки в музея, еп. 5
03:30 Загадки в музея, еп. 12
04:20 Страхотни изобретения, еп.
26
04:50 Страхотни изобретения, еп.
26
05:20 Париж - Берлин: очертания и
сенки от историята, еп. 4
вторник, 26 март
06:20 Прокълнати династии, еп. 6
07:10 Страхотни изобретения, еп.
20
07:40 Тайната война, еп. 10
08:40 Прокълнати династии, еп. 9
09:05 Прокълнати династии, еп. 10
09:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
10:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
11:10 Невидимият град на Рим
12:05 Проект “Нацизъм”, еп. 5
13:05 Прокълнати династии, еп. 9
13:30 Прокълнати династии, еп. 10
13:55 Времето, което промени света, еп. 4
14:20 Времето, което промени света, еп. 5
14:45 Тайната война, еп. 10
15:40 Страхотни изобретения, еп.
27
16:10 Страхотни изобретения, еп.
22
16:40 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
17:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
18:20 Невидимият град на Рим

19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 12
20:15 Смъртносно разузнаване, еп.
7
21:00 Тайната война, еп. 12
21:55 Психарско корабокрушение
23:05 Как Пътят на коприната създаде света, еп. 2
00:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
00:50 Тайната война, еп. 11
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, еп. 6
03:20 Загадки в музея, еп. 13
04:10 Страхотни изобретения, еп.
27
04:40 Страхотни изобретения, еп.
27
05:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
сряда, 27 март
06:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения, еп.
21
07:25 Тайната война, еп. 11
08:20 Прокълнати династии, еп. 11
08:50 Прокълнати династии, еп. 12
09:15 Митове и чудовища, еп. 4
10:05 Първите цивилизации, еп. 2
11:05 Как Пътят на коприната създаде света, еп. 2
12:00 Проект “Нацизъм”, еп. 6
12:55 Прокълнати династии, еп. 11
13:20 Прокълнати династии, еп. 12
13:45 Времето, което промени света, еп. 6
14:10 Времето, което промени света, еп. 7
14:35 Тайната война, еп. 11
15:30 Страхотни изобретения, еп.
28
16:00 Страхотни изобретения, еп.
23
16:30 Митове и чудовища, еп. 4
17:20 Първите цивилизации, еп. 2
18:20 Как Пътят на коприната създаде света, еп. 2
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 13
20:15 Смъртносно разузнаване, еп.
8
21:00 Тайната война, еп. 13
21:55 Мистерията на римските
черепи
22:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
23:40 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
00:30 Тайната война, еп. 12
01:30 Забранена история, еп. 4
02:20 Загадки в музея, еп. 7
03:10 Загадки в музея, еп. 1
04:00 Страхотни изобретения, еп.
28
04:30 Страхотни изобретения, еп.
28
05:00 Митове и чудовища, еп. 4
05:50 Първите хора, еп. 2
четвъртък, 28 март
07:05 Страхотни изобретения, еп.
22
07:35 Тайната война, еп. 12
08:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
09:15 Реформацията: Свещената
война на Европа
10:10 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
11:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
12:00 Останки от войните, еп. 1
12:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
13:40 Мощта на вулканите, еп. 1
14:35 Тайната война, еп. 12
15:30 Страхотни изобретения, еп.
29
16:00 Страхотни изобретения, еп.
24
16:30 Реформацията: Свещената
война на Европа
17:25 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
18:20 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 1
20:15 Смъртносно разузнаване, еп.
1
21:00 Тайната война, еп. 1
21:55 Помпей: нови разкрити тайни
23:00 Невидимият град на Рим
00:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
01:00 Тайната война, еп. 13
01:55 Забранена история, еп. 5
02:45 Загадки в музея, еп. 8
03:30 Загадки в музея, еп. 2
04:20 Страхотни изобретения, еп.
29
04:50 Страхотни изобретения, еп.
29
05:15 Реформацията: Свещената
война на Европа
петък, 29 март
06:10 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
07:05 Страхотни изобретения, еп.
23
07:35 Тайната война, еп. 13
08:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
09:15 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
10:05 Първите хора, еп. 4
11:05 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
12:00 Останки от войните, еп. 2
12:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
13:40 Мощта на вулканите, еп. 2
14:35 Тайната война, еп. 13
15:30 Страхотни изобретения, еп.
30
16:00 Страхотни изобретения, еп.
25
16:30 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
17:20 Първите хора, еп. 4
18:20 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
19:15 Втората световна война в
цветове, еп. 2
20:15 Смъртносно разузнаване, еп.
2
21:00 Тайната война, еп. 2
21:55 Жената в железния ковчег
23:10 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 2
00:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
00:55 Тайната война, еп. 1
01:55 Забранена история, еп. 6
02:45 Загадки в музея, еп. 9
03:30 Загадки в музея, еп. 3
04:20 Страхотни изобретения, еп. 30
04:50 Страхотни изобретения, еп. 30
05:20 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1

22:30

01:30
05:50
06:50
08:30
10:50

13:00
13:30
17:30

20:00

22:00

23:50
02:15

– комедия с уч. на Еди
Мърфи, Арсенио Хол,
Шари Хедли, Мадж Синклер, Джеймс Ърл Джоунс
и др.
„Ярост“ – екшън с уч. на
Брад Пит, Шая Лебьоф,
Логан Лърман, Майкъл
Пеня, Джон Бернтал,
Скот Истууд, Джейсън
Исак и др.
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 31 март
„Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 2
„Топ Гиър: Патагония” –
предаване за автомобили
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22,
2 епизода
„Черната маска: Градът
на маските” – екшънфантастика с уч. на
Тобин Бел, Джон Полито,
Тереса Херера, Скот
Адкинс, Тайлър Мейн,
Андрю Бринярски, Роб
Ван Дам и др.
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Щурите съседи” , 2 епизода
„Пристигане в Америка“
– комедия с уч. на Еди
Мърфи, Арсенио Хол,
Шари Хедли, Мадж Синклер, Джеймс Ърл Джоунс
и др.
„Хатфийлд и МакКой” –
исторически филм с уч.
на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър, Пауърс Бут, Джена
Малоун, Андрю Хауърд,
Линдзи Пулсифър, Ноел
Фишер и др., III част
„Грешната част на града” – екшън с уч. на Роб
Ван Дам, Дейв Батиста,
Сторми Даниълс, Рандъл
Рийдър, Лара Грайс,
Брук Фрост Едрик Браун,
Ава Сантана и др.
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар

събота, 30 март
06:05 Забранена история, еп. 4
07:10 Страхотни изобретения, еп.
17
07:40 Страхотни изобретения, еп.
18
08:10 Страхотни изобретения, еп.
19
08:40 Прокълнати династии, еп. 7
09:05 Прокълнати династии, еп. 6
09:35 Прокълнати династии, еп. 5
10:00 Прокълнати династии, еп. 4
10:30 Тайната война, еп. 11
11:25 Тайната война, еп. 12
12:20 Тайната война, еп. 13
13:15 Проект “Нацизъм”, еп. 1
14:10 Проект “Нацизъм”, еп. 2
15:10 Проект “Нацизъм”, еп. 3
16:10 Проект “Нацизъм”, еп. 5
17:10 Проект “Нацизъм”, еп. 6
18:10 Мощта на вулканите, еп. 1
19:10 Тайната война, еп. 1
20:05 Жени воини, еп. 2
21:00 Как Пътят на коприната създаде света, еп. 3
22:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
23:05 Истинският доктор Живаго
00:00 След Холокоста
01:00 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
02:00 Забранена история, еп. 5
02:50 Загадки в музея, еп. 10
04:40 Загадки в музея, еп. 4
05:30 Страхотни изобретения, еп. 9
неделя, 31 март
06:00 Страхотни изобретения, еп. 9
06:30 Страхотни изобретения, еп. 14
07:00 Времето, което промени света, еп. 6
07:25 Загадки в музея, еп. 5
08:10 Загадки в музея, еп. 6
08:57 Загадки в музея, еп. 7
09:40 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
10:30 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
11:20 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
12:10 Времето, което промени света, еп. 3
12:35 Времето, което промени света, еп. 4
13:00 Прокълнати династии, еп. 7
13:25 Прокълнати династии, еп. 8
13:50 Прокълнати династии, еп. 9
14:15 Прокълнати династии, еп. 10
14:40 Смъртносно разузнаване, еп. 7
15:25 По следите на трансилванското злато
16:20 Помпей: нови разкрити тайни
17:25 Невидимият град на Рим
18:15 Убийци от древността, еп. 6
19:05 Тайната война, еп. 2
20:00 Как Пътят на коприната създаде света, еп. 3
21:00 Първите цивилизации, еп. 3
22:00 Краят на империята, еп. 4
23:05 Руската революция
00:00 Децата на кралица Виктория,
еп. 1
01:05 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
02:05 Забранена история, еп. 6
02:55 Загадки в музея, еп. 11
03:45 Загадки в музея, еп. 5
04:35 Страхотни изобретения, еп. 10
05:05 Страхотни изобретения, еп. 10
05:35 Времето, което промени света, еп. 1

2

26
Он еър
20 март, СРЯДА
България сутрин
Ези-тура
Доктор Х
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
21 март, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Как да се омъжим за милионер
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
22 март, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30

Фокс
Сряда, 20 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето
Четвъртък, 21 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви

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

Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Как да се омъжим за милионер
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Код „Ято“
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Жоакина, доня Революция – сериал
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
23 март, СЪБОТА
Опорни хора
Видимо и невидимо
Операция: История
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Можеш и по-добре филм
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Полдарк – сериал, историческа драма
Новините ON AIR
Похитени – сериал, политически трилър
Човек за човека – драма,
Франция/Великобритания, 2005 г.; режисьор:

Петък, 22 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Плажът
00:25 Живите мъртви
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето
Събота, 23 Март
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на
Земята
08:50 Последният човек на
Земята
09:20 Последният мъж на света
09:45 Последният мъж на света
10:10 Хавай 5-0
11:10 Скорпион
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Малкълм
14:25 Чък за късмет
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на
Земята
17:10 Последният човек на
Земята
17:40 Последният мъж на света
18:05 Последният мъж на света
18:35 Пришиване
19:35 В преследване на щастието
22:00 Врагът сред нас
22:55 Орвил
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:55 Легион
02:40 Престъпления от класа
03:30 Престъпления от класа
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на
Земята
04:55 Последният човек на
Земята
05:15 Последният мъж на света

12

тв програми

Български

Режис Варние; в ролите:
Джоузеф Файнс, Кристин
Скот Томас, Йън Глен, Хю
Боневил
Новините ON AIR /п./
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
Новините ON AIR /п./
Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
Видимо и невидимо
Новините ON AIR /п./
24 март, НЕДЕЛЯ
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Можеш и по-добре филм
Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
Телепазарен прозорец
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Операция: Истори“
– предаване с Росен
Петров
Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
Новините ON AIR
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Линиите на Уелингтън –
исторически сериал
Полдарк – сериал, историческа драма
Новините ON AIR
Похитени – сериал, политически трилър
Розета – драма, Белгия/
Франция, 1999 г.; режисьор: Жан-Пиер и Люл
Дарден; в ролите: Емили

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

20:30
21:30
22:15
23:15

Неделя, 24 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
08:50 Последният човек на
Земята
09:20 Последният мъж на света
09:45 Последният мъж на света
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Малкълм
14:25 В преследване на щастието
16:45 Последният човек на
Земята
17:10 Последният човек на
Земята
17:40 Последният мъж на света
18:05 Последният мъж на света
18:35 Пришиване
19:30 Бебета гении
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Проходът
23:50 Плажът
02:05 Легион
02:50 Престъпления от класа
03:30 Престъпления от класа
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на
Земята
04:55 Последният човек на
Земята
05:15 Последният мъж на света
05:40 Последният мъж на света
Понеделник, 25 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Американски пай
14:25 Семейство Симпсън
14:50 Семейство Симпсън
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът

Вторник, 26 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето
Сряда, 27 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
04:50 Малкълм

Четвъртък, 28 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето
Петък, 29 Март
06:00 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Семеен пъзел
01:20 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Ченс
03:40 Живите мъртви
04:25 Екзорсистът
04:50 Малкълм
05:10 Пазители на времето

01:00
01:30
03:00
03:30
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:30
13:15
14:15
14:15
14:45
15:00

15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00

06:00
06:45
07:35
08:25

Код „Ято“
Новините ON AIR
Глухар
Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
27 март, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – исторически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
28 март, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – исторически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Код „Ято“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал

00:10
00:55
01:30
02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

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

06:00
06:45
07:35
08:25
08:50
09:20
09:45
10:10
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:15
16:45
17:10
17:40
18:05
18:35
19:30
22:00
22:55
23:55
00:50
01:45
02:40
04:30
04:15
04:35
05:00
05:15
05:40
06:00
06:45
07:35
08:25
08:50
09:20
09:45
10:10
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
17:10
17:40
18:05
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
23:55
00:50
01:50
02:40
03:25
04:10
04:35
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Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Видимо и невидимо
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
29 март, ПЕТЪК
България сутрин
Ези-тура
Доктор Х
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село – исторически сериал
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Код „Ято“
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Жоакина, доня Революция – сериал
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
30 март, СЪБОТА
Опорни хора
Видимо и невидимо
Операция: История
Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Можеш и по-добре филм
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с

Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Хиляда пъти лека нощ
– драма, Норвегия/
Ирландия/Швеция, 2013
г.; режисьор: Ерик Поуп;
в ролите: Жулиет Бинош,
Николай Костер-Валдау,
Мария Дойл Кенеди,
Клое Анет и др.
00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
31 март, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1
08:00 Необичайните заподозрени
09:00 Мултимедия
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк
14:15 Можеш и по-добре
14:15 Историите ON AIR
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG
19:30 Йерихон
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени
23:00 По-шумно от бомби –
драма, Норвегия, 2015
г; режисьор: Йоаким
Триер; в ролите: Изабел
Юпер, Джеси Айзенбърг,
Гейбриъл Бърн и др.
00:45 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./

Събота, 30 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Скорпион
Скорпион
Скорпион
Малкълм
Бебета гении
Семейство Симпсън
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Пришиване
Вавилон
Врагът сред нас
Орвил
Проходът
Живите мъртви
Легион
Престъпления от класа
Престъпления от класа
Семейство Симпсън
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Неделя, 31 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
От местопрестъплението: Маями
Малкълм
Вавилон
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Макгайвър
Американски пай
Семейство Симпсън
911
Проходът
Империя
Скорпион
Високо напрежение
Престъпления от класа
Престъпления от класа
Семейство Симпсън
Последният човек на

Земята
04:55 Последният човек на
Земята
05:15 Последният мъж на света
05:40 Последният мъж на света
Понеделник, 1 Април
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Специален доклад
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:25 Ченс
03:20 Живите мъртви
04:05 Чикаго
04:50 Малкълм
05:15 Пазители на времето
Вторник, 2 Април
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Кости
08:00 Кости
08:55 Пазители на времето
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:25 Ченс
03:20 Живите мъртви
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Петър Стойчев - властелин
Дъжд от голове в
Стара Загора и Разград на планетата в ледени води

Червените преодоляха Берое
ЦСКА-София
не
срещна особени проблеми да спечели срещу един от любимите
си съперници - състава на Берое, печелейки с 2:0 домакинството
си на "Армията". Резултата откри Тиаго в 18-

ата минута, а в 92-ата
минута Ерол Алкан си
вкара автогол.
Така червените не
позволиха на лидера
Лудогорец да се откъсне по-сериозно и разликата между двата тима остава 5 точки пре-

ди старта на плейофите в първата шестица.
Домакините не изиграха кой знае колко добър мач, но въпреки това заралии с
нищо не показаха, че
заслужават нещо повече от поражение и
в крайна сметка записаха поредна загуба
при гостуване на „Армията”.
Наставникът на червените Любослав Пенев отново, както бе
и в предишния двубой
срещу Етър, не заложи на Божидар Чорбаджийски, Едвин Джеси
и Рубен Пинто, които
останаха на пейката за
сметка на Валентин Антов, Жоржиньо и Жанио Бикел.

16 март със сигурност ще остане
в спортната история, защото Петър
Стойчев освен че стана за втори път
световен шампион по плуване в ледени води в Мурманск, го направи с невероятен рекорд.
Българинът изплува дистанцията
от 1000 метра за 12 минути и 10 секунди, като подобри собственото си
постижение от преди две години с 5
секунди. Басейнът, който беше изрязан върху заледеното езеро Семьоновско с размери 25 метра, посрещна
403 плувци от 32 държави, а в дисциплината на Стойчев бяха 41 състезатели. Българинът стартира в последната серия и още от началото поведе
на конкурентите си. С всяка измината дължина Петър Стойчев увелича-

На световното първенство по биатлон

Владимир Илиев спечели сребърен медал

Останалите резултати от кръга
Ботев (Пловдив) Ботев (Враца) 1:1
0:1 Кавдански 19'
1:1 В. Шопов 21'
ВЕРЕЯ - ЛЕВСКИ 3:4
0:1 Мариани (27-д)
1:1 Рейш (29-а)
1:2 Буш (33)

1:3 Костов (38)
2:3 Лола (56)
2:4 Божинов (70-д)
3:4 Станчев (90+2)
ЛУДОГОРЕЦ - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) 6:0
1:0 Шверчок 7
2:0 Шверчок 21
3:0 Григоре 24 д.

4:0 Марселиньо 42
5:0 Марселиньо 55
6:0 Кешерю 64
ВИТОША - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:3
0:1 Бахтич 66
0:2 Димитър Илиев
83
0:3 Ален Ожболт 90

Шампионска лига

Хеттрик на Роналдо класира
Ювентус на 1/4 финал
Отборът на Ювентус постигна
феноменален успех с 3:0 над Атлетико Мадрид в сблъсък от 1/8-финалната фаза на Шампионската
лига.
Италианският шампион изнесе
лекция на страхливия и безобразно слаб тим на Диего Симеоне, който нямаше абсолютно никаква идея какво точно трябва да

направи на “Алианц Стейдиъм”, за
да успее да се пребори с “бианконерите”.
Атаката на Юве бе водена от човек, дошъл сякаш от друга планета, а това се доказа в самия сблъсък. Кристиано Роналдо отново бе
над всички, но това не е изненада.
Дори не е нужно да се анализира
играта на португалския магьосник.

Жребий за 1/4-финалите:

Аякс - Ювентус
Ливърпул - Порто
Тотнъм - Манчестър Сити
Барселона - Манчестър Юнайтед
УЕФА обяви, че Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед не могат
да домакинстват в един ден или в
поредни дни. Поради тази причина
двубоите на Барселона и Юнайтед
са разменени и "червените дяволи"
ще приемат каталунците в първия
мач. Това е така, защото при подобна ситуация се взема предвид

класирането от предния сезон, в
което предимството е в полза на
Манчестър Сити.
Срещите ще се играят на:
9/10 април - първи мачове от
1/4-финалите
16/17 април - втори мачове от
1/4-финалите
30 април/1 май - първи мачове
от 1/2-финалите
7/8 май - втори мачове от 1/2-финалите
1 юни – финал.

Лига Европа, 1/8-финали, реванши
Динамо (Киев) - Челси 0:5 (в първия мач 0:3)
РБ Залцбург - Наполи
3:1 (в първия мач 0:3)
Краснодар - Валенсия
1:1 (в първия мач 1:2)
Интер - Айнтрахт
(Франкфурт) 0:1 (в първия мач 0:0)
Бенфика - Динамо
(Загреб) 3:0 след продължения, 1:0 в редов-

ното време (в първия
мач 0:1)
Славия (Прага) - Севиля 4:3 след продължения, 2:2 в редовното
време (в първия мач 2:2)
Арсенал - Рен 3:0 (в
първия мач 1:3)
Виляреал - Зенит 2:1
(в първия мач 3:1)

Жребият за 1/4-финалите в Лига Европа
1. Арсенал - Наполи
2. Виляреал - Валенсия
3. Бенфика - Айнтрахт
4. Славия (Прага) - Челси
Четвъртфиналните
дуели са на 11 и 18 април. Полуфиналите са
насрочени за 2 и 9 май.
Финалът е на 29 май в
Баку.

ваше аванса си и накрая финишира
с преднина от 34 секунди пред втория Фергил Хестерман (Холандия) и
на 0.53 минути от третия Владислав
Сапожников (Русия).

Исторически успех
за българския биатлон!
Владимир Илиев спечели сребърен медал в индивидуалния старт на 20
км на световното първенство в Йостерсунд
(Швеция). Стартиралият с №42 Илиев пора-

В няколко
изречения

България спечели два
златни медала от световното първенство по
вдигане на тежести за
17-годишни щангисти в
Лас Вегас (САЩ). В категория до 102 кг Стефчо Христов стана първи с общ
резултат 315 кг. Карлос Насар грабна титлата в категория до 73
кг с двубой 291 кг. Третият ни представител Георги Йочев се класира на
пето място в категория
до 89 кг.
За шести пореден
път Даниел Асенов е европейски шампион! Тайсъна грабна златото в
категория до 52 килограма на първенството
за мъже и жени до 22 години във Владикавказ. На
финала боецът ни победи категорично с 5:0 англичанина Киърън Макдоналд.
Братът на Даниел Асенов – Боян, спечели сребърния медал в категория до 56 килограма. На финала той загуби от представителя на
домакините Сергей Ярулин с 0:5.

зи 19 от общо 20
мишени и успя
да се пребори за
първия в историята на родния биатлон при мъжете
медал от шампионат на планетата.
Илиев остана на
1:08.7 минути от
победителя Арнд
Пайфер. Германецът бе безгрешен
в стрелбата и даде време 52:42.4 минути.
Единствения си пропуск Илиев допусна във
втората стрелба (от положение “прав”). Само
на 4 десети от секундата
след българина остана
норвежецът Тарей Бьо
(1 грешка в стрелбата),

който се нареди трети
в крайното подреждане.
Още двама българи
се класираха в топ 30.
Димитър Герджиков е
21-и. Той направи само
една грешка (във втората стрелба) и даде време
с 3:42.3 минути по-слабо от това на шампиона.
Европейският първенец
в същата дисциплина
от Минск миналия месец Красимир Анев пък
зае 27-а позиция с изоставане от 4:13.3 минути. За Владо Илиев, който на 17 март навърши
32 години, това е найголемият успех в кариерата му.

Второ място за Катрин
в Киев

Катрин Тасева спечели сребърен медал в многобоя на турнира по художествена гимнастика Гран
при в Киев. Българската грация се нареди втора
със сбор от 76.650 точки. Победителка в многобоя
стана Влада Николченко (Украйна) със 77.950 точки, а трета се класира Екатерина Селезньова (Русия) със 75.800.
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Съюзен живот

Сменят се времената, сякаш хищна хала отнесе славата на някогашните самодейци от селото.
Огнян Тодоров е арендатор на голяма земеделска кооперация, обработва хиляди декари земя. Като истински стопанин на полето заслужено спечели доверието и любовта на хората. Въпреки трудовата му заетост жителите на селото
решиха да го натоварят с още едно задължение
– избраха го за председател на читалище „Димитър Благоев” с надеждата да запали искрица
от застиналото огнище. Върна се ентусиазмът и
на самодейците от певческия хор и песните им
отново направиха живота в селото по-лек. Към
старите заслуги и награди прибавиха златни и
сребърни медали, които топлят сърцата на селяните. Портретите на Ботев и Левски, потънали в

забрава, отново заеха почетното си място в читалищния дом. Песните, веселбите, срещите стоплят позастиналото огнище.
Животът е зидария и хубаво е, когато всеки
сложи тухла в общия зид.
Марин БУртов от клуб „Единство”,
с. славовица, обл. Плевен

Т

ой е най-голямото културно събитие в община Дулово. Възникнал като
рутинна среща на три
пенсионерски клуба –
на Върбино, Дулово и
Тервел, съборът израства като самобитна гражданска проява на пенсионерите и
се превръща в голямо авторитетно културно събитие, вълнуващ празник на хората от третата възраст
в този североизточен
край на страната.
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Не знам кой и кога е
дал името на този чудесен пенсионерски
клуб, кацнал като чайка на варненския бряг,
но това сигурно е бил
човек с поетична душа
и крилато въображение. Защото клуб „Чайка” от десетилетия отваря вратите си за хората, които обичат добрите отношения, стиховете, песните, рециталите.
По някаква необяснима причина списъкът с имената на любителите на поезията и
писаното слово е найдълъг именно в този
клуб. И сега, и в недалечното минало пишещите поезия и проза са
интелигентни и талантливи, но същевременно
са скромни, непретенциозни личности. Ко-

Читалища

гато участват в някое
мероприятие, нашите поетеси
четат своите стихотворения
с известна
стеснителност, не
обичат да активистки
се самоизтъкват.
А техните откровения наистина са искрени, вълнуващи, посрещани с взаимна радост от слушателите.
Не е чудно, че точно
от клуб „Чайка” започна творческия си полет лиричният сборник „Листопад на спомените”.
Години наред в него
най-многобройна е групата на творците от то-

ветерани от пенсионерски клуб „чайка” – варна
зи клуб. А това са Мина Минкова, д-р Пенка
Антонова, Велка Господинова, Ценка Илиева,
Маргарита Таргова, Таня Карагьозова, Дана
Пенушева.
Вестник „Пенсионери” е на особена почит
в клуба. Отговорничката за културно-масовата работа Руска Ламбова редовно чете интересни материали от изданието, а Величка Го-

ранова, Ева Василева,
д-р Нели Вълчева и Дима Терзиева са дописници на това любимо
четиво.
Хвала на всички жени и мъже, които превърнаха клуб „Чайка”
– район „Приморски”,
в притегателно място
за общуване на хората
с млади души и добри
сърца!
Ева ЯНкУлова,
сП-2004 – варна

Регионален пенсионерски събор „Върбино”

Надхвърлил рамките
на Дуловската община

и Силистренска област,
съборът има широк от-

звук в региона, голяма притегателна сила
и многобройно
изпълнителско и
зрителско присъствие.
Тук, край
единственото пенсионерско село в района –

с. Върбино, в историческата местност Канагьола - кървава река, добруджанските народни
песни и танци, надмогнали векове и събития,
оживяват в нова идейно-естетическа светлина.
Пенсионерският събор „Върбино” е продължител на българските народни традиции, стожер на българщината в този специфи-

чен за родината ни регион. Една от основните
му задачи е да събира,
да съхранява и да предава на идните поколения неповторимите
по своето съдържание
и мелодичност добруджански народни песни. На 25-годишния му
юбилей е обявен за национален събор и се
провежда в два дни.
андрей Христов,
Дулово

Традиционна среща с приятели Съхраняване на традициите
Нов съюз на пенсионерите (НСП)
реализираме проекти, които ни дават
възможност да разширяваме връзките си с пенсионери от съседни страни.
Срещите с новите ни приятели са добра възможност за обмяна на опит и
обогатяване на съюзната ни дейност.
Областният съвет на
НСП носи много енергия и ние я влагаме
във всичко, което
правим.
По стар обичай както в
България, така и в гр. Кавадарци, Македония, се
празнува Трифон Зарезан.
Областният съвет на НСП - Перник, имахме специална покана съгласно
сключения преди две години официален договор за сътрудничество. Първата среща беше в Перник на български език и втората – в
Кавадарци на македонски език. И тази година отпразнуването се състоя
в гр. Кавадарци. На срещата присъст-

ваха пенсионери от Македония, Сърбия и България. Гости от България бяха инж. Ст.Стефанов - зам.-председател на НСП, Васил Щраков – говорител и член на ЦС на НСП, Катя Христова – член на ЦС и председател на
областния съвет на Перник, Тодорка
Кирилова – областен координатор на НСП, и други членове на НСП.
Всички присъстващи изразиха задоволство
от създадените приятелски
връзки.
Празника
отбелязахме с
почерпка с чаша вино и вкусни мезета. Споделихме трудни
и щастливи моменти от дейността на пенсионерите от трите града Перник, Лесковац и Кавадарци.
стефан стЕФаНов,
зам.-председател на НсП,
катя Христова, член на Цс на
НсП и председател на областния
съвет на НсП - Перник

масова дейност и туризъм, а
има сериозно изразени позиции по всички въпроси, които касаят социалния живот и
ролята в обществото на хората от третата възраст. Хората от моето поколение са
образовани и добре разбират защо е необходим закон за
възрастните хора в България.
Липсата обаче на желание за
единни действия е била випресъздаване наги пречка за постигане на
на резитба положителни резултати, както
на трифон Зарезан е и в настоящия момент. Това е моето скромно мнение
Въпреки трудните дни, най-ве- като икономист и човек, занимавал
че от финансово естество, които се дълги години с обществена дейни съпътстват, искам да споделя ност на доброволни начала. Безкрайс вас – най-близката на сърцето и ни дебати с почти нулев резултат!
душевността ни редакция, няколко
А пенсионерските клубове са мясщрихи от живота ни в съюза и в то преди всичко за съхраняване на
клуба, в който членувам повече от нашите отколешни традиции, за бе10 години.
седи и взаимопомощ в сферата на
Не искам да омаловажавам кри- здравеопазването. Те ни съхранятиката, на която напоследък сме ват активни и жизнеспособни поподложени от страна на наши съ- дълго време!
Зефира ДоБрЕва,
мишленици пенсионери, но смея
пенсионер от варна
да твърдя, че нашата пенсионерска организация, член на СП-2004,
страницата подготви
не се занимава само с културноМаргарита лоЗаНова
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любов”, „Прилепът”, „Волният вятър”
и др. В своята 40-годишна
кариера в Музикалния театър той винаги е поставял
театралното
си творчество
над всичко. Не
От стр. 1
Той е роден на 8
март 1929 г. в с. Горна Козница, Кюстендилска област. То е
разположено в южните склонове на Конявската планина. През
Средновековието е

е неописуемо красива
и плодородна. През
30-те години на миналото столетие баща му Борис с цялото
си семейство отива на
работа в Казанлък и
там се заселва за постоянно. Видин Даска-

било част от владенията на Самуиловия
род. Прадядо му се е
казвал Георги Димитров и е бил 42 години учител в селото
след освобождението
ни от османско иго.
Селяните са го наричали Даскала, поради
което по-късно земляците му започнали
да наричат фамилията им Даскалови. Стоичко – дядото
на Видин

лов още от ранно детство проявява музикални и артистични
способности. Завършва Държавната музикална академия в София през 1953 г. – теоретичния факултет. С
конкурс постъпва на
работа в Музикалния
театър „Стефан Македонски”, където е на
сцената до края на
живота си през 2001
г., или общо 40
години.
Н а
тази

Винаги ще го помним

Невисок на ръст, с дяволита усмивка, той бе
обикновен на вид до мига, в който запее, затанцува и завърти отново и отново колелото на
“живот човешки, живот глупешки, живот на хубави и глупави мечти”.
Той беше органична сплав от певческо майсторство, артистично обаяние и танцово вдъхновение. Не притежаваше една или друга дарба, той просто имаше таланта да съчетава
всичко. И така се нареди сред най-големите на
всички времена в българския музикален театър,
превърна се в легенда. Възрастта за него не е
оправдание за откъсване от ДМТ "Стефан Македонски". За известно време той е негов директор - в средата на 90-те години. И именно като
такъв сам се е пенсионирал, и то тайно. След
като излиза от театъра, продължава пътя си
като режисьор. Обикаля сцените в страната и
поставя неуморно всичко онова, което преди е
играл, учи младите. По време на една от репетициите като режисьор на "Веселата вдовица"
получава инфаркт...
Въпреки скромното съществуване най-трудно преживява раздялата със сцената: "Желанието на човека остава за цял живот" – казва той.
В последните години от живота си живее сам
в столичния квартал "Младост 2". Заради скъпите лекарства, с 4 байпаса, се храни в студентски стол. Дали гузна съвест мъчи хората, които го оставиха сам и в нищета? Едва ли. Те са
“велики”. За разлика от всички тях обаче маестро Видин Даскалов остави на България нещо
– голямото си сърце и талант, които винаги
ще помним.
ася ЧоБаНова

сцена изиграва над
120 роли в съвременни и класически оперети. Сред тях
са: „Царицата на чардаша”, „Старият Рац”,
„Хубавата
Елена”,
„Службогонци”, „Графиня Марица” и още
десетки други роли
в оперети. Маестрото Видин Даскалов се
утвърждава и на режисьорското поприще. Негови са постановките на „Веселата
вдовица”, „Време за

на артиста и певеца
Видин Даскалов няма
да бъдат забравени от
бъдещите поколения
българи, които обичат оперетното изкуство. Създаденото от
неговия творчески гений ще остане завинаги в културната съкровищница на родината.
Ние, земляците му
от село Горна Козница, в знак на уважение към таланта и за
приноса му към българското оперетно изкуство преди години
му поставихме паметна плоча в центъра
на селото, която да
напомня на бъдещите поколения горно-

останки започна порано и продължи до
по-късно. Тялото на
актьора бе облечено
във фрака, с който е
изиграл много от ролите си. Кремирано и
погребано е в Казанлък в гроба на родителите му.
Името и талантът

козничани, че в тяхното село е роден един
от най-великите наши
оперетни актьори.
На 8 март 2019 г. се
навършиха 90 години
от рождението му.
Нека си спомним за
блестящия оперетен
артист!
александър тиМЕв

Îìàãüîñàíîòî öàðñòâî íà Íèêîëàé Ðàéíîâ
В навечерието на 1 март в Софийската градска художествена
галерия бе открита изложбата
„Омагьосано царство”, посветена на 130-годишнита от рождението на бележития художник Николай Райнов, творец с
дълбока ерудираност и многостранни интереси.
В изложбата са включени

Даскалов,
е
имал седем деца, сред които е и баща му Борис, който е
бил с висше икономическо образование.
Артистът е кръстен
на брата на дядо си
Стойко – Видин, загинал по време на Първата световна война
1914-1918 г.
Детските и юношеските години Видин
прекарва в родното
си село Горна Козница, където природата

само работи в театъра, но е и един от създателите му. Негови
са думите: „Актьорът
в Музикалния театър
няма право да остарява – не заради себе си, а заради публиката”, „Човек каквото раздаде на другите, е спечелил, каквото задържи за себе
си, е загубил.”
Видин
Даскалов
умира на 28 август
2001 г. В Музикалния
театър, за да му кажат последно сбогом
и да отдадат почит,
се бяха събрали хиляди негови поклонници от цялата страна.
Ето защо поклонението пред тленните му

над 120 произведения на Николай Райнов, обособени в две
части. Опитът е художественото наследство на автора да бъ-

де видяно от ключови позиции
чрез текстовете, декоративните природни картини, графичните композиции и илюстрации.
Представени са ранни работи от
студентските години в Държавното рисувално училище (19091911 г.); творби от по-зрелия период през 20-те години на ХХ
век; гравюри от престоя му в Па-

риж (1925-1927), както и декоративни пейзажи от 30-те години
на ХХ век, сред които са и пейзажите, изработени в лакова жи-

вопис върху станиолена основа, които нямат аналог в българското изкуство. В изложбата
са включени и рисунки по натура с туш, темпера, цветни моливи и акварел. Те показват неизследвана страна от художественото наследство на Николай
Райнов, свързана с процеса на
стилизация.
Изложбата ще бъде открита
до 7 април.
страницата подготви иван васЕв
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През ключалката

Aлeкc Cъpчaджиeвa
изля мъкaтa cи
Aĸтpиcaтa Aлeĸcaндpa Cъpчaджиeвa, ĸoятo пpeз
янyapи зaгyби cвoя любим – aĸтьopa Ивaн Лacĸин,
зaяви, чe дъщepичĸaтa й Coфия тъгyвa мнoгo зa
тaтĸo cи.
„Koгaтo видиш тeзи oчичĸи ĸaтo мacлинĸи, a тe
ca тъжни и тя ти ĸaзвa: „Meн ceгa ĸoй щe мe пaзи?”,
кaзвaм: „Aз щe тe пaзя”, нo тя ĸaзвa: „He, ти нe cи
тaтe”, наскоро сподели актрисата.
Cъpчaджиeвa твъpди, чe вce oщe нe мoжe дa
пpoyмee, чe cлyчвaщoтo ce e иcтинa. „Aз щe пpeминa caмa пpeз цялaтa тaзи бoлĸa и пpeз цeлия тoзи aд. И ниĸoй нямa ĸaĸ дa ми пoмoгнe. C тoвa щe
тpябвa дa ce cпpaвя caмo и eдинcтвeнo aз. Oбaчe aз
cъм ĸaтo eднo дeтe, ĸoeтo ce e изгyбилo в гopaтa и
нe знae нaĸъдe. He знaм, нe знaм, нe знaм ĸaĸ, нe
знaм зaщo, нe иcĸaм дa ми ce cлyчвa. Kaзвaм cи, чe

Дecи Бaнoвa caмa
глeдa бeбeтo

тoвa e
няĸaĸъв
ĸoшмap,
oт ĸoйтo
иcĸaм
дa ce cъбyдя и
тoй дa e
дo мeн”,
cпoдeля
тя.
И дoпълвa: „Cядaм, зaбивaм очи в eднa тoчĸa, нищo нe
иcĸaм дa пpaвя, дa нe пoмpъднa.“ Aĸтpиcaтa e нa
мнeниe, чe изĸyпвa гpeшĸи oт минaл живoт, зa дa
изпитa цялaтa тaзи бoлĸa днec.

Kaлин Tepзийcки:

Beчe нe пия

В

ече не пия, излязох от ада на ужасната болест алкохолизъм, заяви наскоро той.
Огромният ми късмет, чyдовищно силна-

та воля,
пълното
презрение към
болката и
всъщност
– като цяло – прекрасната
Божия намеса – ме
запазиxа жив!
B дните, в които пиеx
и yмираx, пиеx и презираx смъртта, пиеx и
не ме беше страx ни
от човешката смърт, ни
от човешките присъди

– аз говореx и пишеx.
Kакто винаги.
Един ден, докато пиеx, аз казаx, че старите
писатели, такива като
Xайтов, да речем (дадоx
го за пример просто защото не се опитваx да
търся дрyги), бяxа слyги
на режима. Затова бяxа
така добре.
Kазаx така, защото
добре помнеx как в моето детство и младост
те се возеxа с черни
волги, пътyваxа в чyжбина, полyчаваxа всевъзможни
почести,
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снабдяваxа ги с апартаменти и вили, почивки
и всякакви мазни соцблаженства…с дрyги дyми, полyчаваxа всичко,
което можеше да полyчи човек от една диктатyра. B замяна те – независимо дали с yж найневинна лирика или с
най-брyтална директна
пропаганда – обслyжваxа властта.
Бяx осъден. Да изплатя на обидените над 30
xиляди лева. За това,
че са наранени от дyмите ми.

Aбcoлютнo caмa cинoптичĸaтa Дecи БaнoвaΠлeвнeлиeвa oтглeждa нoвopoдeнoтo cи бeбe.
Hacтoящaтa cъпpyгa нa пpeзидeнтa Poceн
Πлeвнeлиeв нe иcĸa дa ce дoвepи нa пoмoщтa нa
бaвaчĸи и бeз чyждa пoмoщ oбгpижва малкия cи
cин Йoaн. Moмчeнцeтo ce пoяви нa бял cвят нa 1
oĸтoмвpи минaлaтa
гoдинa и нaпълнo e
зaвлaдял eжeднeвиeтo нa ceмeйcтвo
Πлeвнeлиeви.
Bъпpeĸи чe oтдaвнa ca пpeминaли пpeз пъpвитe тpeпeти нa poдитeлcтвoтo, Бaнoвa
и
Πлeвнeлиeв
нe ce oтдeлят oт
бeбeтo. Oт пъpвия
cи бpaĸ Дecи имa
дъщepя Йoaнa, a
Πлeвнeлиeв – двaмa
cинoвe.
“Aз ĸъpмя, a
ĸъpмeнeтo пoмaгa
зa фигypaтa нa жeнaтa. Ocвeн тoвa ce xpaня
здpaвocлoвнo, пpaвя yпpaжнeния c бeбeтo и
глeдaм дa cъм aĸтивнa”, cпoдeли преди време
Бaнoвa.
Наскоро тя навърши 39 г., нo нe cпpeтнa
пищeн ĸyпoн, a cи ocтaнa вĸъщи. Cинoптичĸaтa
ce oпpaвдa c нeпpecтaннитe гpижи зa cинa cи. Tя
cпoдeли, чe бeбeтo й oтнeмaлo цялoтo вpeмe и
тpyднo ce зaaнгaжиpa c дpyги дeйнocти.
“Блaгoдapя oт cъpцe нa вcичĸи зa пpeĸpacнитe
пoжeлaния! Извинeтe мe, чe нe oтгoвapям
пepcoнaлнo, нo c бeбчo e мaлĸo тpyдничĸo.
Tpoгнaxтe мe дo cълзи и ми cтoплиxтe дyшaтa!
Heĸa дa ви ce вpъщa цялaтa тaзи пoзитивнa eнepгия! Mнoгo пpeгpъдĸи oт мeн!”, нaпиca Дecи дни
cлeд пpaзниĸa cи в мpeжaтa.

Голям удар за Baля Axчиeвa мoжe и дa нe paбoти
Наталия Гуркова
Mайката на убития Джордже Mихалевич, съпруг на Mис България 1998 Hаталия Гуркова, усилено разпродава имотите му в ЮАР. Mира Mихалевич пуснала за продажба къща в африканската
държава. Оказа се, че това не е домът на Hаталия
и Джордже, защото е прекалено скромен, а къща,
която семейството отдавало под наем.
Според слуховете черногорският бизнесмен оставил голямо богатство, което обаче не може да
достигне до наследниците му – съпругата Hаталия,
двете им деца и майка му Mира. Семейството му кара на спестяванията, които имат в личните си сметки, но засега не могат да вземат нищо от парите на
Джордже.
Според
едната
версия
мафията
принудила Гуркова да се
откаже
от всичко, което
трябвало да получи като вдовица, защото иначе рискува живота и този на децата си. Според други сметките на Mихалевич били
запорирани, защото в ЮАР тече разследване на
атентата. Разследващите проверяват дали имуществото му е придобито по престъпен начин и дали
мръсни пари не са повод за екзекуцията.
„Ергенската къща“ е от малкото имоти, които
се водят на името на майка му. Πредвид ситуацията тя решила да си осигури някакви доходи, като я пусне под наем или ако се намери сериозен
купувач, да я продаде.

Ocвeн cъc cĸaндaлитe
нa пpoфecиoнaлнo нивo Axчиeвa e извecтнa c
тeзи oт личeн xapaĸтep,
cвъpзaни нaй-вeчe c
виcoĸия й cтaндapт
нa живoт. Heoтдaвнa тeлeвизиoнepĸaтa
бe paзĸpитa, чe в извънpaбoтнo
вpeмe
нaтиcĸa
гaзтa
нa
пopъчĸoвo
злaтиcтo
ВМW зa 150 бoнa.
Πpeди нeгo тя oтнoвo
cядaлa зaд вoлaнa нa
джип oт cъщaтa мapĸa.
Taĸaвa ĸoлa c eднaтa
зaплaтa нямa ĸaĸ дa

ce ĸyпи, ĸaтeгopични
ca
ĸoлeгитe
нa

жypнaлиcтĸaтa.
A тъй ĸaтo oфициaлнo
мaдaм
„Oтĸpитo“ нe e
пpизнaвaлa дa имa
плaтeжocпocoбeн
мъж дo ceбe cи,
въпpocът ĸaĸ cи
пoзвoлявa живoт
c пoдoбни eĸcтpи
e тeмa нoмep №1
cpeд ĸлюĸapитe
в
БHT.
Ocвeн
cъc cĸъпитe aвтoмoбили, ĸoитo
oтĸpaй
вpeмe
ĸapa, Axчиeвa ce cлaви и c aфинитeтa cи

Още oбичaм Дeниc Pизoв
Легендарната водеща на „Mоре от любов”
и „Πредай нататък”
Hаталия Симеонова и
бившият й съпруг Денис Ризов не делят
един покрив от десетилетие, но някогашната фея на любовта
не губи надежда, че
дори и на преклонна
възраст двамата отново ще станат едно семейство. 49-годишната блондинка направи
изненадващо признание навръx празника
на влюбените Свети
Bалентин и озадачи с
откровението, че Де-

нис е мъжът на
живота й и през
ум не й минава
да мине повторно под венчило
с друг.
„Hе мога
да си представя да се омъжа
отново. B известен смисъл
съм старомодна, макар че семейството, което имам, далеч
не е традиционно. Аз и Денис сме женени от 1999 г. Hе живеем под един покрив,
но не сме разведени.

ĸъм мoдaтa. Зaпoзнaти
paзĸpивaт, чe имaлa цялa ĸoлeĸция лyĸcoзни
пaлтa oт ecтecтвeни
ĸoжи, нaпoмнящи paннaтa Aллa Πyгaчoвa. Зa
ĸoитo нeйни ĸoлeжĸи
твъpдят, чe пpeз гoдинитe пpъcнaлa пoчти
50 000 лв. Чecтo в cтyдиaтa нa БHT ce пoявявaлa и c чaнти в иcĸpящи
цвeтoвe нa любимия
cи дизaйнep Джopджo
Apмaни, ĸoитo въpвят
cpeднo пo 700-1000
лeвa зa бpoйĸa.

тето ми и аз съм приела дуxовното присъствие на Денис в
живота ми, независимо от това как се
е развила физически
връзката ни в тези
години. B негово лице съм открила своята половинка, своята сродна душа и той
продължава да е моят партньор. Слава
Богу, през годините,
през които сме разделени с Денис, до мен
винаги е имало мъж,
който ме обича, който ме боготвори и
който ме xаресва такава, каквато съм”,
призна Hаталия.

Πродължаваме да сме
женени.
Tой е бащата на деСтраницата подготви Соня Вълкова
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Не изхвърляйте бабите! Знаете
ли, че...

Б

абите са страхотни,
когато говорим за
ежедневието ни.
Влизат в ролите на детегледачки, на готвачки и извор на (не)желани съвети. Но от еволюционна гледна точка все
още е интригуващо защо жените живеят толкова дълго след детеродната си възраст.
Според две нови проучвания, едното от Фин-

ландия, а другото от Канада, публикувани в списание Current Biology,
възрастта на бабите,
както и разстоянието,
на което те живеят от
внуците си, може да повлияе на преживяемостта на поколението им.
Едното проучване доказва, че при финландските семейства в периода 1700-1800 г. преживяемостта на децата е

30% по-висока, когато
бабите по майчина линия са живели наблизо и
са били на възраст между 50 и 75 години. Второто проучване разглежда дали ползотворното
влияние при преживяемостта се запазва, когато бабата живее далече. (С една дума - не.)
Тези проучвания са част
от по-мащабен опит да
се обясни съществуването на менопаузата,
която е рядкост за животинското царство. Така наречената "хипотеза за бабата" твърди, че
от еволюционна гледна точка дълголетието
на жените се дължи на
приноса им към прежи-

вяването на внуците им,
като така се удължава и
собственият им живот.
Във финландското проучване учените искат
да открият дали с напредването на възрастта приносът на бабите става по-малък. Екипът разглежда църковните архиви на родените между 1731 и 1895 г.
включително 5815 деца.
По онова време жените са имали големи семейства със средно по
около 6 деца, като една
трета от тях не доживяват 5-годишна възраст.
Учените откриват, че
когато бабите по майчина линия живеят наблизо и са на възраст между

50 и 75 години, внуците
им между 2 и 5-годишна възраст имат около
30 % по-добър шанс за
оцеляване в сравнение
с децата, чиито баби са
починали.
Бабите по бащина линия между 50 и 75 години, както и тези по майчина над 75 години не
оказват влияние върху
способността за оцеляване на децата. Но при
сравнение на две групи
баби по бащина линия на възраст над 75 години и починали, се оказва, че вероятността децата да не доживеят до
2 години са 37% по-високи за тези с живи възрастни баби.

Куенка - висящият град Северът вече не е
там, където беше

Ако никога не сте чували за Куенка, живописен исторически испански град, разположен на хълмовете
на два часа път на изток от Мадрид,
то е, защото
не по-малко
красивият
Толедо, също разположен на хълм,
се намира
само на час
път от Мадрид. С една
дума – туристите винаги
предпочитат
Толедо.
В прекрасния Куенка с население едва 56
000 души културните предложения
са много по-впечатляващи от размерите на самия град.
Основан от маврите като крепост
след идването им на Пиренейския
полуостров през VIII век, градът се
е разположил не толкова на хълма,
а по-скоро между скалисти хребети и потресаващите клисури, между които се извиват две реки – Хукар и Уекар.
Куенка може да ви се стори стра-

ховит град, висящ над пропасти, но
той не само е оцелял през вековете,
но и не е спрял да се развива.
Историческият Стар град, ограден
от стени, е
обявен за
световно
богатство
на
ЮНЕСКО през
1996 година. Куенка
притежава
чара на южния град –
тесни улици, ярки
фасади и
кафенета с
двойка столчета по тротоарите.
През 60-те години на миналия
век Куенка бил люлка на испанското абстрактно изкуство. В града се
намирали къщите и ателиетата на
известни художници като Херардо
Руеда, Антонио Саура, Густаво Торнер. Но музеят дължи съществуването си на първо място на абстракциониста Фернандо Цобел (19241984). Потомък на богата испанофилипинска фамилия, Цобел бил и
колекционер.

Възможна ли е деволюция?

Ето как отговаря на
този въпрос Доналд
Макнайт, докторант по
екология и еволюция в
Университета „Джеймс
Кук”: Краткият отговор
е "да", но трябва да бъде обяснен, защото понятието "деволюция" е
много подвеждащо и
прави предположения
за еволюцията, които
просто не са
верни. Концепцията за
"деволюцията" се основава на идеята, че еволюцията има посока, в този смисъл има деволюция, когато еволюцията
върви "назад", но еволюцията няма посока.
Да вземем за пример
пингвините. На пръв поглед пингвините са при-

мер за "деволюция", защото птиците развиват
способността да летят,
която пингвините впоследствие губят.
За ранните предци на пингвините (т. е.
първите птици) летенето е полезно
и им помага
да увеличат
максимално способността си да
оцелеят и
размножа ват, така че
се подкрепя
от естествения отбор.
Пингвините всъщност не са "деволюирали", те просто са се
адаптирали към новата
си среда, а в този конкретен случай това означава да загубят способност, която преди това им е била полезна, но

вече не е. Така че някои
сложни характеристики
може да се изгубят, но
това не може да се опише като "деволюция".
Просто еволюцията си
върши работата.

Северният магнитен полюс на Земята се движи
толкова бързо през последните няколко десетилетия, че според учените действащите оценки вече не
са достатъчно точни за прецизна навигация. Магнитният северен полюс се премества с около 55 километра годишно.
Той пресече международната линия през 2017 г.,
напусна канадска Арктика и се „втурна” по към Сибир с около 150 метра на ден. Постоянната промяна е проблем за компасите в смартфоните и потребителската електроника. Самолетите и корабите също разчитат на магнитните полюси, обикновено ка-

то резервна навигация. GPS-системите не са засегнати, защото се базират на сателитите. Положението на магнитния север е важно за военните, НАСА,
въздухоплаването.
Дори имената на летищните писти се основават на
посоката им към магнитния север и техните имена
се променят, когато полюсите се движат. Например
летището в Феърбанкс, Аляска, преименува пистата
1L-19R на 2L-20R през 2009 година.
Американската Национална океанска и атмосферна администрация NOAA обикновено актуализира
местоположението на магнитния северен полюс на
всеки пет години през декември, но тази актуализация се наложи да бъде направена по-рано поради
по-бързото движение на полюса.

Орловият поглед
Ето какво означава да имате орлово зрение: Но и още: Да забележите мравка на земята от покри-

ва на 10-етажна сграда.
Да видите всяка мимика
на спортистите, въпреки че седите на най-лошите места на стадиона.
Да виждате повече цветове. Да имате 340-градуса зрително поле.

Само между 5 и
10 процента от вината стават по-добри
след година, а само
1% - след 5 години.
Звучи като достатъчно добра причина
да отворите бутилката на момента.
Поне 15% от всекидневните запитвания към Гугъл не са
повтаряни в рамките на 15 години.
Гугъл провежда статистическо проучване
за 15-ата си годишнина. То показва, че средно всяко шесто търсене е уникално за този период. Търсачката непрекъснато се актуализира, разбира се,
но тези данни показват колко невероятни
и разнообразни сме
ние, хората.
В Токиo живеят
повече хора, отколкото в Канада.
Звучи невъзможно,
но е абсолютно вярно: в агломерацията
Токио живеят повече
хора от втората по големина страна в света.
Когато на едно
място се съберат 70
души, има 99,9% вероятност поне двама
от тях да са родени
на една и съща дата.
За нас, лаиците, може да звучи съмнително, но е математически точно. Ако един
член на групата е роден на деня Х, това остават още 364 дни за
втория, 363 за третия
и т.н. За да се изчисли
тази вероятност, трябва да умножите тези
пропорции - 365/365
х 364/365 х 363/365 и
т.н. Като резултат остават по-малко от 0,01%
от групата.
 Пропорцията
„папи на квадратен
километър“ във Ватикана е 2,3.
Не вярвате? Сметнете го сами: площта
на Ватикана е само
0,44 кв. км.
Според потребителите на новинарския сайт Reddit
от САЩ за 42 минути свободно падане
можете да изминете
разстоянието от единия полюс на Земята
до другия.
Като цяло те са прави – наистина можете
да стигнете до другата страна на земното
кълбо много бързо.
Но учените наскоро
направиха точно изчисление и доказаха,
че това отнема само 38
минути.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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Руски изпитани
рецепти за
комфорт по време
на климакс

Лекарят съветва

победете болката

С голямо удоволствие предлагам на вашето внимание обезболяващия акупунктурен
апликатор.
Той е съставен от 60
броя пулчета с остри
шипчета, прикрепени към кожено платно 20 на 27 см. Поставен към болното
място, острите шипчета въздействат на
биологично активните точки и по този на-

чин облекчават
болката. Използвайки го, човек
се освобождава
от болката без
лекарства, които
понякога лекуват
един орган, а увреждат друг.
Използва се
при
главоболие, болки в мускулите, ставите и гръбначния
стълб. Нормализира
работата на сърдечносъдовата, дихателната и нервната система,
на стомашно-чревния
тракт. Повишава тонуса на организма, работоспособността. Препоръчвам ви от сърце
обезболяващия акупунктурен апликатор
за вашата аптечка! Победете с него болката.
Д-р Филка
ФИЛИПОВА

ОБЕЗБОЛЯВАЩ
АКУПУНКТУРЕН
АПЛИКАТОР
ЗА ВСЕКИ ДОМ
Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска мускулите 1 Цена
9,9
и нервите.
8л
в.
obezbolaa.com
Поръчки на тел. 0888/254210
Ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

Когато една жена навлезе в период на климакс, тя започва да живее в истински ад. Но има
лекове от народната медицина, с които този
дискомфорт може да бъде преодолян.
Причината за този физически дискомфорт
(климакс) е свързана с промяна в баланса на
женското тяло. Хормоните им са със затихваща функция, което довежда до редица физически и емоционални изминения. Процесът на пренастройване на тялото е свързан понякога и с
физическа болка. Да не забравяме студените и
горещите вълни.
Тези рецепти са изпитани. Рускините твърдят, че се чувстват прекрасно, когато ги прилагат.
1. Смесена отвара
Направете смес от 2 с. л. сухи плодове от
глог, 2 с. л. брашно от овес, 2 с. л. маточина, 2
с. л. шишарки от хмел, 2 с. л. цикория, 2 с. л.
хвощ и я изсипете в 2 литра кипяща вода. Свалете от огъня и оставете да престои 1/2 час.
Прецедете и пийте по 1/2 кафеена чашка на
гладно 15 минути преди всяко ядене.
Ако изпитвате нервност или друг дискомфорт, пийте отново по 1/2 чашка около 10 и
около 15 часа.
2. Ако вашият климакс протича тежко
Смесете 175 мл червено вино, 150 грама домашен мед и 100 мл сок от алое. Налейте в
стъклено шише и оставете сместа да престои 7
дни на студено и тъмно място. Ако нямате тъмно място, увийте шишето с плътна хартия или
с вестник. Пийте по 1 до 2 с. л. на гладно преди ядене. Продължителността на лечението е
3 до 4 седмици. Ще ви се наложи да направите и втора доза.
3. Билков чай
Смесете по 2 с. л. от жълтениче, бял равнец и
лайка и ги сложете в 1 л кипяща вода. Махнете
съда от огъня и оставете да киснат 30 минути.
Прецедете и налейте в стъклено шише. От тази
отвара пийте по 1/2 нормална кафеена чашка
сутрин на гладно и вечер преди ядене.
Според това как протичат биологичните и
физиологичните процеси във вашето тяло, ще
прецените дали да направите втори курс на лечение или само една доза ще ви бъде напълно
достатъчна.
4. За успокоение на нервната система
Сложете по 1 с. л. корени от валериана, градински чай, мента, маточина, хвощ, глог в 1 литър
студена вода, която трябва да заври. Горещата
отвара налейте в термос и я оставете в него 1
час. Прецедете и пийте на гладно преди всяко
ядене не повече от 1/2 кафеена чашка. Пак от
вашето състояние зависи колко дози ще трябва
да изпиете. Ако след този 1 литър се почувствате значително по-добре, не правете втора доза
веднага. Усетите ли обаче, че не сте постигнали
желания резултат, сварете и втора доза.
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Амулет от Русия

Тази история съм чула от баба ми. Случката е
колкото свързана с моя род, толкова е и страница от живота на народа ни български, написана с
кръвта на предците.
Било време страшно – краят на Руско-турската война. Прадядо ми Въльо Славов Пантулов от с.
Климентиново, сега Бяло поле, Старозагорска област, бил на 4, а сестра му на 7 години.
Покрай селото минавал калдъръменият път за
Одрин. За да избягнат от зверствата на башибозука и черкезите, семействата от селото тръгнали на
север, към Балкана, укривайки се в черквите и манастирите по селата.
Заедно с всички и моите предци стигнали до
Шейново. Ала турските разбойници нападнали

В
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Проза

интензивното особено впечатление ми направи бай Марин.
Положението му бе странно –
докторите се чудеха каква диагноза
да му поставят. Уж всичко бе наред, а
жизнените му сили от ден на ден намаляваха. Местеха го от отделение в отделение, от стая в стая. За краткия си
престой успях да се сприятеля с особения пациент. Силно ме заинтригува нещо в погледа му. Започнах да го
посещавам и
след изписването ми почти
през ден. Имаше някаква неизказана мъка
в поведението му. Исках да
я узная не само от професионален хъс,
но и от просто
човешко любопитство.
Една сутрин
ми звънна в редакцията и настоя веднага да
отида да го видя. Щял да сподели нещо важно.
- Остава ми
малко – започна разказа
си бай Марин.
– Бях строителен предприемач, първият в нашето градче. След
промените сума ти новоизпечени бизнесмени от цялата страна се спуснаха
към морето. През 1995 г. на метри от
брега започнах голям хотел. При основите на 4 метра дълбочина багеристът закачи останки от нещо древно. При нас това не е изключение. Разчистихме площадката и оттам грейна
десетметрова добре запазена мозайка в средата с образ на жена. Строителният техник, пристрастен към историята, заяви, че това е образът на
тракийската богиня Кебала.
Инвеститорът – откровена мутра, с
два пищова под мишниците, си имаше информатори. Още преди да успея да уведомя властта, долетя от
столицата и ме притисна: „Не само
ти, който и да е от бригадата ти, ако
продума – мъртъв си!” Натика ми пачка долари и остана на обекта, докато

Български

Поезия

селския църковен храм. Избили мъжете, хвърлили ги на камара, а жените и децата залостили в
божията обител и я подпалили. Майките промушвали децата през едно малко прозорче и им подшушвали да се скрият вън под телата на мъртвите. Османлиите стреляли по дечицата безжалостно и куршум откъснал палеца на лявата ръчица
на моя прадядо Въльо.
Раненото дете и сестра му били спасени от
руски конен отряд. Превързали децата, завили ги
с топли одеяла и ги нахранили. За жалост родителите им били избити или изпепелени в пожара
на черквата. Казашки атаман прегърнал хлапето,
свалил от себе си синджира с кръстчето и го сложил на Малечко. Поставил го в козинявите дисаги, а сестра му привързал към себе си на седлото.
Препускали, препускали…
Гонили османлиите чак до Одрин. На връщане спрели в с. Опан, където останали само стари
люде. Така спасените сирачета били приютени от
добри хора. Завърналите се след края на войната техни близки научили за съдбата им и отвели
децата в с. Климентиново. Там дядо ми пораснал,
заергенил се и се оженил за баба ми Янка. Отгледали синове и дъщери. Заради липсващия палец
всички в селото го нарекли Чолак Въльо.
Един от неговите внуци е моят баща Жеко Вълев – мир на праха му. Но кръстчето от Русия до
днес стои окачено до лика на Богородица – амулетът от Русия и Божията майка – заедно и завинаги в дома ми.
танка ХристоЗова, Димитровград

не залеем всичко с бетон.
Признавам, че се уплаших. Можех
да отида при кмета, в полицията, в музея. Но приспах съвестта си с убеждението, че разбере ли се нагоре, ще
спрат строежа. Загубите ще са не само за мутрата, но и за града. Беднотията вече бе дошла. Давах хляб на 150
работници. Ами след това, като стане
хотелът, ще има готвачи, сервитьори,
камериерки, обслужващ персонал –
поминък за
бая народ!
Преди да затрием завинаги археологическата находка, все
пак реших да я снимам. Беше на смрачаване. Отидох с фотоапарата и усетих необяснимо излъчване. Студена пот ме
изби, прилоша ми. А
когато проявих лентата, кадрите бяха
осветени… Оттогава богинята сякаш
ме преследва. Проклина ме, сочи ме
с пръст, заканва ми
се. Съсипа ми здравето. Прогони съня
ми. Не съм за лудницата. Сигурен съм, че
ако заспя, няма да се
събудя.
Настоях бай Марин да ми каже името на бизнесмена. Отказа. Онзи сега
се издигнал, бил много високо във
властта. Притеснява се да не навлече неприятности на синовете, че и на
внуците си.
Отидох в неговото градче. Хотелите там бяха станали десетки. Архивите при преместването в нова сграда
„били изчезнали”. Управата отдавна
бе сменена. Главната архитектка ме
изслуша първо учтиво, после с насмешка, накрая заключи: „Фантасмагории!” Върнах се след командировката и веднага тръгнах за болницата.
Но бай Марин го нямаше. Към будуването се прибавили отказ от храна и
вода. Слагали му системи – той ги махал. Уморил се. Искал да умре и го постигнал. Явно проклятието на тракийската богиня се бе сбъднало.
Петър аНгЕлов

Ïроêлятието
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пролетта по стъклата ни чука
на глава с пъстроцветен венец:
„нося поздрав от горските буки
и цветя с медоносен прашец.
нося поздрав със вятъра южен нося песни от птичи ята...
аромата на цвят теменужен
и на славей гласа в утринта!
кича с върбови клонки вратите

и гергьовските люлки плета...
на поетите дръзвам мечтите,
да възпяват мира по света!
разтворете сърца замечтани обич нека в очите да грей!
добротата гърди да обхване,
та в живота лЮБОв да запей!”
стоян МиХаЙлов, търговище

Íîâîòî ó÷èëèùå
Шосето се простираше като самолетна писта, право и гладко. От
двете му страни се зеленееха безкрайни полета. Тук-там се издигаше по някое дърво, окичено с цвят като невеста
в бяла премяна. Пролетта, невидима птица, се
носеше в светлосиния
простор, широко размахала криле, повявайки свеж хлад. В слънчевата априлска утрин Калоян шофираше бавно.
Голяма табела го предупреди, че след десет
километра шосето се
ремонтира и трябва да
продължи по околен
път. Преди да се отклони, видя друга табела
с надпис „Село Златобряг”. Никога не беше
минавал през това село.
Не бързаше и реши да
спре на селския площад.
Сигурно тук имаше кафене или сладкарница
и можеше да изпие едно
кафе. Излезе от колата и
се огледа. Площадът
беше широк, просторен. В центъра му се издигаше двуетажната
сграда на кметството, до нея
беше читалището,
а малко по-вляво –
училището. Кметството
и читалището бяха стари сгради, строени миналия век, но училището беше ново, модерно,
с големи прозорци и това учуди Калоян. Наоколо не се виждаха хора,
само в градинката пред
училището на една пейка седеше старец и Калоян се приближи към
него, за да го попита къде наблизо има кафене.
- Добро утро – поздрави Калоян.

- Добра среща – отговори старецът.
- Къде наблизо има
кафене? – попита.
- Ей там, зад кметството – посочи старецът, но е рано и още е затворено.
- Не бързам, мога
малко да почакам – каза
Калоян и седна на пейката до стареца. – Хубаво село, голямо, чисто,
а и името му е хубаво –
Златобряг.
- Да. Хубаво е. Тук навремето е имало златна мина, затова се казва Златобряг.
- И училището е ново.
Има ли деца в селото? –
попита Калоян.
- Има, затова училището е ново – отговори
старецът.
- Сигурно селото е
богато, за да построи
това хубаво училище?
- Училището е дарение – отговори ста-

рецът.
- Дарение ли? – не повярва Калоян. – Кой ли е
направил такова голяма
дарение.
- Дълга история – отговори старият мъж. –
Златан Хаджидрагинов
се казва. Баща му е имал
тук много земи. А те са
плодородни. И златната мина е била негова.
След промените Златан
и брат му си връщат ба-

щините земи, но така се
случва, че брат му умира и Златан Хаджидрагинов взима и на брат
си земите и нищо не дава на братовите си деца.
Оставя ги без имот, без
бащиния, както се казва.
Започва Златан да продава земите и за кратко
време забогатява. Става най-богатият в селото. Но съдбата не прощава, наказва го за алчността и той ослепява.
Съвестта започва да го
мъчи и сигурно си казва: защо ми е това богатство, като вече не виждам. Не мога да видя нито земите, нито парите,
които имам. Не виждам
слънцето, не виждам небето. Нищо. Тогава решава да даде пари, за да
се построи това училище. Тук навремето имаше старо училище, бутнаха го. През последните години много млади
хора се върнаха в селото и децата им трябва
да учат. Построиха училището с
парите на Златан Хаджидрагинов.
- Е, човекът
е направил едно добро – каза
Калоян. – Хубаво
училище, цялото от
алуминий и стъкло.
- Да.
- Сигурно кафенето е
вече отворено. Довиждане – сбогува се Калоян.
- Довиждане и добър
път.
Калоян стана от пейката и преди да тръгне
към кафенето, погледна
стареца. Остана изумен.
Едва сега видя, че той
е сляп.
георги МиХалков

Пролетни концерти

Пролетен концерт с музика на Петър
Дънов. 22 март, 18 ч., Зала "БиаД", ул. "раковска" 108. Участват струнен квартет с ръководител Петър Ганев и прочути оперни певци.
Вход свободен.
Заповядайте на КОНЦЕРТ,
посветен на големия християнски празник
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
на 24.3.2019 (неделя) от 17 часа
в салона на ул. "славянска" № 6,
(ъгъла с ул. "г. с. раковски")
ВХОД СВОБОДЕН

Покана

Столичният клуб „Родознание краезнание”
към БГФ „Родознание” и културно-просветният землячески клуб „Петрохански сметлини” ще
проведат обща сбирка на 22 март (петък) от 17
часа в салона на ул. „стефан караджа” 7 ( зад
Централна поща) в софия.
Ще бъде представена книгата на проф. Христо
Тепавичаров „Българските Западни покрайнини - последни на обнадежда за независимост, но не и последни по право”
Поканваме членовете на двата клуба и граждани да присъстват на представянето на книгата.
от ръководствата на двата клуба

малки ОБяви
0879/858148 – продава: 10 чугунени радиатора, 4 талпи – 210/26/6
см, пожарогасител – 10
лв., такламит за гресиране, полилей – шестица, 2
нощни шкафчета, багажник за кола – руски, 2 туби за бензин – железни,
20-литрови, хиляда буркана, дървена пепел – тор,
за градина, два сгъваеми
стола, 5 единични пружини за легло, шведска стена
за болни и здрави
0888/176303 – продава 3 реотана за акумулираща печка, пералня „Роса” – малка, легло двойно,
матрак, 2 чекмеджета. Цена по споразумение
0888286743 – купува
сокоизстисквачка „Ротел”
или само горния капак
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0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
0877/882177 – яке ново от естествена кожа, модерно, спортно, европейско – 150 лв.; сако мъжко
от естествена кожа, модерно, употребявано –
50 лв.
0899/475418 – продава касети със записи на
хитови български, руски,
френски, шведски и аржентински песни и музика от 70-те години
0897/866919 – купува
музикални инструменти,

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 19.3.2019 г.
се навършиха
4 гоДиНи
откакто ни напусна

ИЛИя НЕйКОВ БрайНОВ

на 85 г.
Не можем да те върнем, туй е
вярно. Смъртта не можахме да
спрем. Но паметта ти благородна, свидна навеки у нас ще живей!
Ще те помним и обичаме!
Почивай в мир!
от съпруга, деца, внуци и правнуци

Български

Съобщения

ТАРИФА

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка иванова ангелова или
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
ва ЖНо!
въЗПоМиНаНиЯ, скръБНи вЕсти, ПоЗДравлЕНиЯ, ЧЕститки иЗПраЩаЙтЕ На аДрЕс: 1421 соФиЯ,
кв. „лоЗЕНЕЦ“, Ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, За в.
„ПЕНсиоНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

български електрически
китари, ефекти и ехолани, синтезатори и лампови усилватели
0888/432280 – продава мерцедес А 160, бензинов, 2001 г., климатик,
алуминиеви джанти, сив
металик – 2400 лв.
0886/361879 – продава германска хидравлична помпа за хидромотора на бетонпомпа
0896/321902 – продава фолксваген „Поло” със
сменен съединител, ползван за работа. Преглед на
19.2. – 1200 лв.
064/836140 – продава
технология с два патента
за настройка на рязване и
контрол на външни и вътрешни цилиндрични конусни резби – до 600 мм

имОти

0889/613432 – купува
апартамент двустаен в София – без посредник! Без
първи и последен етаж!
0899/164904 – продава
имот в София с разрешена
виза за проектиране на къща – 8800 лв.
08133/2567 – продава
къща с 4 стаи, баня, голям
гараж, постройки, асми,
двор 1,50 дка – в Русенско
0899/164904 – продава
имот в София с разрешена
виза за проектиране на къ-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
През месец март
се навършват
20 гоДиНи
от загубата
на скъпите ни родители

аТаНаС СТ.
СЕрКЕДжИЕВ

(поч. на 20.3.1999 г.)
и

марИя ЛИч.
СЕрКЕДжИЕВа

(поч. на 26.3.1999 г.)
от село Правище, Пловдивско
Скъпи родители, вие бяхте добри и скромни хора, нека всички, които ви познаваха да си
спомнят с добро за вас.
С много обич, безкрайна болка и тъга, вие
винаги ще живеете в нашите сърца!
Вечна ви памет!
Дъщери: кула, анастасия и стоянка

времетО
БиОпрОгнОЗа
в сряда се очаква понижение на температурите, копо-сериозни здравословни проблеми през периода моито ще са в интервала 5-14 градуса, както и валежи от гат да имат хората с бронхит. на тях фитотерапедъжд. в четвъртък ще захладнее още малко, като днев- втите препоръчват за пиене запарки от стръкове от
ните температури ще спаднат с няколко градуса, а ва- мащерка, риган и жълт кантарион, от цветове от лайлежите ще продължат. в петък облачността ще се раз- ка, слез, лопен и липа, от листа от подбел и живовляк и
късва, но сутрешните температури ще са ниски – около др. За увеличаване на лечебния ефект на тези запарки
0, а дневните ще достигат 12 градуса. в събота отново ще спомогне прибавянето към тях на лимонов сок и на
се очакват превалявания, но температурите няма да пчелен мед или на сироп от плодове от бъзак. в дните с
претърпят съществена промяна. в неделя ще е слънче- магнитни бури е възможно да зачестят оплакванията
во, а температурите ще са типично пролетни – от 6 до от главоболие, повишена нервност и чувство за общо
19 градуса. в понеделник ще има разкъсана облачност до неразположение при хора с по-лабилна нервна система.
слънчево с температури от 4 до 11 градуса. във вторник За балансиране ще допринесе няколкократното дневно
сутрешните температури ще са малко по-ниски - до -1 втриване в слепоочията на по 1-2 капки етерично масградус, а дневните ще достигат до 14 градуса.
ло от лавандула.
Д-р иван стоЯНов
магнитни бури - 20, 21.III.
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СЪОБЩЕНИЕ
88-о журналистическо дружество ще проведе
редовното си месечно събрание на 28 март от
10,30 ч. в салона на съюза на запасните офицери на бул. „Христо Ботев” 48.
Ще ни гостува професор Митрю Янков, с когото ще разговаряме по актуални въпроси от
политиката. Докторът по философия Владимир
Даскалов ще представи най-новата книга на професор Митрю Янков „ДЕМокраЦиЯ или „ДЕМагогска олигарХиЯ”.
На събранието ще изберем делегати за общото
събрание на СБЖ, което ще се състои на 11 май т.г.
Колеги, напомняме ви, че последният срок за
членския внос за 2019 г. изтича в края на месец
март. Не го изпускайте! Ако дотогава той не бъде
платен, се прекратява членството в СБЖ.
от ръководството на дружеството

ща – 8800 евро
0889/613432 – спешно купува апартамент 6070 кв. м, без първи и последен етаж. От частни лица в София; дава под наем
от 1.4.2019 г. необзаведен
апартамент – 89 кв. м – 200
лв. наем в Ст. Загора
08133/2567 – продава
къща гредоред, 4 стаи, баня с тоалетна, двор, гараж
– в с. Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава
къща на два етажа – 8000
лв., има ток, вода, баня, 900
кв. м стопански сгради
0884912727 – купувам
апартамент от собственик
в София
0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор 1
дка и кухня, гараж, 120 асми около къщата. Тя е с 6
стаи, 4 мазета плюс навес
– помещение ½ от двора с
овощна градина. Наблизо
има хранителен магазин
08133/2567 – продава
къща гредоред, двор 1,5
дка, гараж, баня, на 30 км
от Русе
0878/181538 – продава
къща с 5 стаи, декар двор,
сгради за животни, с. Ставерци. Цена по договаряне
0988/339388 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава
вила 3 ет. – Момин проход,
на 60 км от София. Цена 5060 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". Двустай-

на дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София. Подходящ за туризъм, ски, риболов, за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни,
диви прасета. 60 хил. лв.
0882/488551 – продава
подземен гараж в центъра
на Пловдив
0884/411758 – продава
двуетажна къща в с. Нова
Върбовка, общ. Стражица
– 5000 лв.
0898/550760 - продава студио - 32 кв. м, хотел
„Бор“ - Велинград
02/4690408, вечер - дава самостоятелна стая под
наем, обзаведена; дава и
гараж под наем, оборудван, ток и вода, санитарен
възел. Изгодно!
0988/772744 – купува
къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни хора
0988/845735 - млад инженер търси жилище
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира
на село в Пловдивска или
Смолянска област, с добри
условия
0897/299174 - продава
къща в гр. Земен, 90 кв.,
двор 1 дка, допълнителни
постройки
0885/663425 - търси да
купи една стая със собствен санитарен възел на
партерен етаж - в Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински специалист търси срещу приемлив наем обзаведена
или празна селска къща с
баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска
постройка в село без медицински персонал
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ЛУНеН
КАЛеНДАР

20 Март, 15 лУНЕН ДЕН,
НарастваЩа лУНа,
лУНа в ДЕва
Ще посрещате гости, ще
организирате разнообразни
тържества, празници, семейни мероприятия. Ще успеете
да повдигнете настроението
на хората около вас и да ги
развеселите.
21 Март, 16 лУНЕН ДЕН,
ПълНолУНиЕ, лУНа във
вЕЗНи
Всички съмнения и тревоги ще останат в миналото.
Ще можете да се съсредоточите върху това, което правите, без да се отвличате от
странични дейности и задачи.
22 Март, 17 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа лУНа,
лУНа във вЕЗНи
Бъдете сдържани в отношенията си с близките, така
по-успешно ще решите възникналите проблеми. Не оставяйте грижите за здравето
си на заден план.
23 Март, 18 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа лУНа,
лУНа в скорПиоН
Максимално внимание е
необходимо в делата, свързани с пари – и ваши, и чужди. Не рискувайте там, където
е напълно неуместно и можете много да изгубите.
24 Март, 19 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа лУНа,
лУНа в скорПиоН
Ще ви се наложи да решавате доста нелеки задачи. Ще
имате много работа и само
правилното разпределение
на нещата ще ви помогне да
избегнете претоварването.
25 Март, 19 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа лУНа,
лУНа в стрЕлЕЦ
Не бъдете излишно разговорчиви – мълчанието ще
ви помогне да избегнете маса неприятности. Възможно
е да получите значителни парични суми.
26 Март, 20 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа лУНа,
лУНа в стрЕлЕЦ
Спокойно и без бързане
ще се справите с всички ваши
проблеми. Макар че ще положите много усилия, в края
на краищата всичко ще бъде
насочено в нужното русло и
вие ще вкусите от плодовете
на своя труд.

Р

одените под знака на
зодия Овен са смели и
енергични натури, родени да бъдат лидери. Винаги готовите за действие
Овни имат безпогрешен
инстинкт за това, което
трябва да направят, и не се
колебаят да действат във
всяка една ситуация. Тези
хора са огнени натури, които бързо се разгневяват, но
също толкова бързо прощават и съжаляват за действията си.
Имат невероятно самочувствие, хъс и обичат да
живеят на ръба, за да бъдат дните им интересни и
вълнуващи. Овните мразят
скуката и предпочитат да
прекарват времето си в
компанията на други хора,

Обяви
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Български

ЧЕСТИТ 85-И РОЖДЕН ДЕН

на нашия съпруг, баща,
свекър, дядо и прадядо

КИрИЛ ГЕОрГИЕВ
КОрШуТОВ

роден на 20 март 1934 г.
в с. Баня, общ. Несебър,
кмет на общ. Обзор от
1960 до 1976 г.,
носител на почетния знак
на общ. Несебър
Пожелаваме му здраве, дълголетие
и спокойни старини!
С много обич и уважение!
от семейството

ЗапОЗнайте се

0899/930488 – жена ако
търси истински мъж и да
бъде обичана и уважавана,
нека се обади на мъж на 54
г., жената да е от 50 до 70 г.!
0889/204146 – търся
жена за сериозна връзка
– пенсионерка от 62 до 66
г., която а живее при мен в
гр. Априлци. Имам семеен
хотел и Йога център – база, не пуша
0882/974252 – 60 г.,
желае запознанство с
мъж на подходяща възраст – финансово стаби-

лен. Предпочитам областите Ст. Загора и Пловдив. Само сериозни обаждания!
0889/580680 – 62 г. лекарка, работеща и гледаща възрастната си майка,
очаква обаждане за общуване с мъж на подходяща
възраст с SMS и електронна поща, кратки съвместни
пътувания
0896/702155 - 76 г./170
см/70 кг, желае запознанство с дама на подходяща
възраст от град или село само от Великотърновска
и Старозагорска област
0882/558386 – на 42 г.,
180 см, 95 кг, търси жена
за сериозна връзка с цел
брак
0894/768863 – приема

Съобщения
ЧЕСТИТ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

на д-р ГЕОрГИ ПОПОВ
от гр. Симеоновград,
живеещ в София,
който на 25 март 2019 г.
става на 70 г.
Желаем ти много здраве
и дълъг живот!
от сем. Фералиеви от Бургас,
Пиличеви и Данакови от
симеоновград

ЧЕСТИТ 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

лъв – От конкретната
ситуация в семейството ще зависи и от готовността ви да жертвате определена сума пари. Краят на седмицата е изключително подходящ за почивка сред природата.
ДЕва – Не поставяйте
под угроза отношенията в семейството. През
почивните дни изгладете недоразуменията. Здравето ви е добро. Предприемайте пътувания
до близки места, за да преодолеете кризата.
вЕЗНи - Краят на седмицата е изключително
подходящ за нови начинания. Ще почувствате по-голяма сигурност в живота в личен
план. Погрижете се за здравето – пролетта ви е поизтощила.
скорПиоН - Бъдете внимателни какво си пожелавате. Мислете позитивно,
за да преживеете положителни
събития. Моментът е подходящ за
нови приятелски връзки.

ЛИДИя ПЕНчЕВа СЕраФИмОВа

от Русе, настояща учителка,
която на 16 март 2019 г. навърши 60 г.
Скромна, честна и трудолюбива, тези нейни
качества будят хубави спомени сред нас. С пожелание за много радост, късмет и дълголетие.
И нека все така и занапред всеки неин
миг бъде изпълнен с весело настроение и приятни преживявания!
Да си ни жива и здрава, Лидке!
от семейство стоилови: стоил, Дончето,
любчо и Йони – гр. Бяла, обл. русе
без ангажименти бездомна, здрава дама – от 65 до
75 г., за доглеждане. Все
още съм на крака, добър
човек, 86 г./160 см/70 кг
0899/930488 – търси свободна жена, без деца, която да живее сама –
за сериозна връзка с цел
брак, до 75 г. и да знае какво иска
0882/541874 – скромен
мъж на 61 г., 174 см, 65 кг,

стрЕлЕЦ - Благодарение на доброто си материално положение
можете да подпомогнете значително и своето семейство. В
същото време отново ще увеличите значително и материалните си приходи.
коЗирог - В началото
на периода определете в
каква посока да насочите вашите интереси. Не злоупотребявайте с доверието на близките си.
воДолЕЙ - Търсете
нови начини, с които
да спечелите любовта
на интимната си половинка.
Избягвайте заблудите, за да не
развалите добрите семейни отношения. Здравето ви е добро
– поддържайте го.
риБи – Погрижете се за
здравето на най-близкия си човек, тъй като той не е
в състояние.
Създавайте си повече положителни емоции.
ДЖеСИКА

Çîäèÿ Îâåí (22 март – 21 аïрил)
също толкова енергични
като самите
тях.
Една от
най-характерните черти на Овена е
смелостта.
Не се страхуват от нищо
и никога не
отстъпват
пред препятствията на
пътя си.

Жена

На първо място тя е доста импулсивна и амбициоз-

на. Често захвърля нещо недовършено, тъй като се запалва бързо по ново. Никога не й липсва оптимизъм и
преследва целите си с енер-

Покана
0877/448351 –
Найден Найденов

Да се обадят абонатите, които навършват 90 г.!
Искам да се преброим. Аз ще ги набера
за разговора.

на

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (20.III.- 26.III.2019 г.)
овЕН - Не залагайте
твърде големи надежди
на случайно застигналите ви шансове. Малко вероятно
е те да увеличат възможностите ви от материално естество.
тЕлЕЦ - Стремете се да
степенувате задълженията си по важност,
като не правите компромиси,
които биха ви навредили. До
средата на периода изключително точно определете ангажиментите си.
БлиЗНаЦи - Не пренебрегвайте предупрежденията, отправени ви
от приятел. Мнозина от вас ще
успеят да се справят със свои
затруднения от материален характер. Здравето ви е добро.
рак - Не забравяйте, че всеки фалш ще
бъде заплатен на висока цена,
което определено ще повлияе
на настоящето и бъдещето ви.
Насочете вниманието си към
компромисни варианти.

20.III. - 26.III.2019 г.

гия и ентусиазъм.
Жената с тази зодия притежава вечен оптимизъм, винаги гледа напред и рядко
назад. Тя е естествено роден лидер и във всеки един
момент може да се защити
– каквото и да кажете, тя не
би се поколебала да ви отговори обратно. Жените Овен
винаги търсят истинската
любов. Когато срещнете дама с този зодиакален знак,
знайте, че тя е предизвикателство, със скрити дълбочини и сложни мисли. Жената Овен разцъфва, когато
срещне точния партньор –
става по-чувствена, разбираща и емоционална.

въздържател и с добър
външен вид, добро здраве, търси скромна и добра
жена от Северна България
0882/510044 – 66 г./176
см/96 кг, разведен, пенсионер, от Пловдив, със собствен апартамент, работи като шофьор-механик. Търси
добра жена от 63 до 65 г. и
да е до 75 кг. Да изживеем
живота само в доброта и
любов един към друг
0897/735261 – 67 г./170
см/70 кг, търси сериозна
жена за съжителство и
взаимопомощ – при нея,
от Брацигово, Стамболийски, Пловдив
0876/212235 – 70-годишен мъж, неангажиран и
самотен, мислещ, че с богатство не се живее. С жена желае обвързване
Емил тончев, „сливница” 21, русе – Не пия,
не пуша, с жилище съм. Желая запознанство с жена от
52 до 56 г.
0876/848708 – непушачка. Моля обаждане
след 17 ч.
0896/810578 - мъж на
65 г./177 см/90 кг, сърдечен, с чувство за хумор,
търси своята половинка от Пловдивския регион
0896/255929 - 60 г.,
осигурен, с добър характер, търси своята половинка. Желае сериозно запознанство със скромна и добра жена

Мъж
Най-точната дума, с която може да се опише мъжът
Овен по отношение на любовта е „сложен“. Това, което трябва да очаквате от
влюбения Овен е, че той
ще отдаде цялото си внимание, но ще очаква същото. Някои мъже Овен имат
репутация на „лоши момчета“, но обикновено тя е съпроводена от огромна доза чар. Когато мъжът Овен
се влюби, той не се залъгва
с илюзии – за него всичко
е толкова истинско, колкото му показва действителността.
Мъжете с тази огнена зодия обичат предизвикателствата.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
21 март 2019 04:43:59
ч. - пълнолуние. 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.

0876/283955 - учител
пенсионер, от София, свободен, без ангажименти,
самостоятелен, търси себеподобна дама - от 70
г. нагоре, в свободен режим, за сериозно приятелство от страната и Европа.
Живеене по споразумение.
Да се спазват изискванията! След 16 ч.
0877/619012 - моля да
се обади Галя Цветанова от
Кюстендил, синът й Ясен
или дъщеря й Ралица
0887/979530 – неженен, 71 г./165 см/70 кг, търси свободна дама пенсионерка за сериозна връзка,
която да желае да живее
при него
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728 фирми крали ток

Екипите на „ЧЕЗ Разпределение“ за борба с кражбите на електроенергия са регистрирали
728 нарушения от
страна на стопански обекти през
2018 г. Сред нарушителите има 121
ресторанти и питейни заведения,
38 производствени
и складови бази, над
90 търговски обекта,
над 40 офиса, 11 игрални зали, дървопреработвателни предприятия, строителни обекти и др.
Открити са множество обекти с
инсталирани машини, т. нар. „копачки“ на виртуална валута, които се за-

хранват от електрическата мрежа незаконно. Измерванията показват, че откраднатата електроенергия от един подобен обект достига 50
000 кВтч месечно, като
това е потреблението
средно на 100-150 домакинства.
Рискова група са и
хотели, ваканционни
селища и къщи за гости, като проверки на такива обекти се извършват постоянно от дружеството.
През годината са разкрити над 30
нарушения. Фирмените кражби представляват 11% от общо установените
кражби, които през изминалата година са общо 6646.

Конфликти

рецидивист преби ÊÐÈÌÈ
÷овеê за 2 лева ÕÐÎÍÈÊÀ

65-годишен мъж бе пребит с бухалка, за да бъде ограбен в бобошевското село Слатино. Нападателят взел 2 лева. Дъщерята на пребития мъж
е подала сигнал в РПУ-Дупница.
Пострадалият е настанен в дупнишката болница с комоцио и травми по тялото и главата. Извършителят на
грабежа е
установен
и задържан. Той е
66-годишен рецидивист, известен на органите на
реда с редица побоища и грабежи.

Дядо пострада Ограбиха незряща жена
на улицата

Поредна жертва на
ограничителите на бул.
"Граф Игнатиев" в столицата. Възрастен мъж се
спъна и нарани в ограничителите за трамваите.
Още с поставянето им
граждани предупредиха, че може да са опасни
за пешеходците. Александра вижда падналия
пенсионер минути след

инцидента. "Чух
удара, видях го,
че една минута
- две лежа. Имаше ожулвания и
кръв по лицето.
Острите ъгли
на ограничителите са наистина опасни", каза
Александра Иванова, която работи наблизо. Дори
тя самата става жертва
на ограничителите.
В края на миналия месец ограничителите на
"Графа" пратиха жена в
болница. След разходка
по ремонтираната улица бивша ватманка се
сдобива с разбит нос и
пукната ръка.
Предстои смяна на
ограничителите.

Възрастна жена от ловешко село остана на
улицата без дом и спестявания след смъртта на
съпруга си. 82-годишната баба Йовка от село Казачево твърди, че е измамена и че са
се възползвали от нейната безпомощност.
30 години
от живота си
Йова Атанасова е работила в троянската поща.
Има проблеми със зрението. Когато съпругът й
починал, за погребението помагат услужливите й съседи – рентгеноложката в троянската болница д-р Жанета

Кушева и нейният мъж.
Именно те започват
да се грижат за възрастната жена, като тяхна роднина заживява с
баба Йовка.

„Тя ме ограби и се отнасяха много зле с мен.
Искам лекарства – те отлагат. Струва ми се, че
започнаха да ми слагат
опиуми. Опитват се да

ме ликвидират”, разказва Йова Атанасова.
Възрастната жена
твърди, че е заведена
при нотариус, където упълномощава съседката си
да разполага с нейните
средства и
тези на покойния й съпруг.
След като незрящата баба Йова
се подписва с палец в
нотариална
кантора, с
пълномощното рентгеноложката дарява на себе си
къщата на старицата.
Прехвърля и всичките
й спестявания по своя
сметка – над 13 000 лв.

Обвиниха управника на Созопол Кмет замесен в мошеничества

Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение
на кмета на Община Созопол
Панайот Рейзи за извършено от
него длъжностно присвояване в
особено големи размери. Той е
привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода
от август 2014 г. до март 2017 г.,
в качеството си на длъжностно лице и в съучастие с друго
длъжностно лице от общината е
присвоил 1 989 474,08 лв., собственост на Община Созопол. За
улесняване на присвояването
Рейзи е извършил и документни
престъпления, като съзнателно
се ползвал от фалшиви договори и фактури.

Престъпната деятелност на
кмета се изразявала с изплащането на суми от бюджета на
общината по фактури за извършени строително-монтажни работи. Спрямо Рейзи е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Десетки хора със земи в
бобовдолското село Мламолово са измамени
с
фалшиви пълномощни, като имотите им са отдадени
на аренда без тяхно знание.
Кметът на селото се изправя пред съда. Той е обвинен, че като длъжностно
лице е съставил официални
документи с невярно съдържание. Това става след
жалби на граждани, които
установили, че с фалшиви пълномощни, заверени
от него, заемите им край
Мламолово са отдадени на
аренда за 15 години.
Преди 2 г. Радка Христо-

Изнудват деца в Плевен

Районната прокуратура задържа четирима души от Плевен за изнудване на ученици. Децата са били жертви на рекет, побоища, заплахи с оръжие и събиране на
такса "спокойствие".
В хода на разследването са събрани
достатъчно доказателства за самоличността на извършителите - В.С.К. (20 г.), И.Д.М.
(19 г.), Г.С.К. (24 г.) и М.Р.К. (19 г.), всичките
от Плевен. Те са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.
Ако извършеното престъпление се докаже в съда, наказанието е лишаване от
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свобода от една до шест години, глоба от
1000 до 3000 лв., и конфискация на една
втора от имуществото на извършителя.
Децата, които са системно обирани и
тормозени, са пазели в тайна от своите
родители случващото им се до момента,
в който майка на едно от момчетата разбира за тормоза и историята се разплита.
Бащата на едно от децата разбира, че синът му е крил 2 години за тормоза."Реално
през януари научих, че е бил обект на систематичен тормоз и рекет, като общо са
му взети над 80 лв. чрез 4-5 случая. Първо

ва иска да продаде част от
земите си. Тя остава изненадана, тъй като разбира,
че това е невъзможно.
През 2016 г. декарите
черешови градини са дадени под аренда от нейно
име. Издадено е и фалшиво пълномощно на човек,
който да действа с имотите вместо нея.
Освен Радка има десетки потърпевши.
Част от черешовите градини изгарят точно докато
тече първото заседание по
делото.
Местните хора подозират палеж.

беше подложен на грабеж, беше му взет
часовникът. Сподели ми, че вече психически не издържа на този тормоз", разказва бащата на друго дете.

УБиЙство
в соФиЯ
столични
полицаи разследват тежко престъпление. разследването е започнало, след като в полицията постъпил сигнал за открита в дома си починала 64-годишна жена. При извършения оглед са открити следи от насилствена смърт. Убиецът
е 42-годишният син на
жената, който бил пияница.
18-гоДиШНа
БлъсНа ДваМа
Двама пешеходци
– мъж и дете, пострадаха, след като бяха
блъснати от лека кола
в Долни чифлик, карана от 18-годишна девойка. вследствие на
инцидента 30-годишният мъж е получил
фрактура на кост на
левия крак, а детето е
с контузия на корема.
Пострадалите са без
опасност за живота.
риБари сПасиХа
УДавНиЦа
Двама рибари от
Бургас да бъдат удостоени с почетна значка на общината. това предлага общински съветник от морския град. в началото
на март тази година
двамата мъже спасиха
давеща се млада жена,
която решила да сложи край на живота си.
ХваНаХа
аНглиЧаНиН с
53 саМолиЧНости
41-годишен англичанин, представящ се
с 53 различни самоличности, бе задържан в Бургас при проведена специализирана полицейска операция от служители на
група "издирване" в
областната дирекция
на Мвр. Мъжът, извършил множество грабежи, е бил обявен за
международно издирване с европейска заповед за арест от великобритания.
сНЯг ПотроШи
коли
тежък инцидент в
Пампорово едва не
взе жертви. огромно
количество сняг падна от козирката на изоставен хотел върху
паркирани автомобили. смачканите коли са
четири.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
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Îтгоâоðи от бð. 11
Ñтð. 27

минути
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Ñтð. 31

воДоравНо: „Ванилия и шоколад“. Рокендрол. Либе. Пивовар. Киселец. Жари. Облак. „Или“. Скинар. Димана. Икители. Иранци. Ято. Адонидин. Енон. РЦЗ. Копер. Ипон.
Баира. Поту. Омолон. Алкилат. Стирен. Дебати. АКЕЛ. Полимерия. Айа. Ишим. ОИК. Болярино. „Али“. „Ково“. Авар (Ищван). Наряд. Салами. Амирани. Атаки. Цела. Нико. „Илиада“. Адресат.
отвЕсНо: „Парижките потайности“. Нова икономика. Ваал. Ликорни. Оноре (Кристоф).
Болки. „Левиатан“. Лелио (Себастиан). АИА. Шина. Ред. Бон. Шлам. Ядро. Лоран (Анри).
Пиявица. Щир. Бдинци. Домра. Шокли (Уилям). Израел. Ирала (Доминго). Полиамид. Албион. Мед. Скарик (Милица). Камиони. Поле. Нанопитек. Арне (Мариане). Лилиан. „Полир“. Араис. Кабел. „Цвета“. Иглянка. Децими. Рутия. Идиот.
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И той им казва:
- Е вече сте
111...

- Как ти е
скайпът?
- Добре е!

Намерила
една жена вълшебната лампа
на Аладин. Потъркала я и както е традицията,
от нея изскочил
джинът.
- Какво ще желае госпожата?
- Гино ма, от 50 г. сте женени и още му казваш
- Много оби„скъпи“. Каква е тайната?
чам мъжа си. Ис- Забравих му името!
кам за него да
– Иванова, съпругът по-добре?
съм най-важното нещо.
ви е голям подлец!
- Съгласен!
Искам винаги да спи до
– Защо, Георгиева,
Разменили си места- мен. Още като се събукакво ви е направил?
та. Мъжът застанал зад ди, и веднага на мен да
– Ми или момче, или прозорчето, а аптекарят обръща внимание. Да не
момиче...
седи отвън и пита:
спира да ме докосва и

- Има ли чушки?
навсякъде да ме взима
Много пиян мъж се
- Има!
с него.
прибира вкъщи, звъни
- А черен хайвер!?!
И джинът я превърнал
на вратата, жена му от- Има!
в смартфон...
варя, а той:
- Добре, дай по сто

- Кво гледаш ма, вли- грама от двете!
Нощ. Съпруг кара жезай!!!
- А рецепта имаш ли? на си да правят секс. На

края тя се съгласява:
Шефът на митницата
Влиза мъж в аптека- Добре, обаче ако засъбрал всичките си под- та и пита:
гасиш лампата.
чинени и им казал:
- Зиртек капки за очи
- Защо?
- Вижте сега - на слу- имате ли?
жебния паркинг ня- Имаме зиртек
ма кола, по-евтина от капки, но те не са
100 000 лв. Излагаме за очи.
се! Заповядвам от утре
- Знам, знам, аз
всички да идвате на ра- ще си ги капя в
жбота с рейс!
носа...
Беле
На другия ден шефът

ник
идва на работа и поКлиент към келглежда към паркинга да нер:
види дали заповедта му
- Какво означае изпълнена. И какво ва диетична пица?
вижда: паркингът пълен
- Обикновена
с автобуси!
пица, която ще

изядете заедно с
– Имаш ли фейсбук?
мен.
– И да, и не.

– Как така?
Ясновидец се
– Фейс имам, но кни- хвали:
гите ги продадох.
- Виждам числа
та от тотото, осоМайка и баща седна- бено като пусна тели на дивана да гледат левизора.
футбол. Скарали се кой

- Има един фактор,
отбор е по-добър. ПиПияница пребил по- който намалява възбутали детето си кой от лицай и звъни на 112 в дата ми на светло.
тях е прав и детето от- полицията. Те вдигат и
- Какъв е този фактор?
говорило:
той казва:
- Виждам те.
- Никой не е прав. И
- Ало, това 112 ли е?

двамата сте седнали!
Те му отговорили:
Служител в офис пита

- Да!
свой колега:
Влиза мъж в
- Мите, ти
аптеката и пиоще ли си тук?
та:
Нали трябваше
- Има ли
да тръгнеш почушки?
рано за погре- Нe.
бението на тъ- А сух сащата!
лам?
- Да, но
- Не.
първо работа- Сигурно и
та, после удоконсерви с коволствието.
пърка няма?

- Няма... ТоБългария
ва е аптека и
обявява война
не търгуваме с
на Китай. Китакива продутайските военкти...
ни обсъждат
- Кофти търситуацията:
гувате тука....
- Колко са
- Защо не затия
българи?
станеш ти зад
- Седем мипрозорчето и
лиона...
да видим как
- И в кой хоще търгуваш

Смях от сърце

тел са отседнали?

Журналист взима интервю от директора на
лудницата:
- Как разбирате дали
пациентът е здрав, за да
го изпишете?
- Имаме стандартен
тест - отговаря директорът. - Пълним една вана
с вода и слагаме чаена
лъжичка и черпак до
нея. А след това караме пациента да излее
водата от ваната.
Журналистът се усмихва и казва:
- И нормалният човек взима черпака, нали?
- Не - отговаря директорът. - Нормалният човек изважда тапата.

- Мамо, мамо, аз
осиновен ли съм?
- Да бе, точно па теб
ще вземем!

Младо момиче пита майка си:
- Мамо може ли да
се оженя за гаджето
си Брад?
- Разбира се, че не!!!
- Но аз го обичам.
- И аз го обичам, но не
се женя за
него.

- Мими,
ти първия
път за пари ли го
направи
или от любов?
- Разбира се, че
от любов,
това пет
лева пари
ли са?

- Колега, ти как
си решил
въпроса с
циганите?
- Много
просто: в племето няма
цигани - няма и въпрос
с циганите! А ти?
- При мене положението е лошо. Колкото и да
им обяснявам на тия от
племето, че циганите, и те
са хора като нас, все едно... не искат да ги ядат...

- Тате, тате, искам
iPhone 5s!
- Ето ти 20 лева, отиди
да се напушиш като нормалните деца.

Касиерка в банката:
- Кажете номер на лична карта!
Клиентка:
- На моята ли?
- Ако можете, кажете
на моята!

Иванчо в час по математика. Учителката пита:
- На едно дърво има
3 пиленца. Стреляме по
едното, колко ще останат?
- Госпожо, госпожо,

може ли аз да кажа???
- Да, кажи, Иванчо.
- Нито едно!
- Е как нито едно?
- Защото след изстрела всички ще излетят
госпожо - отговаря логично Иванчо.
- Не е така. Смятаме
в момента. Две пиленца ще останат. Но ха-
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ресвам начина, по който мислиш!
Ядосан, Иванчо казва:
- Госпожо, да ви задам ли и аз един въпрос?
- Давай!
- Три жени седят на
една пейка и ядат сладолед. Едната го ближе,
другата го хапе, третата
го слага целия в устата
си. Коя е омъжена?
- Тази, която го слага целия в устата си??!!
- Не, госпожо, тази
дето носи халка! Но харесвам начина, по който мислите!

Две мишки ядат лентата от филма “Отнесени от вихъра” в мазето
на едно кино в София.
Едната мишка пита:
- Как ти се струва?

каза Принцът, слизайки
от Спящата красавица...

- Какво ще правиш на
Св. Валентин?
- Какъв ден се пада?
- Петък.
- Леща!

- Как пияница вика
котката си?
- Мац, сипи, сипи, сипи...

Учител
питa учениците:
Деца,
знаете
ли
кaк се лекувa
лудa крaвa?
Ивaнчо:
- Не знaм,
господине,
вие би трябвало по-добре да познaвaте женa си...

- Скъпи,
искаш
ли
да правим
секс?
- Какво ти става? Късно е. Вече почти съм заспал, уморен съм. Утре
ставам рано.
- Спи, спи, миличък.
Аз говоря по телефона...

Урок по математика.
Учителката пита Иванчо:
- Представи си, че ти
дам 150 лева. А ти дадеш
от тях 50 на Мария и 50
на Петя. Какво ще стане?
- Оргия...

- Толкова си хубава,
защо не се омъжиш?
- Искам да се омъжа
по любов, но тъкмо се
влюбя в някой, и се оказва, че няма пари.

Шефът:
- Прати ми някой от
твоите яки вицове.

- Ами да ти кажа честно, книгата ми хареса
повече…

"Засега няма да бързаме с целувката" - си

Аз:
- В момента работя,
по-късно ще пратя.
Шефът:
- Този беше много добър, прати още някой.

2
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Хумор

Български

Е

Нашенски хаос

Мислехме: ще е различно!
А то стана хаотично!
Доктор ако посетиш,
на мига ще съжалиш!
Цял ден по опашки чакаш
и парички само цакаш!
Иначе не става, брат –
или болен, ил – богат!
Във школото, що да сторят,
няма как да се преборят даскал пише ли ти двойка –
край на неговата бройка!
И иди че го търси –
вече кара той такси!
А потърсиш ли услуга,
получаваш – ама друга!
Ако си смениш улука,
в кухнята ти ще бълбука,
локвичка ще потече
върху новото кече.
И към всичко туй върви
торба, пълна със пари.
Банките ни – уж стабилни,
пред грабежа са безсилни!
Някой ги източва смело,
после, скрит в незнайно село,
си живее най-честит
във имението скрит!
Родната ни бюрокрация
пък погубва цяла нация!
Документ да си извадиш ми направо ще пострадаш –
че разкарват те без свян
днес натук, след туй – натам…
Време искахме различно,
а излезе – хаотично!
Уляна ПЕТКОВА

ОРИЕНТАЦИЯ

дин човек, дето
никога не бил напускал родното си
място (изобщо не знаел какво е туй командировка, а пък в чужбина –
да не говорим!), но иначе пък си живеел добре
и не се оплаквал, найнеочаквано и не по своя
воля един ден се озовал
на границата.
“Брей, стигнах до тая
пуста граница, за която
само бях чувал! – рекъл
си човекът. – Ей я тая
шибана граница на бедността и мани другото,
ами ще трябва да я мина…”
Огледал се човекът и
видял какво?
Видял, че на границата на бедността няма
контролно-пропускателен пункт и няма бариера, така че напълно
естествено няма и кой
да я вдига, камо ли да
я сваля.
Видял, че на границата на бедността няма
граничари, няма застава, а няма и кльон – откъде пари за телени заграждения, че и за сигнализация!

ПРИЛОЖНИ МЪДРОСТИ

Според една английска поговорка времето е

20.III. - 26.III.2019 г.

Да минеш границата
Видял, че
никой не оре
браздата на
границата на
бедността, а
и защо ли да
я оре и с какво? Пък и да
посее някой
нещо, чунким ще поникне…
Видял, че
на границата
на бедността
няма митница и липсват
митничари,
което ще рече, че липсва и корупция, но пък
и какво да обмитяваш,
какви такси да вземаш
от голия и босия?
Видял също, че на
границата на бедността няма канали за нелегално преминаване,
няма алчни и склонни
да те прекарат каналджии, та да се чудиш
къде си се озовал – то
пък и кой ли ще даде
пари, за да преминава

нелегално баш тука!
Видял още, че на границата на бедността
не искат никакви визи,
че даже не искат документ за самоличност –
гаче някой ще тръгне с
международен паспорт
през там!
Видял, че никой не те
пита кой си, какъв си,
имаш ли постоянен адрес и не си ли обявен
случайно за национал-

но издирване.
Разбира се, видял и
че през границата на
бедността никой не
минава с лек автомобил, с туристически автобус с климатична инсталация или барем с
влак. То никой даже с
велосипед не минава,
камо ли пък със самолет да прехвръкне!
Гледал нашият човек, гледал – кой да
го спре? Ами че той с
цялото си семейство
можел да мине – пак
добре, че нямал такова!…
Рекъл сбогом на
всичко, останало зад
него, па я минал тая
пуста граница на бедността!
И се почувствал някакси особено, бог да
го прости.
Защото минеш ли
границата на бедността, все едно, че си минал всякакви граници…
Васил СОТИРОВ

„Елегантни“ обиди

ДРЕБОСЪЦИ

Интересна закономерност се наблюдава напоследък при известния столичен поет Самуил Викторов. Когато е в заведение, той пие узо, а когато е
вкъщи - гроздова. Отчитайки тази своя особеност,
господин Викторов вече, отпивайки от питието си,
безпогрешно може да установи къде се намира в
момента - вкъщи или в кръчмата.

Хумор

пари. До същия извод е стигнал и български депутат, пожелал анонимност. “Колкото по-дълго време си в парламента, толкова повече пари ще направиш!” - сподели той пред наш репортер.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Ново приложение на бирата е изнамерил столичният изобретател Петър Стефанов. Той не само
се бръсне с бира, когато няма вода, но е открил и
начин да си свети със светло пиво, когато няма ток.
Димитър БЕЖАНСКИ

 Това не е офис.
Това е адът, но с луминесцентно осветление.
 Терапията е скъпа. Да пукаш опаковъчно фолио е евтино. Сам си избери!
 Не съм луд, просто съм в лошо настроение от 30 години насам.
 Сарказмът е една от услугите, които
предлагам.
 На твойта планета млъквате ли понякога?

 Не се притеснявай, и аз твойто име
го забравих.
 Не всички мъже
са досадни, някои са
мъртви.
 Момент, опитвам
се да си те представя
като личност.
 Изглеждаш свински, това ли е модата
в момента?
 Земята е пренаселена, върви си вкъщи.
 По-полека де, кой
ти запали фитила на
тампона?

АКТУАЛНИ
„Благодарност“

Народът хомот носи, тегли, страда,
а някой го язди за награда!

Криво огледало

Можеш да се правиш и на патриот но хората те мислят за идиот!

Истината

Щастливец е не кой гледа пищни витрини,
а кой брои на вот бюлетини!

Нарцис

Събира в томове похвали, даже е от тях по-лек!
Кой е той, май сте разбрали – малкият голям човек!
Иван Вунчев

Забавни сравнения
Мъжът
Жената

На 20 години е неутаен резняк. Създава главоболия.
На 30 години - северно тънко винце - пие се по много, но
не е за гуляй.
На 40 години - отлежало карабунарско - колкото пиеш,
пò ти се пие.
На 50 години - шампанско. Пие се рядко, но с ефект.
На 60 години - изветрял вермут.
От 60 нагоре - оцет. Служи за кухнята.

На 20 години е газирана вода. Шуми и изхвърля тапата.
На 30 години - малинов сироп със сода - утолява жаждата.
На 40 години - безалкохолно вино. Пие се за разнообразие.
На 50 години - боза.
От 50 нагоре - тиха водица.
В-к "Щурец", 1933 г.

Откровения
В днешно време е по-добре да бъдеш глупав
богаташ, отколкото умен бедняк.
Когато се покрие с волска кожа лъвът, винаги
ще се покаже поне една частица от опашката му.
На хората с две лица – едното е свое, а другото – в запас.
Най-големи вреди нанася ненаситната гордост.
И изразителното лице може да издава трескаво безпокойство.
Смелият ум струва повече, отколкото силата.
Борис АНАНИЕВ
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