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на 30.III. срещу
31.III. преместете
стрелките
с 1 час напред
(3,00 става 4,00 ч.)
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една такса
при личния
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СРЯД А

на стр. 3

Да намериш
радост
във всичко

- руслане, добре
дошъл на гости! Наближава 1 април, Денят на шегата. леку-

ва ли той, смехът, душата и ако да, как го
постига?
- Добре съм ви за-

варил! Дали лекува тялото или душата, не бих могъл да
кажа. Това, че смехът лекува тялото да, сигурно е - той
предизвиква хубави емоции и позитивна енергия в
достатъчни количества, спомагащи за
скорошното оздравяване на тялото.

на стр. 22

ЗЕВЗЕЦИТЕ Ден на градски
фолклор
шегата

1 АПРИЛ

това е единственият ден в годината, когато можете
да се пошегувате с
приятелите си, да
ги излъжете и изиграете съвсем безнаказано!
на стр. 24

Великденски Приемственост
добавки
размисли на главния редактОр

Всички, на които
сборът от пенсиите
заедно с добавките
е до 348 лв. включително, ще получат допълнително по 40 лв.
заедно с парите за април. По разчети на
НОи това са 1 322 300
пенсионери.

Една нация постига успехи, когато хората
вярват в изявени лидери, издигат ги на съответните позиции и им поверяват съдбата
на държавата, своето настояще и бъдеще.
Често водачите тръгват от ораторски изказвания на митинги. В зората на прехода,
който неправилно се определя за

ДЕМОКРАТИЧЕН

СЛЯП ГНЯВ

гадно му е на Борисов от лакомията на съратници. с красивия Цецо от първия ден са рамо до
рамо. дължи му доста победи в изборни битки. но
апартаментната му мания, прераснала в рецидивизъм, явно е неизлечима...
заслепен от гняв, емоционалният огнеборец
хвърли в публичното пространство поредните
си некомпетентности. заподозрял бесепарите в
грях, се нахвърли срещу тях. Червената им буржоазия била заграбила най-хубавите квартири на „Позитано“ и „Оборище“. лъжа! Повече от
25 години след соцреволюцията видните функционери на БкП живееха в държавни квартири под наем. започнаха да придобиват жилища едва когато над 70 на сто от българите вече имаха такива. второ, създал герБ, за да се бори със столетната корупция на червените?! лъжа! въпросното
грозно явление дойде с прехода, разви се по време
на костовата демокрация и избуя с управлението на гербаджиите, поставяйки ни на челно място в ес. трета лъжа: червените били убийците
на Буров! известният банкер умира от собствена смърт през 1954 г.
разбираме душевното състояние на премиера.
след като не може да владее нервите си, добре е да
премине в заслужен отдих и сериозно да се заеме с
изучаването на близката ни история…
„П”

абонирайте се!

От 1 до 15.IV. във всички
пощенски станции
1 месец
2 месеца
5 месеца
8 месеца

Новата формула
ощетява
осигурените

Анализът на НОИ показа, че негативно засегнати от промяната щяха да бъдат
лица, които в периода 1997-1999 г. за няколко месеца са се осигурявали на много
висок доход и са имали нерегулярна трудова заетост.
на стр. 2

по подобен начин се формира домораслата опозиция.
на стр. 4

ПОзиЦия

на стр. 9

3 лв.
5,40 лв.
13,20 лв.
21 лв.

Цените остават непроменени

КАТАЛОЖЕН №552

Обвиняват
съпругата на
Майстора за
смъртта му

на стр. 6

княз лОБанОв-рОстОвски:

“ÍÅ ÈÑÊÀÌ
ÒÀÇÈ ÂÎÉÍÀ
ÄÀ ÁÚÄÅ
ÇÀÁÐÀÂÅÍÀ!”

Княз никита дмитриевич лобанов-ростовски е потомък на царската фамилия Рюриковичи
– 33-то поколение. Той е геолог, финансист, общественик, колекционер на театрална живопис,
историк. С Руско-турската война от 1877-1877 г.
е свързан семейно и емоционално.

на стр. 13
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Пенсиите
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Новата формула
Добавка към пенсията за инвалидност ощетява осигурените
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Петър Петров от
София, кв. Борово, ни
пита: „Получавам редовна пенсия за възраст
и трудов стаж. След инцидент ме оперираха и
ми поставиха изкуствена става. Имам ли право на добавка към пенсията поради инвалидност? Какъв е редът за
кандидатстване и към
кого да се обърна?
За да ви отговоря на
въпроса, ще се спра найнапред на реда, по който следва да вървите, за
да се види дали вашето здравословно състояние отговаря на условията за добавка за инвалидност към пенсията
ви за прослужено време и възраст. Основните
нормативни документи,
които уреждат този въпрос, са:
- Кодексът за социално осигуряване - чл. 1-6
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
(НПОС).
- Наредбата за категоризиране на труда при
пенсиониране (НКТП)
Административнопроцесуалният кодекс
(АПК) и др.
Конкретно въпросът
е уреден в чл. 71-79, където са описани условията за отпускане, начинът на определяне

на размера на пенсията и доходът, от който
се изчислява размерът
на пенсията за инвалидност. В чл. 71 (изм. ДВ, бр.
100 от 2010 г., в сила от
1.1.2011 г.от КСО) се казва: „Лицата имат право
на пенсия за инвалидност, когато са загубили
напълно или частично
работоспособността си

завинаги или за продължително време.” В чл. 72
(изм. ДВ, бр. 41 от 2009
г., в сила от 1.7.2009 г.) се
посочва, че „пенсия за
инвалидност се определя на лица с 50 и над 50
на сто трайно намалена
работоспособност, вид
и степен на увреждане”.
В следващия текст на
закона се определят началната дата и срокът
на инвалидната пенсия, чл. 73 (1) (доп. ДВ,
бр. 64 от 2000 г.): „Правото на пенсия за инвалидност се поражда от
датата на инвалидизи-

рането.” Тези текстове
от закона са основополагащи при получаване
на инвалидните пенсии.
Предполагам, че във вашия случай се интересувате практически какво
трябва да направите, за
да се стигне до получаването на добавката за
инвалидност към пенсията ви за прослужено
време
и възраст.
Най-напред
трябва да
отидете при
л и ч ния си
лекар.
Той следва да издаде
съответните направления при лекари специалисти, които да документират вашето здравословно състояние.
След това трябва да
се явите с тези документи в ТЕЛК и там да се образува съответната преписка. Тя ще се изпрати
на съответната комисия,
която ще насрочи ден и
час за явяване пред нея
и ще прецени по събраните документи и при
прегледа дали с вашите заболявания следва
да бъдете инвалидизи-

ран и до каква степен.
Комисията излиза с решение, което подлежи
на контрол от Централната лекарска комисия.
Трябва да попълните в
НОИ заявление и заедно с другите изискуеми
документи се подават в
териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.
Може да подадете заявлението лично или чрез
ваш законен представител. Ако всичко е наред,
ще ви се отпусне пенсия.
Не мога да отговоря на
въпроса, след като ви е
сменена ставата, дали
ще получите инвалидна добавка към пенсията. Това ще кажат ТЕЛК
и НОИ.
Накрая ще отбележа,
че въпросът за инвалидните пенсии ежедневно
се дебатира в пресата и
от миналата година определянето на степента
на инвалидност е променено, като се взема
предвид само най-тежкото заболяване на кандидата за инвалидизиране.
Препоръчам да започнете от личния лекар, който би могъл поконкретно да съдейства
и покаже точно стъпките, които трябва да извървите до ТЕЛК.

Вдъхновяваща история
Тао Поршон-Лънч е известна като
най-възрастния йога учител в света,
защото в момента тя е на 100 години!
Тао е родена на 13 август 1918 г. в
Индия. Започва да се занимава с йога, когато е едва на 19 години. Нейната концепция за живота е, че няма невъзможни неща, а в момента желанието й е да внуши идеята, че всяка жена е "повече от годините си" и нежният пол не бива да си поставя бариери
заради възрастта. "Няма такова нещо
като възраст", споделя в свое интервю
вдъхновяващата Тао.
Тя преживява Втората световна война в Европа
и след края й започва работа като модел. Избрана е за жената с най-дълги крака на Стария континент. Съдбата и кариерата й я отвеждат в Холивуд,
където се снима в няколко продукции. Професионален завой я отвежда към писането на сценарии
и режисурата. По това време е била силно увлечена към танците.
Когато Тао била на 25 години, преживява сериозна травма. Лекарите постоянно й повтаряли "няма да можеш да правиш това, не можеш да правиш
онова...", но тя нямала никакво намерение да се пре-

даде на здравословните проблеми.
Тао признава, че винаги е мечтаела да има дълъг
живот, и е щастлива, че го е постигнала и все още
може да преподава йога дори и на 100. Тя призовава хората никога да не се отказват от целите си
и да не позволяват някой да им внушава, че нещо,
в което вярват, е невъзможно.
Но най-важното според Тао е да помагаме на душите, които срещаме по време на житейския си път.
И разбира се, усмивката! Тя никога не е преставала
да се усмихва на света и потвърждава, че той винаги
също е бил предразположен положително към нея.

От стр. 1
Това каза социалният министър Бисер Петков.
Премиерът Бойко Борисов привика социалния
министър Бисер Петков, шефовете на НОИ и синдикатите за обяснение за новата формула за пенсиите. В крайна сметка се разбра, че нито един бъдещ пенсионер няма да бъде ощетен.
Скандалът с намалените пенсии избухна преди
месец, когато хиляди хора разбраха, че ще получат много по-малко пари при пенсионирането си.
От тази година влязоха в сила промени, които
според последните анализи на НОИ ще ощетят
31% от новите пенсионери тази година. Причината е, че т. нар. "индивидуален коефициент", който участва в пенсионната формула, се изчислява
по нов начин. Според новите правила вече не се
избират трите най-силни години преди 1997 г.,
не влиза и доходът между 1997 г. и 1999 г. Вземат
се предвид само осигуровките от 2000 г. насам.
Министърът обясни, че НОИ няма как да направи оценка на въздействието, тъй като няма данни
за внасяните осигуровки преди 1997 г.
Промените от 2015 г. доведоха до финансово
дестабилизиране на пенсионния фонд, каза министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков. „Това се вижда в бюджета на ДОО. За първи път за 2019 г. планираният дефицит е под 4
млрд. или около 1/3 от разходите вече се финансират от държавата чрез субсидии от държавния
бюджет. През 2015 г., когато започна реформата,

повече от 50% от разходите се финансираха от
бюджета. Смятам, че това е положителна тенденция, а промените в индивидуалния коефициент
нямат за цел да има икономия. Напротив, целта е
по-справедливо да се обвърже размерът на пенсиите с максималния осигурителен доход. Това,
че е по-справедливо, не означава, че е по-справедливо за всеки", обясни Петков.
С промяната, която се предвижда в изчисляването на индивидуалния коефициент, ще има положително въздействие върху 56% от пенсионерите,
на които им предстои пенсиониране през 2019 г.,
и 31% негативно засегнати, съобщи министърът.
"Аз подлагам на съмнение тези числа. Струва ми
се, че тези отклонения са много големи. В рамките на това, което НОИ представи, отклоненията,
които бяха констатирани, бяха в съвсем по-ниски
стойности", каза той. Социалният министър обясни, че ще бъде дадена възможност да се поиска
при изчисляването на пенсията да им бъде взет
под внимание и доходът от периода 1997-1999 г.
До момента няма пусната пенсия по новите правила, т. е. няма ощетен, каза още социалният министър Бисер Петков.
"Тъй като се появиха съмнения, че ще бъдат
ощетени хората в очакванията си за размера на
пенсията, затова ще направим необходимото. Ще
бъде предвидена преходна разпоредба", поясни
министърът.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Стажът за пенсия поскъпва

Б

ългарите, на които не
им достига стаж за пенсия, от началото на годината плащат повече, ако

искат да си закупят осигурителен стаж. Това съобщиха
от Националния осигурителен институт. Поскъпване-

то е с 10 лв. на месец. Размерът на месечната вноска от 1
януари стана 110,88 лв., като
през миналата година тя беше 100,98 лв. Това означава,
че тези, които искат да закупят
5 години, което е и максимумът, ще трябва да се бръкнат
в джоба с 600 лв. отгоре. Причината е повишаването на минималната работна заплата от
510 на 560 лв. Нов вид месечна помощ за деца без право

на наследствена пенсия, която ще се отпуска без доходен
критерий, влиза в сила.
Размерът на вноската се изчислява с процента, определен за фонд „Пенсии“ за родените преди 1 януари 1960
г., които за 2018 и 2019 г. е
19,8% от минималната заплата. 1241 нашенци са закупили
стаж, за да излязат в заслужена почивка, през първото полугодие на 2018 г., като през

първите 3 месеца те са били
едва 268. Това става ясно от
данните на осигурителния институт. Средно, за да се пенсионират, не са им достигали
по 21 месеца. Освен пенсионерите, на които не им достигат години, студентите също могат да си закупят времето, през което са следвали. До
юни 2018 г. от закупен стаж в
осигурителния институт са постъпили 4 860 040 лв.

Социални
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Плащаме още една такса при личния лекар Á È Ñ Å Ð

Допълнителна такса
за преглед при лекар!
Пациенти плащат, за да
им запишат час, да ги
подсетят за профилактичен преглед или да
им проверят здравноосигурителния статус.
Таксата, която са въвели
част от медиците, провокира недоволство и
сигнали до здравните
власти.
Сигналът идва от пациент на общопрактикуващ лекар в София.
Лекарят има договор
с външна фирма за извършване на административни услуги. Например - записване на

час за преглед. Ако пациентите пожелаят да
ползват външната фирма, плащат 2 лева. Точно срещу това плащане
има негодувание.
Доктор Румяна Гуджева има договор с
външна фирма за услуги като записване на час
за преглед, подсещане
за профилактичен преглед, проверка за платени вноски. Пациентите, които поискат услугата на фирмата, плащат
по 2 лева.
"За мен е редно, за
да получиш една подобра услуга, да заплатиш една минимална су-

ма", обяснява д-р Румяна Гуджева.
Пациентите, които
поискат външната фирма, сключват договор с
лекаря си. Той пък има

договор с нея и периодично й плаща. Болните могат и да откажат да минават по този
ред, тогава обаче може
да им се наложи напри-

мер да чакат повече за
преглед. Върнати няма
да има, а промяната е
заради свръхнатовареност, казва медикът.
От отговора на здравната каса става ясно, че
тя плаща за медицинските дейности, а с административните лекарите могат да се разпореждат както преценят.
"Реално лекарите
чрез тези фирми си намериха една възможност да си повишат потребителската такса",
отбелязва обаче Пенка
Георгиева от пациентската организация "Заедно с теб".

Да си добър европеец, означава
първо да си добър
българин.
Проф. иво хрисТОВ

КРАТКИ
ВЕСТИ

Инвеститор за
АЕЦ „Белене”

Колко губим от банковите влогове Работим повече,
Днес хората са по-добре финансово образовани, разбират ролята
и мястото на небанковия финансов
сектор, инвестиционните процеси и
доста от тях постепенно започват да
инвестират, но процесът е бавен. Въпреки ниските лихви, предлагани от
банковите депозити, днес сравнително малко хора се престрашават
да инвестират на капиталовите пазари. Това каза проф. Стефан Петранов, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Проф. Стефан Петранов
заедно със свои колеги инициира
създаването на
един от приватизационните фондове по време
на масовата
приватизация
- "Златен лев", а
по-късно е сред управителите му. Фондът е
успешен, събира над 80 хил. акционери, които са получили тогава и до
ден днешен продължават да получават дивиденти от фонда. За притежателите на така наречените "спящи
акции" професорът каза, че те също
получават дивиденти дори да не са
ги потърсили.
Той сподели за трудностите от
онова време да се обяснява на широката общественост какво озна-

чават различните форми на инвестиционно и финансово посредничество.
Петранов каза, че за периода от
1995-1996 г. българското общество
тъкмо е излязло от сериозните финансови проблеми - на финансовите пирамиди, на сериозна инфлация
и хиперинфлация, доста търговски
банки са фалирали, а всичко това
е довело до създаване на атмосфера на недоверие към финансовия
сектор, при това основателно. Тогава се създават приватизационните фондове, а след това и инвестиционните
дружества,
трябвало е
да се преодоляват
доста предразсъдъци, но
това е зад нас, посочи още професорът.
Той потвърди, че въпреки
практически нулевите лихви на банковите депозити, ако се отчете цената на банковите услуги, днес малко
хора се престрашават да инвестират
на капиталовите пазари у нас. Инфлацията на потребителската кошница е над 3% и реално хората, които държат депозити в банките, губят по 3% годишно като покупателна способност.

а сме по-зле

По
последни
данни на "Евростат" се оказва, че
1/5 от парите ни
отиват за храна, а
още толкова даваме за поддържането на дома.
"Статистиката на
"Евростат" не ми е
ясна. Българинът
дава 1/3 от доходите си, или 11 860 лв. годишно, за храна, напитки и бит. Разходите растат по-бързо от приходите.
Това означава, че ние обедняваме. Расте обслужването на жилищата и транспорта. Има ръст на данъците и осигуровките. 19,7% от парите на българите отиват за обслужване на жилищата, а в Европа плащат повече, но останалите разходи са им пониски", коментира финансистът Мика Зайкова. Според нея има неприятни тенденции, които показват,
че българите обедняват. Увеличават се разходите
за обслужване на жилищата - ток, парно, ремонти.
Така че явно работим по-добре, защото заплатите
се увеличават, но живеем по-зле, защото разходите ни изпреварват доходите.
"70% от българите купуват дрехи втора употреба, а сега въведоха екотакса и така качиха цените
им и разходите за тях ще се увеличат", посочи Зайкова. Тя бе категорична, че 80% от пенсионерите
са под прага на бедност, а и средната пенсия остава много ниска. "Тези хора имат сериозен проблем
с покупка на лекарства, 647 лв. плаща българинът
за здраве, как с ниските пенсии това ще стане", допълни финансистът. Според нея 46% от българите
нямат никакви спестявания.

Къде живеят най-здравословно
Може би има някакви тайни
съставки в гаспачото и паелята, които нареждат Испания на
челната позиция в тазгодишна
класация за най-здравословно живеещите нации на планетата.
Класирането се определя според няколко различни
критерия, свързани със здравословния начин на живот.
Още пет европейски страни се нареждат в топ 10 – Италия (2), Исландия (3), Швейцария (5), Швеция (8) и Норвегия (9). Японците живеят найздравословно сред азиатските
народи и се нареждат на четвърто място, Сингапур е осми.
Австралийците са седми, а Израел заема десетата позиция.
Индексът се определя, като
се отчитат средната продължителност на живота, употребата на цигари, процентът на

хора с наднормено тегло. В него се включват и други фактори като достъп до питейна вода, здравна помощ, състояние
на околната среда.
Испанците имат най-високата
средна продължителност на живота в Европейския съюз, изпре-

варвани в световен мащаб само
от Япония и Швейцария. Според
прогнозите през 2040 г. Испания ще е на първо място в тази класация със средна продължителност на живота 86 години.
Изследователи казват, че културата на хранене е от голямо

значение и е показателно,
че Испания и Италия заемат
първите две места. Оказва се,
че средиземноморската диета, която включва предимно
зехтин, ядки, плодове, зеленчуци и морски дарове, предпазва от проблеми със сърдечно-съдовата система.
За България подробности не са публично публикувани, тъй като страната ни не
е между първите 50. Що се отнася до страните от региона
на Балканите, Словения се нарежда преди всички останали
и заема 24-та позиция в общата класация. Гърците са на 26о място, а Хърватска - на 31во. Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания са съответно на 41-ва, 42-ра и 43-та позиция. Сърбия и Северна Македония са малко преди нас
и Румъния.

Изборът на инвеститор за изграждането
на АЕЦ "Белене" е предопределен - ще е или
Китайската държавна
компания за ядрена
енергетика, или "Росатом". Това обяви бившият енергиен министър Румен Овчаров.

Руснаци
в България

При посещението си
в България Дмитрий
Медведев заяви: половин милион руснаци
идват у вас, 30 хиляди
имат имоти.

Забрана
на наргилета

Пълна забрана на
пушенето на наргиле
в затворени пространства у нас. Това предлагат депутати от НФСБ и ВМРО от групата
на "Обединените патриоти". Идеята предизвика силна съпротива от собствениците
на заведения.

В челните
редици

България е на едно от
първите места в ЕС по
дял на хората, които
работят прави. За
сметка на това хората,
упражняващи тежък
труд, у нас са по-малко
от средното за Европа.
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тинки фабрики, предпри- сионер. Поредната сделПриказките на седеса- ятия, заводи се стягаха за ка е, меко казано, скандалрите бяха омайни. Обеща- затворническите килии. на. Разкритието е на „Своваха връщане земята на Трепереха ликвидатори- бодна Европа” – държавсобствениците в реални те на селското стопан- на фирма на САЩ, а разграници, премахване на ство, банкерите, отпуска- следването – на агенция
промишлените комбина- ли несъбираеми креди- „Антикорупционен фонд”.
ти мастодонти, стимули- ти, фараоните на финан- Израсналият в село Шуране на частната иници- сови пирамиди, затрили ма, Годечко, придобива
атива, приватизация на спестяванията на хора- суперлуксозна разгърнавсичко, понякога и за 1 та, и се изпокриха като та площ от около 300 кв.
долар…
мишоци. Нямаше как да м, с персонален асансьор,
Докато се усетим, връз- не му се вярва на Бори- два отделни гаража за по
ките със суровинната база сов най-малкото защото 627 евро на квадрат при
и огромния пазар на Ру- всички искаха да получат цена във въпросната коосия бяха прекъснати, ико- наказание превърналите перация от 2400-3000 евномиката зацикли, дохо- общонародната собстве- ро. Да придобиеш нещо
дите се сринаха, дойде ност за 30 млрд. долара, за ¼ от стойността, което
бедността. Когато поло- както твърдеше главният струва близо 2 милиона,
жението стана нетърпи- прокурор Филчев, в тай- си е направо
мо, на хоризонта се поя- ни постъпления в лични
ТЪРГОВСКИ ТАЛАНТ
ви Симеон, дето щеше да сметки в швейцарски банЕдва ли някой ще посни оправи за 800 дни, а за- ки, имоти в Гърция и Ис- мее резултатно да разниедно с него и бодигардът пания, имения с високи щи приходите на държавму Б. Борисов. Злите ези- стобори, които виждахме ния служител с фиксираци твърдят, че за да не бъ- с вертолет
дат вкарани зад решетки- от въздуха.
те Костов и компания, цеНищо поната е няколко милиона в добно обакуфарче, предадени в ра- че не се
йона на Боровец за раз- случи. Затоходи, свързани с учредя- ва пък първането на НДСВ и банката вият човек
на Славчо Христов, преот- след Б. Бостъпена на Цветелина Бо- рисов пририславова – съжителка на доби шест
преминалия в охранител- апартамента
ния бизнес бивш пожар- с четири съникар.
дебни дела.
Предисторията е необ- Ако някой
ходима, за да стигнем до се е надявал
първоначалните полити- преди, пък и сега Цв. Цве- на заплата. Независимо от
чески прояви на днешния танов да пострада, лъгал подадения сигнал до пропремиер. Харесан с актив- се е. Може ли да бъде ре- куратурата. То бива, то моната си дейност, главният визиран? Разбира се, че же, но този път Цвъки се
секретар на МВР без осо- да. Но резултатите ще са оля. Чувството за безнакабена трудност бе избран такива, каквито бяха - спо- заност, както твърдят заза градоначалник на сто- ред закона няма злоупо- познати, го е довело и до
лицата. Не може да се от- треба. Ще го препита на- разни комбинации при зарече фактът, че сам кара- значената от него Антико- мяната с цел избягване на
ше черния си мутренски рупционна комисия спо- такси и данъци. А уж трябджип, бе изключително ред наложени пак от не- ва да е пример на почтедостъпен и благоразпо- го правила…
ност председателят на
ложен към репортерките,
Усетили келепир, че най-голямата парламендопадаше на спортисти и при десните се богатее и тарна група.
младежи, развял
Две видни личчерния си кожен
ности успяват да
шлифер. Жените
се уредят за съсесъщо си падаха по
ди на Цветанов по
него заради мъжзанижени цени карския му вид. В
правосъдната микметството тогава
нистърка Цачева и
управляваха синибившият министър
те. Владимир Кина културата Вежсьов, евентуален
ди Рашидов. В грубъдещ евродепупата е зам.-министат, бе председатърката на спорта
тел на общинския
Ваня Костова, май
съвет. ГЕРБ не съкумица на Цветаществуваше, но
нов. Добавим ли и
имаше отговарящ
министъра на физа сигурността Луксозната сграда в кв. „Изток“
нансите Горанов,
Цв. Цветанов, приобитаващ безплаттежаващ амбиции и орга- моралът е без значение, но огромно жилище, е винизационни качества. Ня- доста тарикати се вляха дно, че виждайки края на
ма да проследяваме хро- в новата политическа си- своята политическа каринологията, само ще при- ла. Самият Цветанов мо- ера, лидери на ГЕРБ глепомним, че новото фор- же да бъде сочен за ге- дат да реализират парите
мирование според изсле- ний. Той умее да обикаля си в недвижимост…
дователи на явлението е като апостол селца и паИ най-големите наивпроект на немската дес- ланки, да привлича при- ници няма как да не си
ница и получи съкруши- ятели, да печели избори, зададат въпроса срещу
телен успех на парламен- да говори напоително, какво видни гербаджии
тарните избори заради без да казва нищо, да за- получават апартаменти с
обещанието за
мазва гафове, да променя огромна отстъпка. Истипозицията си и да се из- ната, макар и по лъжичка
ВЪЗМЕЗДИЕ
срещу грабителите на ро- мъква от критични ситуа- на час, постепенно изплудината. Бойко люто се за- ции. Да вземем за пример ва на повърхността. Фирканваше на Гаргамел, из- последната трансформа- ма „Артекс“ е започнала
мисли прякора на драга- ция на два негови апар- строителство на 34-еталевския любител на те- тамента в един. На пръв жен небостъргач в район,
менужки, сравнил го със поглед намалява бройка- в който сгради над 8 етажа
злия магьосник, канибал та – стига са го плюли, че е са недопустими. Общестна смърфове от популя- собственик на шест квар- веността е възмутена,
рен анимационен сериал. тири, купени със спестя- протестите – ефективни,
Продалите за жълти сто- ванията на тъста му пен- обектът – замразен. Глав-

Общество

ният архитект на столицата се оплаква от силен
натиск за продължаване
на изтеклото разрешително. Намесват се политиците. Групата на Цветанов
вкарва поправка в Закона за устройство на територията, с която обтекаемо се отваря вратичка за
вложилите вече милиони
нарушители на правилата. Зам.-министър Йовев
тълкува новата ситуация
в тяхна полза. Лозенчани са възмутени. Инициативният им комитет сезира различни институции, в това число и председателя на Комисията за
вътрешна сигурност. Защото съмненията са за
корупционни сделки. Цв.
Цветанов не разглежда
сигнала с колегите, а ди-

са един файтон хора, те
са и член на ЕНП. Понеже от Брюксел е пристигнала депеша на председателя на народняците за обединение, Румен
Христов, с когото Б. Борисов се познава още отпреди 20-30 години, заедно с
Владо Кисьов дойдоха на
среща при премиера и измолиха две места в тяхната листа за евродепутати.
Бойко заяви, че е разпоредил на Цветанов да реши
въпроса. Какви ти събрания на основните организации, какви ти дискусии,
спорове, преференции и
т.н.! Босът разпорежда и
толкова. Да не са социалисти, че да съблюдават
демокрацията. Я какви са
главоболията на Корнелия Нинова от единоборството между Елена
Йончева и
Сергей Станишев. Смелата журналистка имала над 285
номинации,
а председателят на ПЕС
– малко помалко. И ето
го мечтания
конфликт за
опонентите
на левицата. Канят Серго
да се жали по разни студия, пригласят му стари
кримки от екрана, развяват се кирливи ризи – позор! В крайна сметка баба
Пена от Горно Нанадолнище се пита дали битката
не е за огромните заплати в евро.
Да се върнем на отношението към институциите. Честно казано, хич го
няма, и то съвсем заслужено. Днес се приема нещо, дори става закон. Утре на Борисов му скимва
и то се променя, прави се
и промяна на промяната.
Циркът с индивидуалния
коефициент на пенсиите
и ощетяването на хиляди бъдещи пенсионери,
приличащо на пладнешки обир, е само щрих от
НАЧИНА
НА УПРАВЛЕНИЕ
От Народното събрание нищо не зависи. Премиерът привиква социалния министър и след два
часа Томислав Дончев излиза пред журналистите
с твърдението, че нямало нищо такова и властниците не са идиоти!!! Защо социалистите да посещават парламента, имащ
симпатиите едва на 12%

Приемственост

ректно препраща писмото на кметицата Фандъкова, а след четири дни,
от които два са почивни,
прави замяна и придобива луксозно жилище в
кооперация на „Артекс“.
Урежда и кумицата си. Как
точно Веждито, председател на културната комисия, и бившата провалена кандидатка за президент Цецка стават техни
съседи, ще се разбере
след предстоящите проверки. Със страшна сила
обаче блясва лобистката
същност на парламентарното мнозинство. Оставките на министърката на
правосъдието Цачева и
на зам.-министърката на
спорта Колева, дори и на
Цветанов едва ли ще спасят обогатилата се до краен предел за десет години партия за „европейско
развитие“. Започне ли същинското разплитане на
кълбото, ще се стигне до
общината, регионалното
министерство, строителния надзор и къде ли още
не. Това е поредното доказателство, че в многострадалната родина нормален бизнес не може да
съществува, смачкан и рекетиран от алчната рушветчийска власт.
Прогнозираме, че поскоро рано, отколкото
късно ГЕРБ ще има съдбата на новите им съюзници от грабителското СДС.
Народът отлага, но не
забравя!
Още на следващия ден
след оповестяването на
поредните имотни издънки гербаджиите сключиха
съюз с остатъчното СДС.
Не стига че сините обитават незаконно етаж на
„Раковски” 134, макар че
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от българите! Неговото
легитимиране в момента
е със силите на така наречените Обединени патриоти, които при прекратяване на мандата ще гледат дълго пленарната зала през крив макарон. Услади им се държавната баница и в духовен, и в материален план. Дърдорковците от „Воля” влагат
комичен елемент – тука
има, тука нема. Депесарите преследват целите си и
макар и бавно, получават
онова, което искат. А ние
плащаме за депутатските забавления. От пенсионния закон избраниците
ни бягат като дявол от тамян. Вместо да преразпределят спестените от държавната субсидия 700 млн.
от 2015 г. досега, те се чудят как още повече да орежат парите на НОИ. За Великден ще подхвърлят по
40 лв. на 1 320 000 пенсионери, които според доклада на ЕС са в риск от
бедност. Апропо, в същия
критичен документ е отбелязано, че 30 на сто от корупционните далавери се
вършат от видни държавни и политически личности. Подобен е и сигналът от Вашингтон, в който
съдебната система е обявена за зависима и прикриваща крупни злоупотреби. Шефът на специализираната прокуратура
Гешев и вътрешният министър Маринов бяха привикани зад Океана, но не
дадоха пресконференции
след завръщането си.
Доверието е морална
категория. От него зависи изключително много
успехът на националната кауза. Има ли пропаст
между властта и народа,
неминуемо се стига до обществена катастрофа. Измеренията й са демографски, социални, икономически, политически, системата зацикля. Стабилността е само на думи.
Десницата постигна класово разделение по материален признак. Завладява почти всички лостове в
страната, нейни представители вземат пример от
Цветанов и не се срамуват да трупат богатства.
Колкото повече шайката
(определението е на Антон Тодоров) взема за себе си, толкова по-малко
остава за здравеопазването, образованието, инфраструктурата, заплатите, пенсиите на обикновените хора. Добре е, че маските паднаха.

Дружбата на ГЕРБ със СДС, което е символ на корупция, далавери, пладнешки обир на общите активи, на дело показва, че не се различават от виновниците за сполетелите ни беди след прехода. Те са
техен приемник в стила на управление. Жозеф Дол
е разпоредил и ще бъдат в единен строй. Желанието е отново континенталният съюз да се командва от ЕНП. Нищо че точно тя е причината за мигрантската вълна, финансовата криза, напускането на Англия, вредните санкции срещу Русия. Успехът им зависи от пробуждането на европейските
народи. Протестите във Франция са показателни.
Те явно са началото на предстоящата голяма промяна. Важно е ние, българите, пак да не се снишим…
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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Уважаеми господине,
Във връзка със създалата се обстановка в страната у мен напират въпроси, които си позволявам да
споделя с вас, защото сте личност и
ще разберете тревогата ми за съдбата на моя народ. Той протестира, но има вина, че се поддаде на
внесения отвън упадък на моралните ценности.
Още през 1945 г. Алън Дълас в статия описва
как ще разруши социалистическия строй, като
започне с поквара на младото поколение. Точно
това ние виждаме днес – не спираме разрухата и
тя продължава. Щом сме безхарактерни и се поддаваме, да ни е честита! Няма да има резултат
от масови протести, а всеки да огледа себе си и
като види докъде се е докарал, да се поправи. За съжаление ние започваме да оправяме света на другите. Свидетел съм на събития от управлението
на цар Борис III до днес. И така: 1. Защо премахнаха думата „народна” за Република България? Нали „демос” означава „народ” и „народна” означава
„демократична”? 2. Къде потъна синьото знаме
със земното кълбо и гълъба с маслиново клонче –
символи на мира? Не сме ли вече за мир? 3. Какви
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90-годишни йога баби блеснаха в спортна кампания
Въпреки че сме свикнали да
свързваме възрастта с обездвижване и отдалечаване от спорта,
инициативата „Без оправдания“
показа, че това
далеч не е така.
Второто поредно
събитие от едноименната спортна
кампания на ACES
се състоя в дома
за възрастни хора „Дълголетие“
в София, където
специалисти демонстрираха упражнения, подходящи за хората в
напреднала възраст.
Сред участниците в гимнастиката бяха дами
на 94 и 96 години, които редовно
практикуват йога. „Всяка сутрин с
изгрев слънце правя своите 7 упражнения, които ме карат да се

чувствам добре“, сподели 94-годишната Вера Каменова. Баба Вера беше най-активният участник
в раздвижването. Сред ентусиас-

тите имаше и бивша състезателка по конна езда и паркур на 90
години. „Спортът ми помогна да
доживея 90-те си години и да се

ПОЩалЬОн

са тези въоръжавания? Кого ще нападаме? Кой ни
напада? Или производители на оръжия имат нужда от пазар? 4. Кой народ на земното кълбо Русия
е изгонила от родните им домове? 5. Къде се покриха Иван Костов и Надежда Михайлова след голямото скачане? Устроиха се и изчезнаха. Кой и
защо закри фабрики, заводи, предприятия, където хората работеха за хляба си? И полето запустя – нивите, градините. 6. Какво е това падение,
наречено гей паради? Що за термин е садо-мазо?
7. Какво представляват и кому служат личности
„невинни” с 6 апартамента? 8. Какви са тези с хиляди левове заплати за депутати, които не гласуват закони за доброто на народа, а водят борба за власт и пари?
Много хора си задават такива въпроси.
С уважение към вас, г-н Дафинкичев, и възхищение от прекрасния вестник „Пенсионери”!
Н. ДОНЕВа
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на читателя

Читателят ради семов от габрово разсъждава в писмото си върху
проблемите на раждаемостта преди и сега,
за голямата безработица у нас и демографския срив в България.
Щера стоянова от карнобат ни пише за
ниските пенсии и за тежкия живот на пенсионерите. Тя казва, че е на 85 г. и е принудена
да се отоплява на дърва заради липса на пари за ток и пренася дървата по 80 стъпала.
Разсъждава също за високите данъци и трудностите за хората от третата възраст.
Уважаема редакция, гордея се, че ви има,
пише в писмото си Ю. иванова от никопол и продължава: „Вълнува ме всичко, което отразявате на страниците на вестника - споделените съдби на млади и стари,
поезията за деца и възрастни, материалите за нашия бит, култура и история. Бъдете все така талантливи журналисти, истински българи!”, приключва писмото си тя.

чувствам добре“ – сподели пенсионираната атлетка, която не се
затрудни с никое упражнение и
демонстрира завидна гъвкавост.
Специален гост на събитието беше водещата на
„100% будни“ Мария Андонова, която поздрави
участниците в кампанията. „Преди 2 години с колело изминах пътя Камино, което беше моето предизвикателство. Там срещах възрастни хора на вашите години, които също
не се отказваха и продължаваха по пътя си.
Пожелавам ви и вие да
не се отказвате да бъдете активни и да преследвате своите предизвикателства – за някои може
да са едно или две стъпала, но едно по едно да ги преодолявате“, сподели чаровната водеща.
Невена цЕНОВа

С вас забравям
болести, тревоги

Здравейте приятели,
За мен най-хубавият
ден от седмицата е сряда,
тогава получавам в. „Пенсионери”. Разлиствам го
с интерес,
прочитам
заглавията.
После вземам лупата
и започвам
от началото. Всеки ред,
всяка тема, на
чист, правилен български
език, интересни факти,
рубрики, снимки. Темите
ме увличат. Забравям времето, болестите, тревогите. Това четиво обогатява
знанията ми. И още нещо

- никога не бях решавала
кръстословици. Реших да
опитам и успях. Почувствах удовлетворение – научих още нещо
от моя вестник, моя приятел. Нужни
са ми малки
„победи” след
преживените
житейски поражения. Винаги се занимавам с нещо
според възможностите
ми. Вземам си лекарствата и не мисля какво ми е.
„Това, за което не мислим,
не съществува” - тази максима работи!
г-жа ДОНЕВа

Íàâñÿêúäå å õóáàâî, êîãàòî ñè ìëàä è çäðàâ

величка и антон митреви

Баба
Величка
Митрева е на 88 г.,
сега живее в Черноморец, но е родена
в родопско село,
омъжена в някогашния Симеоновград,
днешен Марица.
Работила е на много места и различни неща - и в кухня
в ресторант, и в тъкачен цех, и в детска
градина. Някога беше лесно да си намериш работа, признава тя, днес е трудно
за младите. Но пък
тук, в Черноморец,
има пенсионерски
клуб, въпреки че сега през зимата не ходя там. Но местните
се събират често и
пътуват.
Питам баба Величка къде е ходила най-далече оттук.
Припомня си пътешествие до Румъния и до Русия. Навсякъде й харесало.

Когато човек е здрав и
е млад, навсякъде е добре, мъдро казва баба
Величка. Тя се радва на
внук и внучка с двама
правнуци - Ева и Георги.
Синът й Антон е дърворезбар и скулптор. Той
често е при майка си Величка. Питам я кога събира децата около нея.
По празниците идвали
със семействата си. А на
какво ги учи, я питам. Те
достатъчно много знаят,
а и са далече оттук, живеят в Пловдив, казва тя.
Но пък синът Антон
неотлъчно е до майка
си. Той е на 64 г., някога завършил институт
по изобразително изкуство, специалност дърворезба. Учил и завършил спортно училище в
Хасково, решил да бъде
спортист по борба. Така съчетавал цял живот
спорта с изкуството. Изработил няколко дърворезбовани олтара за
църкви в околните села,

икони, правил изложби
от свои творби у нас и в
чужбина. Съпругата му е
начална учителка. През
зимата Антон живее и
твори в Пловдив, където са децата и внуците
му, но дойде ли пролетта, после и цялото лято е
в Черноморец при майка си Величка.
Докато седят и разговарят с нея под смокинята в двора, Антон
работи, изпълнява няколко поръчки за дърворезба. Изработва икони за местен колекционер, инкрустира още
стари оръжия, ятагани,
ножници. Но това, на което отдава сърцето и душата си, е писането. Има
вече две издадени книги с есета и импресии,
посветени на любовта
му към морето, преживявания из Родопския
край, от живота му в
Пловдив. Казва, че иска

да пише за тишината,
за дървояда в дървото, за смокините наоколо и за някогашните му спомени.
Един ден написал
есе за баща си, оставил му в наследство
селската къща, която
отдавна я няма, и фамилното му име. Оставил му и една силонова риза с извезана роза на джобчето. Мил
щрих от миналото.
Казва: „Не мога къщата да прегърна, ризата обличам често,
става ми хладно, може би от силона. Ще
си направя един горещ чай, дано ме стопли. Едва ли! За такива
неща пиша” – споделя
Антон, седнал до майка си Величка в двора
под смокинята в Черноморец.
Дарина НЕНОВа

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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игурата на Владимир Димитров – Майстора
все още остава неразгадана. Роденият през
1882 г. в македонското село Фролош мълчаливец изумявал своите съвременници със
странния си характер,
а няколко десетилетия
след смъртта си е нареден сред най-безспорните български класици в изобразителното
изкуство. Около него
има много мистерии,
най-голямата от които
е бащинството на неговата племенница Емилия. И до днес злите
езици твърдят, че великият художник, който през целия си живот мечтаел да има
собствено дете, е извършил кръвосмешение, като се сдобил с
рожба от собствената
си сестра Йордана.
Донка Паприкова,
известна като българската Майка Тереза,
също е племенница на
Майстора. Сестрата на
Владимир Димитров
била женена за шизофреник, от когото има-
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Обвиняват съпругата на Майстора за смъртта му
ла две деца. След второто лекарите й забранили да има повече деца
от мъжа си заради опасността болестта му да се
предаде на тях. По-късно едното от децата й
действително заболява
от шизофрения.
След като родила
двете деца, Йордана останала сама, защото мъжът й заминал за Франция. Именно в този период тя заченала за трети път. Така и не станало ясно официално кой
е бащата на третото й
дете. Видимо било само едно след раждането му, Майстора поел изцяло издръжката на семейството на сестра си.
Йордана не се омъжила за съпруга си по
любов, а по настояване на властната си баба. През 1910 г. двамата с Майстора били заточени в Свищов по
различни причини. Даровитият художник отказал двегодишна специализация на Запад
с необясними мотиви,
което разгневило пре-
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Продукти: 1 ч. ч. нахут, 4 печени
чушки, 4 скилидки чесън, половин
връзка магданоз, 3 с. л. зехтин
Приготвяне: Суровият нахут се
накисва от вечерта, а на сутринта се
вари около час, докато омекне. След
това се залива със студена вода и се
претърква с ръце, за да паднат люспите. Не е задължително да махате
люспите на нахута, но тъй като те са
доста плътни, е добре да отделите
няколко минути за тази процедура.
После отново нахутът се залива с вода,
която се прецежда,
за да паднат люспите. Ако ползвате нахут от консерва, това не е необходимо.
Нахутът се изсипва в купа. Обелените чушки се нарязват на дребни парчета или ивици и
се добавят към него.
Магданозът и чесънът също се
нарязват и добавят в купата. Салатата
се подправя с ½ ч. л.
сол, зехтин
и 1 с. л. лимонов сок.
Разбърква
се добре и е
готова за консумация. Може
да приготвите салатата и малко преди сервиране, за да може нахутът да поеме от ароматите и да се овкуси добре.

ио и задушавайте за около 5 минути,
като разбърквате непрекъснато.
Почистете, измийте и нарежете гъбите на ивици и ги добавете към задушените зеленчуци. Задушете и гъбите при непрекъснато бъркане около 5 минути, след което добавете сол
(около една чаена лъжичка) и 1,5 литър вода. Гъбената супа ври около
15-ина минути.
Измития ориз добавете към супата и варете до пълното му сваряване.
Най-добре е да пробвате зрънцата
ориз - трябва да са напълно омекнали. Преди сервиране към супата добавете и ситно нарязания магданоз,
а по желание - и черен пипер.

Постни
ястия

ÃÚÁÅÍÀ ÑÓÏÀ

Продукти: 500 г гъби, 1 морков,
1 глава лук, 100 г целина, 1 к. ч. ориз,
половин връзка магданоз
Приготвяне: Измийте, почистете
и нарежете моркова, лука и целината
на дребно, след което изсипете нарязаните зеленчуци в сгорещеното ол-

подавателите му и те в Свищов.
му издействали наказаПоследвали месеци
ние. Според присъдата, на тежка бедност и за
вместо да опознае за- двамата. Именно в този
падните арт среди, той момент властната им батрябвало да преподава ба се намесила в живота
краснопис и физкултура на Йордана. Старицата
в Свищовската търгов- имала събрани пари и
ска гимбуквално
назия,
изхранвапри това
ла внуците
за симвоси. В замялична зана на това
плата. В
обаче изгодинаисквала от
та, в коЙордана
ято Майда се застора задоми. Таминал за
ка се стигСвищов,
нало до
сестра му
злополучзавършиния брак.
ла двегоВъзрастдишна
ната жена
специаизпратила
лизация Племенницата на майстора писмо на
в стопанското училище един бивш ухажор на
в Париж. Според сти- Йордана, за да разбере
пендията след завърш- дали той все още има
ването си Йордана тряб- чувства към нея. Ухавало да се върне и да ръ- жорът откликнал полоководи дворцовата ши- жително. Срещата межвалня.Тя обаче изненад- ду двамата младоженци
ващо отказала и по не- се състояла на гарата в
знайни причини подоб- Плевен. Още щом видял
но на брат си се озовала бъдещия съпруг на сес-

ÃÐÀÕ ßÕÍÈß

Продукти: 2-3 картофа, сол, олио, 1 глава лук, 1 пакет замразен грах, 1 с. л. брашно, 1 ч. л. червен
пипер, 3 - 4 скилидки чесън, магданоз, 1 морков, 2 домата
Приготвяне: Нарежете лука и моркова
на ситно и ги задушете в мазнина,
към която сте
добавили малко вода. Обелете доматите
и също ги нарежете на ситно. Пуснете и
тях в мазнината, за да поврят
известно време.
Разбърквайте
ястието, докато водата поизври. Тогава
прибавете и останалите
продукти. Картофите и чесънът
се нарязват предварително на малки кубчета. След като сложите всички зеленчуци, добавете малко топла
вода, колкото е необходимо, за да
ги покрие, и отново разбъркайте добре. Посолете яхнията и я оставете
да поври около половин час на слаб
огън. След това свалете от огъня и
поръсете отгоре със ситно нарязания магданоз.

тра си, Майстора отсякъл, че не го харесва, но
по-късно се примирил с
брака й.
Владимир Димитров
ставал все по-популярен заради нестандартния си и самобитен стил.
В началото на 20-те години той бил повлиян и
от движението на толстоистите. Това била популярна за времето си
религиозна секта, която проповядвала пацифизъм и отшелничество. В този период Майстора заминал за Италия, но успял да издържи там само една година. След завръщането
си той се заселил в кюстендилското село Шишковци, в което прекарал
далеч от светската суета
27 години. През 1943 г.
великият художник изненадващо подарил на
кюстендилската Художествена галерия свои
творби, които по онова време стрували колосалните 10 млн. лева.
В края на живота
си Майстора успял да
сключи законен брак.

Това била причината
да се премести в София през 1951 г., когато
вече бил утвърден класик. Отношенията с помладата му съпруга и
до днес остават неизяснени. Едни твърдят, че
двамата живели щастливо, а други - че младата жена сключила
брак по сметка. Според
роднини на Майстора
съпругата му дори била виновна за смъртта
му. Версията гласи, че
през последните месеци от живота му тя сипвала малки количества
белина в ястията, които му приготвяла. Целта й била час по-скоро
да наследи картините
му. Официалната версия за смъртта на Майстора обаче е рак. Той
починал през 1960 г. на
78 години. Малко преди смъртта си заклел
племенницата си, която мнозина смятат за
негова дъщеря, с думите: „Да не си изнесла и
една драска от родината!“
Пею БлагОВ

Животът е красив в
тази луда надпревара
За някои хора животът е състезание - за повишение в работата, за това да имаш перфектното тяло, за намаленията в магазините. В тази луда
надпревара изглежда, че нямаме дори минутка, в която да се спрем, да
се огледаме наоколо и да си кажем:
"Хей, животът е красив!"
Предлагаме ви писмо от една възрастна дама до нейната приятелка.
Много е важно да осъзнаем какво иска да ни каже то, преди да е станало
прекалено късно. Дори си заслужава
да си препишем последното изречение от писмото някъде на лист и да
го сложим на място, на което ще го
виждаме всеки ден.
"Скъпа Берта,
Чета повече и чистя праха помалко. Седя на двора и се наслаждавам на гледката, и то без да се ядосвам, че тревата не е окосена добре.
Прекарвам повече време със семейството и приятелите ми и шетам
много по-малко.
Трябва да превърнем живота си в
низ от преживявания, които да оценяваме, а не просто да преживяваме.
В момента се опитвам да позная кои
са тези моменти и да им се насладя.
Не пестя нищо и не пазя нищо за
специални случаи. Храним се от найхубавия ни сервиз, нося най-новия си
пуловер до магазина и не пазя хубавия си парфюм само за специални събития и рождени дни, а се пръскам с
него всеки ден, дори и да не ми се наложи да изляза от вкъщи.
Вече нямам в речника си думи и изрази като "може би", "някой ден". Ако
нещо си заслужава да бъде чуто, видяно и направено, то аз ще го направя още на момента, без да отлагам
във времето.
Какво би направил човек, ако знае,
че днес е последният му ден? Може
би ще събере семейството и приятелите си на едно място. Ще им се

извини, ако ги е наранил, и ще им каже колко много ги обича. Може би ще
излязат заедно, за да хапнат от любимата си храна.
Е, никога няма да разберем какво
точно биха правили хората, ако знаеха колко време им остава.
Но точно такива малки несвършени радости биха ме ядосали, ако знаех, че времето ми е изтекло и няма
да успея да ги направя. Ще бъда ядосана, защото не съм написала писмата,
които съм искала. Ядосана и съжаляваща, че не съм казвала достатъчно
често на съпруга, на децата и на родителите ми колко ги обичам.
Ето защо се опитвам да се наслаждавам на всичко, което прави живота
ми щастлив и красив. И всяка сутрин,
когато отворя очи, си казвам, че денят ще бъде специален. Всеки ден, всяка минута, всеки наш дъх е подарък.
Може би животът ни се е развил в
съвсем различна посока от очакваното. Може би песента на живота ни не
е тази, която сме искали, но това не
значи, че трябва да спираме да танцуваме под нейните звуци, докато все
още сме на тази земя."
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Най-гледаните
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23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 “Биг бенд Нишвил” /
Сърбия/ и “Ню квартет
Балаж Бади” /Унгария/
0:30 Американски срив
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 30 март
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Дубльорът /Ириней Константинов на 70 години/
16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс

18:00 Извън играта
18:45 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Господин Селфридж
22:25 По света и у нас
22:40 Студио “Х”: Не убивай
0:25 Мононоке
1:15 Джинс
Смяна на часовото време.
Часовникът се мести
с 1 час напред.
3:00 Американски срив
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 31 март
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 90 години от рождението на Иван Станчов
14:00 Библиотеката
15:00 Невестата с големите
крака
16:30 Семейство Даръл 2
17:15 Брус Спрингстийн - от
първо лице
18:30 Спорт ТОТО
19:00 През коридорите на времето с Морган Фрийман
2
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 България от край до
край 8
21:15 Мисия “Европа”
22:50 По света и у нас

23:05 Нашествията на варварите
0:45 През коридорите на времето с Морган Фрийман
2
1:30 Студио “Х”: Не убивай
3:15 Господин Селфридж
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
ПОНЕДЕЛНИК, 1 април
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
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 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 История.bg
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2

7:55
8:20
8:30
9:00
9:15
9:30

9:00
10:30
11:00
12:00
12:30

Неделна литургия
Домът на вярата
Рецепта за култура
По света и у нас
Мартенски музикални
дни - Русе
Изкуството на 21 век
Добър ден с БНТ 2
Блян за щастие
Черно-бяло БГ кино: “В
края на лятото”
Световно наследство
На концерт с БНТ 2
Афиш
Натисни F1
Новото познание
Младите иноватори
Откакто свят светува
Етнофокус
Съдба и медии
Шифт
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Джинс
Афиш
Пътешествия
Музика, музика...
Джакомо Пучини: “Вилиси”
Световно наследство
Репетиция
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план
Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 1 април
6:00 Защо?
6:20 Златни ръце
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Стани и направи нещо /
дипломатът Иван Станчов на 90 г./
8:30 По света и у нас
8:45 Най-доброто от...
9:25 Световно наследство
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Защо?
16:15 Бърколино
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 №1 Туризмът
23:00 По света и у нас
23:25 Етнофокус
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата
3:10 Младите иноватори
3:40 Часът на зрителите

НЕДЕЛЯ, 31 март
Малки истории
Иде нашенската музика
Бразди
По света и у нас
Време за губене
Часът на зрителите
Библиотеката
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
# Европа
Извън играта
Записки по българските
въстания: Къща край
Дунав
Най-доброто от...
10 000 крачки
Отблизо с Мира
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
В близък план
По света и у нас
Спортни новини
Единствената любовна
история, която Хемингуей не описа
Нощни птици
По света и у нас
Извън играта
На концерт с БНТ 2
Библиотеката
Отблизо с Мира
Иде нашенската музика
Денят започва с Георги
Любенов
Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 1 април
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 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

29.III. - 4.IV.2019 г.
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
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

ПЕТЪК, 29 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
Предаване за хора с увреден слух
Гимназия “Черна дупка”
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
Панорама
Нощни птици
БНТ 2

19:10
19:20
20:40
21:10
22:00
23:00
23:25
0:45
1:00
1:30
2:50
3:20
3:50
4:20
4:30
5:30

ПЕТЪК, 29 март
Защо?
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Парламентарен контрол
60 минути за култура
До Европа и напред
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
“Бързо, лесно, вкусно”
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Брекзит - Битката за Британия
10 000 крачки
Изгубена в Париж
Днес и утре
Стани богат
Блян за щастие
По света и у нас
Фактор - Live in Sofia
Натисни F1
В близък план
Изгубена в Париж
Време за губене
Откакто свят светува
Музика, музика...
Олтарите на България
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

6:00
6:30
7:00
7:30

СЪБОТА, 30 март
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сид – дете на науката 2
Точица

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:20
16:50
17:15
17:30
18:00
18:20

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

ПЕТЪК, 29 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
Опера на открито
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Време за губене
Панорама с Бойко Василев
История.bg
Бързо, лесно, вкусно
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5:15
5:30

Сафарито на Скаут
Златни ръце
По света и у нас
Домът на вярата
Олтарите на България
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Славеите на Надка Караджова
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Арт стрийм
Добър ден с БНТ 2
Ленти и документи
Жената на моя живот
Опера на открито
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Музика, музика...
Походът на императорите
Туристически маршрути
По света и у нас
Ново 10 + 2
Добър ден с БНТ 2
Рецепта за култура
Олтарите на България
Походът на императорите
Време за губене
Славеите на Надка Караджова
Домът на вярата
Туристически маршрути

6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15
8:30

НЕДЕЛЯ, 31 март
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Шифт
По света и у нас

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:45
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
21:55
22:25
22:40
23:40
0:40
1:35
1:50
4:15
4:45

4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 30 март
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските
въстания: Джендо
14:10 Знаци по пътя
14:40 Олтарите на България
14:50 Златни ръце
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Сирна неделя
22:35 Дъщерята на Клио /90
години от рождението
на Вера Мутафчиева/
23:05 По света и у нас
23:20 Часът на зрителите
23:50 Рецепта за култура
0:45 Ново 10 + 2
1:45 Музика, музика...
2:15 Репетиция
2:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Олтарите на България

13:30
14:00
15:00
15:55
17:10
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:35
22:50
23:05
0:05
0:35
0:50
1:20
1:50
3:10
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:45
14:50
15:25
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:15
23:15
23:30
0:15
0:45
1:45
2:45
3:45
5:45

тв програми

Български

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 2 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи
Телепазарен прозорец
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 2
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
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 История.bg
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
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
14:50

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

ВТОРНИК, 2 април
Защо?
Златни ръце
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
Опит за мълчание
По света и у нас
Новото познание
№1 Туризмът
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Музика, музика...
По света и у нас
Култура.БГ
Арт стрийм
60 минути за култура
Джинс
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Стъпка по стъпка
“Бързо, лесно, вкусно”
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
Свети пари
Европейски маршрути
Стани богат
История.bg
По света и у нас
Шерлок 4: „Шестте бюста
на Тачър“
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Свети пари
Афиш
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 2 април
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
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: Азбука на
черноморската кухня
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
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
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
23:00
23:25
23:30
0:15
1:15
2:15
3:25
4:20
5:05
5:45
6:05
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
15:30
16:00
16:25
16:40
16:50
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
20:45
21:10
22:00
23:00
23:25
0:55
1:10
1:40
2:35
4:00
4:30
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
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00
1:40
2:15
3:15
4:15
4:45
5:45
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СРЯДА, 3 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи 2
Телепазарен прозорец
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 2
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Достоевски
Милиарди
По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Милиарди
Достоевски
Брат за брата 2
Още от деня
Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 4 април
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 2
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 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 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 105 минути София
21:40 Скритият език на парите:
Шерше ла фам или “В
основата на всичко е
жена”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен
Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Нашествията на варварите
4:10 Скритият език на парите:
Шерше ла фам или “В
основата на всичко е
жена”
4:30 Отблизо с Мира

СРЯДА 3 април
Защо?
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
Едмонд Демирджиян –
портрет на художника
като барабанист
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Младите иноватори
По света и у нас
Култура.БГ
На концерт с БНТ 2
60 минути за култура
Днес и утре
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Стъпка по стъпка
“Бързо, лесно, вкусно”
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
Миграцията на паламуда
/актьорът Христо Мутафчиев на 50 г./
Световно наследство
Стани богат
История.bg
По света и у нас
Шерлок 4: „Детектив на
легло“
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Миграцията на паламуда
Младите иноватори
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 4 април
6:00 Защо?
6:25 Златни ръце
6:35 Култура.БГ
7:35 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Притури се планината
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 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:20 Бърколино
16:50 “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 Любовта наранява
20:55 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Шерлок 4: „Последната
загадка“
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 Любовта наранява
4:10 Вечната музика
4:40 Библиотеката
5:40 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 3 април
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 8
Туризъм.бг
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Улови момента с Милен
Атанасов
Нощни птици
Отблизо с Мира
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 4 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до
край 8
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
2:00 Бразди
2:30 Библиотеката
3:30 Езера край морския бряг
4:00 Европейски маршрути

2

8
Петък, 29 март
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, еп.10
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.59
15.00 Премиера: „Шест сестри”
еп.4
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.60
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.101
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.43
21.00 Премиера: „Столичани в
повече“ еп.5
22.00 „Комиците и приятели”
еп.15
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Под наблюдение” еп.13
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.77, 78
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.78
05.30 „Аламинут: Ново поколение” - скеч шоу
bTV синема
06.00
08.15
10.45
13.00
13.15
15.00
16.45
18.45

21.00

23.30

01.45

03.30

Петък, 29 март
„Фамилията“ еп.9, 10
„Психотерапевт“ - драма
„Фамилията“ еп.11, 12
Телепазар
„Булка от интернет“ /п./
„Коледна история 2”
„Северополис“
„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.
„Съучастникът“ - трилър,
криминален, драма
(САЩ, 2004), режисьор
Майкъл Ман, в ролите:
Том Круз, Джейми Фокс,
Джейда Пинкет-Смит,
Марк Ръфало, Питър
Бърг, Брус Макгил, Деби
Мазар, Хавиер Бардем и
др. [14]
„Готи“ - биографичен,
криминален, драма
(САЩ, 2015), режисьор
Кевин Конъли, в ролите:
Джон Траволта, Спенсър
Лофранко, Кели Престън,
Стейси Кийч, Уилям ДеМео и др. [14]
„13 гряха“ - хорър, трилър (САЩ, 2014), режисьор Даниел Стам, в ролите: Марк Уебър, Девън
Грей, Том Бауър, Рутина
Уесли, Рон Пърлман и др.
[16]
„Рога“ - фентъзи, криминален, драма (САЩ,
Канада, 2013), режисьор
Александр Ажа, в ролите: Даниел Радклиф

бтв комеди
Петък, 29 март
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10
еп.7, 8
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.9
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2016)
10.00 „Чичо Бък“ - комедия
(САЩ, 1989), режисьор
Джон Хюз, в ролите:
Джон Кенди, Маколи
Кълкин, Джийн Луиса
Кели, Габи Хофман, Ейми
Мадигън, Лори Меткалф
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.4
18.00 „Супермаркет” - сериал,
с.2 еп.21, 22
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.15, 16
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.3
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.3, 4
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.17, 18
00.00 „Чичо Бък“ /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“

Най-гледаните
Събота, 30 март
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс”, с.4 еп.5, 6
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.4, еп.17, 18
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Култ” - лайфстайл предаване с водещ Поли
Гергушева
12.00 bTV Новините
12.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица, с. 3
13.00 „На един черпак разстояние” - романтичен
15.30 „Аламинут: Ново поколение“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план“
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Кинти в небето“ - екшън,
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Брет Ратнър,
в ролите: Бен Стилър,
Алън Алда, Еди Мърфи,
Кейси Афлек, Матю Бродерик, Теа Леони, Майкъл Пеня, Желко Иванек
и др.
22.00 „Ловци на шаферки” комедия, романтичен
(САЩ, 2005), режисьор
Дейвид Добкин, в ролите: Оуен Уилсън, Винс
Вон, Рейчъл Макадамс,
Кристофър Уокън, Айла
Фишър, Брадли Купър,
Джейн Сиймор, Уил Феръл, Ивана Божилович,
Ребека Де Морни и др.
00.20 „Секс, наркотици и Лас
Събота, 30 март
06.00 „Коледна история 2” семеен, комедия
07.45 Снежната кралица 3:
Огън и лед“ - анимация
09.45 „Момчетата от Джърси”
12.30 „Като на кино“ - предаване за кино
13.30 Телепазар
13.45 „Наистина любов” - романтичен, драма, комедия
16.30 „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.
19.00 „Дневникът на Бриджит
Джоунс” - комедия
21.00 „Need for Speed: Жажда
за скорост” - екшън, трилър, криминален (САЩ,
Великобритания, Филипините, 2014), режисьор
Скот Уо, в ролите: Ерън
Пол, Доминик Купър,
Имъджен Путс, Рами
Малек, Рамон Родригес,
Дакота Джонсън, Майкъл
Кийтън и др.
23.30 Cinema X: „Рога“ - фентъзи, криминален, драма
(САЩ, Канада, 2013), режисьор Александр Ажа,
в ролите: Даниел Радклиф, Джуно Темпъл, Макс
Мингела, Кели Гарнър,
Джеймс Римар, Хедър
Греъм, Дейвид Морс и
др. [16]
02.00 „Като на кино“ - предаване за кино
03.00 „Момчетата от Джърси”
- музикален, биографичен, драма (САЩ, 2014),
режисьор Клинт Истууд
Събота, 30 март
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10 еп.9, 10
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6 еп.16, 17
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.2 - 5
10.00 „Кухня в Париж“
12.00 „Извънземните ми
изядоха домашното“
/п./ - 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.
14.00 „Столичани в повече” /п./
- 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 „Бетовен 3“ - комедия
(САЩ, 2000), режисьор
Дейвид Мики Евънс, в
ролите: Джъдж Райнхолд, Джулия Суийни,
Джо Пиклър, Микела
Гало, Майк Сиколини,
Джейми Марш и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.10, еп.18
- 20
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
04.00 „Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал
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тв програми

Вегас” - комедия, музикален (САЩ, 2010), режисьор Никълъс Столър,
в ролите: Джона Хил,
Ръсел Бранд, Кристина
Агилера, Елизабет Мос,
Роуз Бърн, Пъф Деди,
Колъм Мийни, Кристен
Бел, Мегън Маркъл и др.
„Кое е това момиче” /п./ сериал, с.4, еп.18
„Карбовски: Втори план“
/п./
„Мармалад” /п./
„Култ“ /п./
Неделя, 31 март
„Трансформърс: Рескю
Ботс”, с.4 еп.7, 8
„Кое е това момиче” - сериал, с.4, еп.19, 20
„Тази събота и неделя”
„Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
bTV Новините
„Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.6
„Големият Стан” - комедия, екшън (САЩ, 2008),
режисьор Роб Шнайдър,
в ролите: Роб Шнайдър,
Дейвид Карадайн, М.
Емет Уолш, Сали Къркланд, Ричард Кайнд,
Дженифър Морисън и
др.
Семеен следобед: „Робокуче” - фантастика, семеен (САЩ, 2015), режисьор
Джейсън Мърфи, в ролите: Майкъл Кемпиън,
Патрик Мълдуун, Оливия
д`Або, Уолас Шон и др.
„120 минути” - публи-

цистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17.50 Спорт тото
18.00 „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 „Мир, любов и още нещо” - романтичен
00.50 „Вроден порок“ - криминален
03.20 „Кое е това момиче” /п./ сериал, с.4, еп.20
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Понеделник, 1 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, еп.11
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.60
15.00 Премиера: „Шест сестри”
еп.5
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.61
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.102
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.44
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 „Библиотекарите” еп.1
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.79, 80
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.79
05.30 „Лице в лице” /п./
Вторник, 2 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, еп.12
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.61
15.00 Премиера: „Шест сестри”
еп.6
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.62
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.103
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.45
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 „Библиотекарите” еп.2
01.00 „Вечно твоя” - сериал,

Неделя, 31 март
„Булка от интернет“
„Среща в интернет“
„Ранго“ - анимация
„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.
„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.
„Need for Speed: Жажда
за скорост” - екшън,
трилър, криминален
(САЩ, Великобритания,
Филипините, 2014),
режисьор Скот Уо, в ролите: Ерън Пол, Доминик
Купър, Имъджен Путс,
Рами Малек, Рамон Родригес, Дакота Джонсън,
Майкъл Кийтън и др.
„Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“
„Живот назаем“
„Съучастникът“
„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.
„Готи“ - биографичен

Понеделник, 1 април
06.00 “Фамилията” еп.11, 12
08.15 “Целувка под имела”
10.00 Телепазар
10.15 “Фамилията” с.2, еп.1, 2
13.00 „Среща в интернет“
14.45 “Убийство в колежа” трилър (тв филм, Канада,
2015), режисьор Джеси
Джеймс Милър, в ролите: Скарлет Бърн, Никол
Муньос, Сара Дъдждейл,
Елийс Гейтиън и др.
16.30 “Булка от интернет”
18.30 “Need or Speed: Жажда
за скорост” - екшън,
трилър, криминален
(САЩ, Великобритания,
Филипините, 2014),
режисьор Скот Уо, в ролите: Ерън Пол, Доминик
Купър, Имъджен Путс,
Рами Малек, Рамон Родригес, Дакота Джонсън,
Майкъл Кийтън и др.
21.00 Премиера: “Осмо чувство: Филмът” - криминален, комедия, мистъри
(тв филм, САЩ 2017),
режисьор Стив Франкс,
в ролите: Джеймс Родей, Дюле Хил, Тимъти
Омъндсън, Маги Лосън,
Закари Ливай, Ралф Мачио и др.
22.45 “Любов и милосърдие”
- биографичен, драма,
музикален (САЩ, 2014),
режисьор Бил Полад, в
ролите: Пол Дейно, Пол
Джиамати, Джон Кюсак,
Елизабет Банкс, Дий
Уолас и др.
01.15 Фамилията с.2, еп.1, 2
03.45 “Свободната вечер на
майките” - комедия
(САЩ, 2017), режисьор
Алитиа Джоунс, в ролите: Кейти Аселтън, Тони
Колет, Бриджит Евърет,
Моли Шанън

Вторник, 2 април
06.00 “Фамилията” с.2, еп.1, 2
08.30 “Съпруга под прикритие”
- криминален, драма
10.45 “Фамилията” с.2, еп.3, 4
13.15 “Опасна зависимост”
15.00 “Чудо сред ледовете” биографичен, драма
17.15 “И се роди звезда” - комедия (Италия, 2012),
режисьор Лучо Пелегрини, в ролите: Лучана
Литицето, Роко Папалео,
Пиетро Кастелито, Микела Ческон и др.
19.00 Телепазар
19.15 “Осмо чувство: Филмът”
- криминален, комедия,
мистъри (тв филм,
САЩ 2017 г.), режисьор
Стив Франкс, в ролите:
Джеймс Родей, Дюле
Хил, Тимъти Омъндсън,
Маги Лосън, Закари Ливай, Ралф Мачио и др.
21.00 Премиера: “Джем и
холограмите” - фентъзи,
драма, музикален, семеен (САЩ, 2015), режисьор
Джон Чу, в ролите: Обри
Пийпълс, Стефани Скот,
Орора Перино, Хейли
Кийоко и др.
23.30 “Чарлз Дарвин: Сътворение” - биографичен,
драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
Джон Еймиъл, в ролите:
Пол Бетани, Дженифър
Конъли, Иън Кели, Бенедикт Къмбърбач, Джим
Картър и др.” - биографичен, драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
Джон Еймиъл
01.45 “Фамилията” с.2, еп.3, 4
03.45 “Живот назаем” - фантастика, екшън, криминален (САЩ, Канада,
2010), режисьор Мигел
Сапочник

Неделя, 31 март
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.1
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6 еп.18, 19
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.6 - 9
10.00 „Бетовен 3“ /п./
12.00 „Чичо Бък“ /п./ - комедия
(САЩ, 1989), режисьор
Джон Хюз, в ролите:
Джон Кенди, Маколи
Кълкин, Джийн Луиса
Кели, Габи Хофман, Ейми
Мадигън, Лори Меткалф
и др.
14.00 „Столичани в повече” сериал, с.13 еп.5
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Кухня в Париж“ /п./ комедия (Лусия, 2014),
режисьор Дмитрий
Дяченко, в ролите:
Дмитрий Назаров, Марк
Богатирьов, Елена Подкаминская, Дмитрий
Нагиев, Олег Табаков,
Венсан Перес
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.21
- 23
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
04.00 „Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал
04.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

Понеделник, 1 април
06.00 „Клуб Веселие“ еп.2
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.10
09.00 „Столичани в повече“ /п./
- сериал, с.13 еп.4
10.00 „Мисия Лондон” - комедия ((България, Великобритания, Унгария, Македония, Швеция, 2010)),
режисьор Димитър Митовски, в ролите: Юлиан
Вергов, Ернестина Шинова, Любомир Нейков,
Алън Форд, Томас Арана,
Ана Пападопулу, Орлин
Горано 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.4 еп.1, 2
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал,
еп.1, 2
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.17, 18
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.4
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.5, 6
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.19, 20
00.00 „ Мисия Лондон” /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./

Вторник, 2 април
06.00 „Клуб Веселие“ с.6 еп.3
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.11
09.00 „Домашен арест“ /п./ сериал, с.2 еп.13, 14
10.00 „Коледа в страната на
чудесата” – комедия,
криминален, семеен
(Канада, САЩ, 2007),
режисьор Джеймс Ор,
в ролите: Матю Найт,
Крист Катан, Камерън
Брайт, Престън Лейси,
Тим Къри, Патрик Суейзи,
Кармен Електра 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 „Бруклин 99 “ - сериал,
еп.3, 4
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.19, 20
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.5
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.7, 8
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.21, 22
00.00 „Коледа в страната на
чудесата” /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./

02.20
02.50
03.40
05.20
06.00
07.00
08.00
11.00
12.00
12.30
13.00

15.10

17.00
06.00
07.45
09.45
12.15

14.00

16.15

18.45
21.00
23.15
01.45

03.45
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еп.81, 82
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.80
05.30 „Лице в лице” /п./
Сряда, 3 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, еп.13
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.62
15.00 Премиера: „Шест сестри”
еп.7
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.63
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.104
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.46
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели”
еп.16
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.3
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.83, 84
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.81

05.30 „Лице в лице” /п./
Четвъртък, 4 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, еп.14
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.63
15.00 Премиера: „Шест сестри”
еп.8
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.64
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.105
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.47
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели”
еп.17
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.4
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.85, 86
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал, с.12 еп.82
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 3 април
“Фамилията” с.2 еп.3, 4
“Вината в нашите звезди”
“Фамилията” с.2 еп.5, 6
Телепазар
„Братовчед ми Вини“
“Чарлз Дарвин: Сътворение” - биографичен,
драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
Джон Еймиъл, в ролите:
Пол Бетани, Дженифър
Конъли, Иън Кели, Бенедикт Къмбърбач, Джим
Картър и др.” - биографичен, драма, романтичен
(САЩ, 2015)
“Джем и холограмите” - фентъзи, драма,
музикален, семеен (САЩ,
2015), режисьор Джон Чу,
в ролите: Обри Пийпълс,
Стефани Скот, Орора
Перино, Хейли Кийоко и
др.
“Аватар” - фентъзи,
приключенски, екшън
(САЩ, Великобритания,
2009), режисьор Джеймс
Камерън, в ролите: Сам
Уърдингтън, Зоуи Салдана, Сигорни Уивър, Мишел Родригес, Джовани
Рибиси и др.
“Зимна приказка в Ню
Йорк” - драма, фентъзи,
мистъри, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
Акива Голдсман, в ролите: Колин Фарел, Джесика Финдли, Ръсел Кроу,
Уил Смит, Мат Боумър,
Дженифър Конъли, Уилям Хърт и др.
“Фамилията” с.2 еп.5
“Целувка под имела” фентъзи, романтичен,
драма (тв филм, Канада,
2006), режисьор Джордж
Менделък, в ролите:
Джейми Рей Нюман

Четвъртък, 4 април
06.45 “Фамилията” с.2 еп.5, 6
09.00 „Убийство в колежа“
11.00 “Фамилията” с.2 еп.7, 8
13.30 Телепазар
13.45 “И се роди звезда”
15.30 “Съпруга под прикритие”
17.15 “Целувка под имела” фентъзи, романтичен,
драма (тв филм, Канада,
2006), режисьор Джордж
Менделък, в ролите:
Джейми Рей Нюман,
Майкъл Шанкс, Конан
Греъм, Ингрид Торънс
19.15 “Зимна приказка в Ню
Йорк” - драма, фентъзи,
мистъри, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
Акива Голдсман, в ролите: Колин Фарел, Джесика Финдли, Ръсел Кроу,
Уил Смит, Мат Боумър,
Дженифър Конъли, Уилям Хърт и др.
21.45 „Х-Мен“ - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2000), режисьор
Брайън Сингър, в ролите: Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Иън Маккелън,
Фамке Янсен
23.45 “Живот назаем” - фантастика, екшън, криминален (САЩ, Канада,
2010), режисьор Мигел
Сапочник, в ролите:
Джуд Лоу, Форест Уитакър, Алис Брага, Лив
Шрайбър, Карис ван
Хаутен, Чандлър Кентърбъри, Джо Пингуи, Лиза
Лапира и др. [14+]
02.00 “Фамилията” с.2 еп.7, 8
04.30 “Съпруга под прикритие”
- криминален, драма
(тв филм, Канада, 2016),
режисьор Чад Кроучак,
в ролите: Джуъл Стейт,
Райън Робинс, Мартин
Къминс, Лий Гибсън

Сряда, 3 април
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.4
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.12
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2017)
10.00 „Коледата невъзможна
2“ - комедия, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
Алекс Зам, в ролите: Лари кабелджията, Брайън
Степанек, Антъни Карели, Кенеди Клемънтс,
Кирстен Робек 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 „Бруклин 99 “ - сериал,
еп.5, 6
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.21, 22
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.6
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.9 еп.9, 10
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.5
еп.23, 24
00.00 „Коледата невъзможна
2“ /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал

Четвъртък, 4 април
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.5
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.2 еп.13
09.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 „Преследването на
Либърти“ - комедия,
романтичен (САЩ, 2004),
режисьор Анди Кадиф, в
ролите: Манди Мур, Матю Гуд, Джереми Пивън,
Каролайн Гудал, Мириам
Маргълийз 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 „Бруклин 99 “ - сериал,
еп.7, 8
19.00 „По средата“ - сериал, с.7
еп.23, 24
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.7
22.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.11, 12
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.1,
2
00.00 „Преследването на Либърти“ /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
04.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./

06.00
08.15
11.00
13.15
13.30
16.00

18.30

21.00

00.00

02.30
03.45
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ЗЕВЗЕЦИТЕ - ГРАДСКИ ФОЛКЛОР
Чешитите на Пловдив

Ей, много си хубава!" е другата му резонна задявка с преминаващите Еви, които в повечето случаи
приемали всичко като безобидна шега от устата на
един градски луд. Затова и си заслужил мястото
сред символите на града. Симпатичен, изключително добродушен.
Той е интересен и за художниците. Попада в
полезрението и оттам и в картините на пловдивска
тематика на Златю Бояджиев, Йоан Левиев, Христо
Стефанов. Хванат е дори на един от кадрите във

за Пловдив казват, че няма да е същият
без типичните майтапи, без своите талисмани и зевзеци, които отдавна са се превърнали в едни от местните символи.

Кмета на Главната
Един от най-големите зевзеци под тепетата е
поетът Велко Парашиков. Макар и често
отнесен от действителността, когато трябва
да каже нещо на място, умът му сече като
бръснач. За времето си той е по-популярен
сред съгражданите си от политиците, дори
и от някои кандидат-президенти. Неслучайно прозвището му е Кмета на Главната. Не
минава ден, без градският комик да се раз-

пише на стъргалото, за да забавлява с шегите си минувачите.
"Ако ме поканят в парламента, аз ще вляза с бутилка мента", обявява от сцената на театъра Велко.
Много от крилатите му фрази са станали част от
градските легенди. "За да останеш, за да си потребен, на шефа си винаги подавай гребен" и "За лъв
минава даже дребосъкът, щом лъв му дава препоръка" са сред най-безобидните епиграми на самоукия поет. Докрай Велко си остава заклет почитател на Тодор Живков и комунистическия строй.
"Искам само да ви попитам защо Тато да не го почитам? За 40 стотинки взимах ракия, кебапчета с
бирата, винаги пиех", рецитира той.
Отдавна Велко не се мотае по улиците. Може
би е вече в отвъдното.

Мильо - символ на града

Категорично мильо е градският чешит, който
ще остане в историята на Пловдив. На главната
улица винаги ще стои и седналият на стълбите
под Сахат тепе Мильо от бронз, сложил едната
си ръка на ухото, за да чува по-добре какво се
случва под тепетата. "За какво си говорите, хора?
Аз пак съм тук, на Главната, ала къде са майтапите?", пита бронзовият Мильо.
Тези, които са познавали лично Мильо обаче, задължително подчертават, че е бил ценител
на женската красота. Като видел хубава дама на
улицата, се лепвал за нея и я поздравявал учтиво с "Добър ден". Докато обектът на неговото съзерцание не отговори със същия поздрав,
Мильо вървял успоредно. "Много си хубава ма!

филма "На всеки километър" и така остава запечатан на лентата завинаги.

Стефчо Автографа
чака място в "Гинес"
Името Стефан Иванов не говори на никого нищо
под тепетата. Кажеш ли обаче стефчо автографа,
всички казват, че го познават. И Стефчо познава
всички. Наричат го "ловеца на знаменитости". Без
него не минава ни едно светско събитие. Той е
навсякъде. Стефчо е най-запаленият колекционер
на подписи в България. За 30 години е събрал над
100 тетрадки с парафите на прочути персонажи. За
него са се разписвали Далай Лама, Борис Елцин,
Юрий Лужков, крал Хуан Карлос, Стинг, Борис Елцин, Емир Кустурица, Катрин Деньов, шведският

крал Густав, Шимон Перес и дори папа Йоан Павел Втори.

Първият български
гларус е от Бургас

Истинското име на Петьо Пандира е Петър
(Петко) Благоев. Роден е в поморийското село Каменар. Въпреки че той е може би най-известният
бургазлия, корените му не са от Бургас - баща му
е от Карнобат, а майка му - от странджанското село Граматиково. Името му е станало нарицателно
не само по Черноморието, то е знаме за всички
майтапчии.
Вечният спасител, който постигна американската
мечта и се пенсионира като шеф на всички спасители. Петьо Пандира беше най-прочутият зевзек в
България, емблематична фигура на Бургас. Вицовете му можеше да бъдат чути в Лом, Видин, Мелник,
по цялата шир на страната. С вечната си моряшка
фланелка и накривена фуражка минава за най-големия бургазлия.
аз, чайките и часовникът на гарата сме найстарите бургазлии.

Това е ключовата реплика на бат Петьо
Пандира - легендарния бургаски зевзек и
бохем.
Пандира е
може би първият български
гларус, чиито
свалки на спасителен пост
№10 с чужди туристки се превръщат в легенди.
Спасителят, който пълни два чувала
с въздух и скача от моста, за
да извади давещия се софиянец… Вечният
спасител, който свири неистово със свирката си на непослушните летовници и им казва: “По-добре аз да ти свиря, отколкото духовата музика!”
Някъде от това време е историята за пръстена и царската дъщеря, която ще направи Пандира известен по цялото Черноморие. Седяла царската дъщеря на плажа и плачела. Минал бат Петьо Пандира и я попитал защо плаче. Загубих си
пръстена, проплакала царската дъщеря. Не бой
се, казал Пандира и се гмурнал в морето. Плувал,
плувал, плувал по вода, няма пръстен. Тъкмо да
се откаже, и покрай него минава паламуд, стиснал пръстена със зъби. Дай пръстена бе, паламуд, изкрещял бат Петьо. Паламудът отказва. Дай
пръстена бе, паламуд! Паламудът отказва. Прас,
прас два шамара и паламудът изпуснал пръстена.
Сграбчил го Пандира, изплувал на повърхността и го върнал на царската дъщеря. Естествено
историята има и друг вариант, социалистически.
Вместо царската дъщеря пръстена си загубило
едно чехкинче. Гмуркал се Пандира два-три часа, накрая намерил пръстена - един такъв златен
с диамант. Седнал бат Петьо на дъното и започнал да мисли - да върне пръстена или да не го
върне. По едно време чул глас: "Бат Петьо, върни пръстена на момичето!" Бат Петьо най мразел някой да му казва какво да прави. "Абе кой
си ти, че ще ми казваш да върна пръстена?" "Аз
съм твойта съвест", отвърнал му гласът. "Ниц бе,
бат Петьо няма съвест", отвърнал Пандира, пуснал пръстена в гащите и изплувал. Вечерта изпили парите с аверите.
Пандира е гостувал и на лагера в Белене.
После, като го питали къде е бил толкова време, отговарял, че е бил в Оксфорд, на обмяна на
знания. Съдили го за хулиганство. При едно от делата го обвинили, че е откраднал водопроводните тръби на гробищата. „Уважаеми съдии, за какво ме съдите? Може ли да бъде хулиган мъжът на
Надка ударничката? Може ли тя да води хулиган?
Откраднал съм една тръба. Умрелите вода не пият!“, казва в своя защита Пандира.
Друга история разказва как Пандира винаги намирал начин да се забавлява в знойните летни дни.
Насъбрали се много хора на стария мост, повъртял
се Пандира, че никой не му обръща внимание, па
взел един рупор и се развикал: „Хайде, качвайте
се всички, мостът заминава за Поморие...“
Петър Слабаков разказва как Пандира го е вдъхновявал за образите, които е изиграл на сцената.
Пандира е бил приятел с всички големи бургаски културтрегери. Всяка стара бургаска кръчма
пази десетки истории за бат Петьо Пандира.
Пандира никога не разказвал една история по
един и същ начин. За да не скучаят тези, които вече са я чували.
През 2015 г. на емблематичното за Бургас място - началото на моста в Морската градина, бе открита негова скулптура.
Бронзовата статуя на Пандира в Морската градина често осъмва с монети в ръката, може би като признание от хората за колоритния зевзек, който вече не е на този свят.
страницата подготви маргарита лОзаНОВа
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Син преби баща си до Жесток побой ÊÐÈÌÈ
смърт над лекар ÕÐÎÍÈÊÀ

Мъж преби до смърт
баща си в Петрич.
Полицията устано-

вила, че 36-годишен
мъж е нападнал и бил
75-годишния си баща.

Пострадалият е бил
откаран в болница, където по-късно издъхнал.
Синът е привлечен като обвиняем за
убийство. Има данни, че той е страдал от
психично заболяване.
Експертизи трябва да
докажат дали е бил вменяем в момента на побоя.

Наказаха момиче заради
фалшиви сигнали на 112

Само за няколко дни непълнолетно момиче от шуменското село Салманово подало 14 фалшиви сигнала
до спешния телефон 112. Обажданията за помощ варирали от "Мъжът ми
ме бие" до "Раждам, помагайте".
17-годишното момиче няма завър-

шено дори начално образование. Тя
била разкрита и предадена на Районния съд в Шумен. Магистратите решили да я накажат чрез обществено порицание на информационното табло
в кметството в Салманово. Освен това
дължи и 187 лв. деловодни разноски.

Два пъти излъгана
за 3 дни

Ало измамници два
пъти удариха баба от
Монтана само за три
дни. 79-годишната жена сама съобщила за
случилото се в полицията. При първата телефонна измама непознат мъж позвънил на
домашния й телефон, а
след това и на мобилния, като се представил за лекар, а после
и за служител на МВР,
който поискал да окаже съдействие с парична сума за залавянето на измамници.
Бабата оставила

дамска чанта с 2432 лв.
в близост до контейнери за смет.
След два дена потърпевшата
изтеглила спестяванията
си от 9100
лв. от банка в областния
град и по
дадените
указания
оставила
парите в
дамска чанта в близост
до рампа за скейтборд
в Слънчевата градина в
Монтана.

Лекар от ямболското село Бояново беше пребит и ограбен.
Той е бил причакан от
двама мъже пред дома
си. Нападателите са му
откраднали 7000 лева.
"Изпаднах в безсъзнание, като се посъвзех
се вдигнах и намерих
контакт с мои близки,
те се обадиха по телефона. Като ми взеха чантата, останах и

без телефон, бях спестил парите за нов автомобил, взеха ми и една
гривна ", разказва още
пострадалият. Седмица след нападението
започнал да получава епилептични припадъци.
Установено е, че има
мозъчен инсулт след
черепно-мозъчната
травма. "На този етап
не мога да работя, а
ако няма подобрение
вероятно няма да мога
и да практикувам", каза
лекарят. Нападателите
са двама мъже - на 23
и на 42 години.
По-младият е пациент на доктор Гинев,
той е човек от селото
и всички много добре
го познават.

Спипаха телефонни измамници

Във Второ РУ - Плевен е получен
сигнал за телефонна измама. 84-годишна е заявила, че същия ден след
поредица от телефонни
обаждания неизвестно лице
се представило
за нейна приятелка от
чужбина, като споделила, че й е изпратила колет.
Впоследствие на стационарния телефон на плевенчанката се обадил

служител на куриерска фирма. Под
претекст, че трябва да се плати мито на границата, за да бъде освободен колетът, я убедил да предаде на
непознат мъж 1500 лева в близост
до дома.
Установен и задържан е 45-годишен от село Петърница, общ. Долни Дъбник. Мъжът лично е взел от
84-годишната паричната сума, както
и 23-годишен от град Ветово, обл. Русе, който лично е въвел плевенчанката в заблуждение чрез телефонни
обаждания 45-годишният е признал
вината си. Взета му е мярка за неотклонение подписка. 23-годишният
също е разпитан признал вината си.
Възстановил е изцяло нанесените имуществени щети на потърпевшата.

рåвнивåö наìóøêа æåна си и сå ãръìна Осъдиха собственици на

38-годишна жена е убита пред дома си в Ботевград от мъжа, с когото живее. Саморазправата е станала в жк "Васил Левски". Трагедията
се е разиграла пред шивашкото й ателие, а жертвата е Камелия Минева. Убийството е станало пред едно от децата на семейството, което си играело на детска площадка близко до ателието на жертвата.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и "Спешна
помощ". 42-годишен мъж от града е нанесъл смъртоносни удари на
съпругата си поради ревност, тъй като имала връзка с друг. Съпругът
на Камелия избягал от местопрестъплението. След това е бил намерен мъртъв, прострелян с ловната си пушка.

кучета, разкъсали баба

Êаê се изêаðват ïаðи

Нова схема за измама действа край
Враца, предупреждава изпатил гражданин. По думите
на бившия зам.-кмет
Светозар Луканов на
входа на града близо до бившия завод
„Химко“ често вижда
спряла „Лада комби”,
кремава на цвят.

В колата седят повъзрастен мъж, две
деца и жена на около
30 г. Махат за помощ
и ако някой се отзове, започват да се молят за пари, разказвайки много правдоподобна история.
„Аз изгорях с една сума още миналата година. За първи

път ги срещнах в края
на януари. Спрях, започнаха да се молят,
че са от видинско село, че нямат пари за
гориво, че седят тук
цяло денонощие и децата са гладни… Дадох им 50 лв.
Следващия път,
когато ги видях, беше пак там. След това отново ги видях на
същото място - преди отбивката за село Паволче на идване от Мездра. Явно тези хора така си изкарват парите“, коментира Луканов.

Районният съд в Свищов осъди собствениците на двете кучета, които
преди две години нападнаха и разкъсаха 80-годишната Гина Боярова в
свищовското село Козловец.
Съдът призна подсъдимите П. Кенаров и В. Кенарова за виновни за това, че на 19 януари 2017 г.
не положили достатъчно
грижи за двете си кучета.
Животните нападнали и
нахапали до смърт съсед-

ката на Кенарови - Гина
Боярова, която излязла от
дома си привечер.
Жената е починала от
голяма кръвозагуба в резултат на разкъсване на
дясна сънна артерия и вена. Кенарови са осъдени
на по 1 година лишаване
от свобода с 3-годишен
изпитателен срок от три
години и глоба в размер
на общо 800 лв. Магистратите са решили още,
че едното куче ще бъде
умъртвено.

ОсъДиха
ПЕНсиОНЕр,
НарЯзал гуми
районният съд във
Велико Търново осъди пенсионер, срязал
гумите на три леки автомобила. съдът му
наложи наказание от
4 месеца лишаване от
свобода с три години
изпитателен срок.
НамЕриха сПирТ,
маскираН каТО
млЯкО
7200 л спирт, маскиран като кокосово
мляко, иззеха митнически служители от гД
мрр в района на Дунав мост 2 при проверка.
При отваряне на
една от фабрично запечатаните консерви, подредени в десет палета с общо тегло над 6 тона, митническите служители
установили, че "кокосовото мляко" всъщност представлява
безцветна течност с
мирис на спирт.
шОФЬОрка кара
с НаД 4 ПрОмила
служители на ру Бобов дол са задържали 53-годишна жена от с. големо село,
община Бобов дол,
за управление на автомобил след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат
от 4,43 промила алкохол в издишания въздух.
Психар
ПрЕДизВика ПОжар
21-годишен младеж, който е психично болен, е причинил
пожар в газифициран блок на центъра
на кюстендил. само
бързата реакцията на
обитателите на сградата на ул. "Демокрация" и на пожарникарите е предотвратила
голяма трагедия. Обитателите на блока обаче са били много уплашени, тъй като сградата е газифицирана.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Габр ов о - град на смеха
Ако си падате по
шегите, хумора и
сатирата, посетете
Габрово - царството
на смеха и забавленията. Макар и известни като безмер-

домакиня винаги си
изпраща гостите до
вратата, за да е сигурна, че са останали доволни, но и че
няма да се върнат.
В постоянната

Добре дошли... и отишли

експозиция
ни циции, габровци
все пак са задели„Корените
ли по някой лев, за
на габровския
да си спретнат единхумор“
ствения по рода си в
с която започва
целия свят
обиколката, са предДом на хумора и ставени най-известнисатирата!
те габровски анекдоМузеят е открит на ти, илюстрирани от го1 април 1972 г. Той е лемия български канаследник на местния рикатурист Борис Динароден хумор
и веселите карнавални традиции на Габрово – българската столица на
смеха.
Сградата на
дома се извисява върху основите на стара кожарска
фабрика и обхваща 10 изложбени зали
с обща площ
8000 кв. м. Това
го прави един
от най-големите музеи в страната. Сред неговите постоянни експозиции ще видите "Корените И Чарли е тук
на габровския
хумор", "Раят", "Гре- мовски.
Близо до входа на
хът", "Планета Габроекспозицията
ви приво", "Маската – лицето
на празника", "Карна- ветства символът на
Габрово –
валите в света".
черната котка
В музея туристибез опашка
Местна
шега гласи, че
габровци
режели
опашките
на своите
котки, за
да излизат побързо
от стаята и така да се губи
те се посрещат от
екскурзовода с поз- по-малко топлина през
драва „Добре дошли студените зимни месеи отишли” – типи- ци. Тази емблематична
чен габровски поз- котка с отрязана опашдрав. Анекдот каз- ка е пазила в миналото
ва, че габровската топлината на дома, а в

сега е символ на енер- единствената в света
гийна ефективност. То- „Виц банка“ всеки пова, разбира се, е само сетител може да осташега.
ви своя любим виц.
Ако имате повеНа централно място
е изложена картина- че свободно време,
та на художника Ради разгледайте и ексНеделчев, изо- позицията "Хумор
бразяваща друг на народите", която
габровски сим- включва над 51 620
вол – голямо- художествени прото яйце с кран- изведения от обче. Габровските ластта на живописта,
домакини били скулптурата, карика- лор Хитър Петър;
толкова иконо- турата, графиката и най-великия комик
мични, че им фотографията.
на всички времена
На 1 април всяка Чарли Чаплин; огросе свидело цяло яйце за за- година Домът на ху- мен слънчев часовстройка на чор- мора и сатирата от- ник-кабарче; странбата. Само на белязва своя рож- ната Вавилонска купразник са
слагали по
ц я л о
яйце.
Габровската
икономия и
пестеливост
са пословични и често се
използват като епитет за
много стиснати и свидливи
хора.
Изключително забавГости от Испания - Дон Кихот и Санчо Панса

Габровския
карнавал
на хумора
който се провежда
всяка година около 17
май. Карнавалът съществува от края
на XIX век. Тогава получава името Олелийня.
През 1920-те
години в Габрово се провеждат
и маскени балове. Тези две събития предшестват
съвременния карнавал на хумора.
От
2000
г.
Габрово е член
на Фондацията
на европейските
карнавални градове. Всяка година в карнавалното
шествие се включден ден с
ват хиляди учасмного ветници от Бългаселие и
рия и чужбина.
празничТрадиционно
на протам са и предграма.
ставители на поОт Добратимения на
ма на хуГаброво белгиймора
и
ски град Аалст.
сатираКарнавата можелът
завърште да си
ва с традицикупите за
онно отрязваспомен
не на опашкасмешен
та на котка с
сувенир
огромна ножиили книга
ца от кмета на
с анекдоГаброво.
ти. На из- Статуята на Рачо Ковача с народна носия
През фестипроводяк
валната седмипък може да посети- ла от метални отпа- ца се провеждат изте парка на смеха, се дъци.
ложби, открити сцепорадвате и на стаМотото на музея е: ни, Международно
туите на Дон Кихот „Светът е оцелял, за- биенале на хумора
и Санчо Панса! Как- щото се е смял“.
и сатирата в изкуто и на известния с
Освен с Дома на ху- ствата, организирахитрините си герой мора градът е извес- но от Дом на хумоот българския фолк- тен и с
ра и сатирата.

ни са т.
нар. габровски сувенири
–
чашиполов и н ки за
кафе
и чай,
чаши
за неканени гости, чаши за
мъже с
муста ци, габровс к а
халба
за бира с двойно дъно, за да се сипва помалко и др.
В музея ще видите още много забавни
неща и габровски
„патенти”.
За децата
има направена специална развлекателна
зала –
„Планета
Габрово“
Тук децата могат
да се забавляват, да
тичат и играят и да
пипат експонатите. В Фестивалът
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При нас духът
български не свършва

В

родния град на Щастливеца –
Свищов, пътят свършва, но тук
не свършва България. От Свищов тя започва. А величественият
Дунав – най-топлата ни и естествена връзка с Европа, винаги ни е давал възможността да погледнем извън битието си, да се сравним с другите и ако можем, да направим нещо
по-добро от тях. Затова и духът на
Свищов е уникален. Той не се побира в общоприетите норми и географски ширини.
Този градивен дух се чувства и в
ККП “Щастливеца“ – Свищов. Малко са
клубовете на пенсионера, които могат
да се похвалят с такъв богат организационен живот и с такава дейност,
извършвана не привидно, а от сърце.
Тук възрастните хора идват не просто
за да запълнят част от свободното си

време, а за да научат нещо ново, полезно и да напълнят душите си с така необходимата вяра, че нещо добро
ще се случи.Културният ни календар
е пълен със събития по хубави поводи, и то проведени така, че да трогват и въздействат, като същевременно запазваме тяхната автентичност.
Битовата, вокалната и групата за стари градски песни се надпреварват коя
по-нов и добър репертоар ще поднесе не само пред членовете на клуба,
но и чрез кабелната телевизия „Видеосат“ да стигне до повече жители. Рецитаторската група със своя темпераментен, незаменим доайен Богомил
Симеонов е емблема за българщина и
духовност. Мъжката певческа група –
квартет „Свищов“, би могла да се конкурира с най-добрите изпълнения не
само в България, но и в чужбина. От-

зивите за наскоро играния спектакъл
„На бяло сладко“ от групата за стари
градски песни са не само ласкави, но
и с пожелание за още подобни изяви. Отбелязването на 146 години от
гибелта на Апостола не успя да побере всички желаещи да бъдат съпричастни към неговото дело и подвиг.
С вълнение подготвихме програмата по повод 141 г. от Освобождението на България от турско робство 3
март, както и 210 години от рождението на Гогол, за да си спомним за духовната близост между двата народа и това, че любовта ни към Русия в
днешния озлобен, объркан свят не е
криминално деяние.
Представянето на книги от наши и
други автори, екскурзиите, участията и печеленето на награди от фестивали, честванията на юбилеи са нещо
много специално за нас.И всичко това
е под вещото ръководство на нашата
обичана, усмихната, грижовна и внимателна към всеки член на клуба Мария Радулова. Моите лични наблюдения са, че тя се справя с всички препятствия, не може да се справи само

с глупостта, грубостта, промъкналата
се понякога завист и злоба. Но това е
животът. Някои хора не могат да разберат, че наш дълг е да пазим доказал
се кадърен и работлив човек.
И все пак клуб „Щастливеца“ е благословен не само със своя свят патрон, не само със своята всеотдайна
председателка Мария Радулова, но
и с грижата на Генчо Генчев, който
не пести сили и време, за да помогне животът ни да е по-спокоен, достоен и осмислен. А ние можем да се
похвалим и с това – все повече млади
пенсионери постъпват и се включват
в живота на клуба. Често ни гостуват
и приятелите от клубовете от близките села, така празниците стават общи, разменяме си гостувания, заедно
сме в радост и беда.Затова, когато ви
е тежко на сърцето и на душата, погледнете Свищов на картата, спомнете си за Щастливеца, усмихнете се и
кажете – не, не е свършил духът български, със Свищов не свършва, а започва България.
Веселка Колева,
ККП “Щастливеца“, Свищов

Красива Добро настроение
традиция
ехо от празника

Последните десетина години, откакто председател на пенсионерския клуб “Мадона” в Белоградчик е Симеон Илиев, се спазва красива традиция.
И тази година в последните няколко дни на февруари в клуба е шумно и весело. Жените начело
с групата “Пей, сърце” с ръководител Пенка Христова правят мартеници. Със сръчните си ръце и
с много любов под пръстите им излизат красиви
типично български мартеници, предназначени да
носят радост на малки и големи.
А на 1 март
„Баба
Марта” – красивата неостаряваща пенсионерка Ветка Миланова, тръгва
из града, облечена в национална носия, с мартеници. Най-напред посещава детския дом
и най-възрастните пенсионери по домовете им. После окичва за
здраве и успех
всеки срещнат
по улиците.
Така усмивката на Баба
Марта и красотата на българската мартеница стоплят
сърцата на хората и правят
този ден един
хубав, неповторим празник.
На 1 март
следобед Баба
Марта и група пенсионери посети и дома за стари
хора с деменция в близкото село Дъбравка, където бяха подарени мартеници на всички домуващи
и на персонала и връчени плодове.
Христина Раева, Белоградчик

Петдесет членове
на клуба на инвалидите „Вяра” в гр. Исперих отпразнуваха
по подобаващ начин
празника на жената
Осми март. Председателят на клуба Веселин Добрев поздрави дамите с празника
и им пожела здраве
и хубави дни в живота. Тодор Денев беше
подготвил стихове,
които прочете, и пожела всички жени да
живеят в разбирателство и любов.
Виолета Тодорова
- кръстник на клуба на
инвалидите „Вяра”, поздрави жените и поднесе
на всички хубави рози и

поздравителна картичка с пожелание да бъдат
горди и уверени, смели
във всички свои мечти и

начинания. Общинският
ръководител на ПП ГЕРБ
в града Виолета Тодорова изказа пожелание за

много усмивки и споделени мигове на щастие. От клуб „Вяра” й
поднесоха саксии с хубави цветя.
Отново на тържеството беше най-възрастната учителка Тодорка Иванова, която бе поздравена с
песента „Учителко любима”, а нейният ученик Юсуф Селим изигра танц с нея.
Певческата група
с ръководител Тодор
Денев също се представи добре. Имаше и
вицове и всички се веселиха до късно с добро
настроение.
Ангел Николов,
гр. Исперих

Ново дружество - „Мечта”
В Русе се учреди ново пенсионерско дружество към СП-2004 с името "Мечта” и председател Пепи Агопян. Дружеството наброява над 45 членове и със сигурност броят
им ще се множи. Сградата се намира в центъра на града и е добре уредена. Сбирките
се провеждат два пъти месечно в четвъртък следобед.
Вече има сформирана вокална група под
ръководството на културно-масовика на дружеството Пепа Узунова, която е и поетеса
и посвети на новото дружество стихотворението "Мечта". Имаме таланти - музиканти,
певци, рецитатори. Организираме и празнуваме заедно рождените дни, отбелязваме
местни и национални празници, екскурзии
в страната, планираме и екскурзия до Румъния. Членовете на дружество "Мечта" са
дейни, активни хора с големи сърца! Очакваме и нови попълнения от сърцати връстници, които са готови да споделят своите
мечти. Имаме готовност да споделим своите мечти и с други пенсионерски дружества в страната.
Пепи Агопян, председател
Русе, ул. „Фердинанд” 3-А, ет. 4
Телефон за връзка - 0988201255
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След обявяването на Турция за република през 1930
г. се провеждат първите избори за местна власт. Оттогава досега е имало 18 избора.
Предстоящите на 31 март ще
са 19-те. Характерното за тях
е, че се провеждат за първи
път при президентска система на управление. Друга особеност е, че за първи път е
разрешено партиите да се
коалират и да издигат обща
кандидатура. До изборите остават само три дни, а прави
впечатление, че атмосферата в страната е спокойна. Няма традиционните за изборните периоди конфронтации между
привържениците
на отделните партии. Няма ги конвоите от автомобили от миналото,
свирещи с клаксоните си.
Местните избори може да се окажат повратна точка. Досега Партията на справедливостта и развитието (ПСР)
имаше славата на непобедима. Този неин имидж обаче
ще бъде накърнен, ако опозицията успее да спечели
местните избори в големите
градове и така получи по-голямо политическо и икономическо влияние. Само в Истанбул и Анкара живеят общо
20 милиона души, или почти една четвърт от турското
население. Истанбул създаОт стр. 1
В дните на поредната годишнина от освобождението на България той даде интервю за ТАСС, представляващо интерес и за нашите
читатели, което поместваме със съкращения.
- г-н ростовски, защо тази тема ви е близка? какво ви принуди да напуснете комфортния си апартамент в лондон и да долетите в москва?
- Роден съм в България.
Там преминаха моето детство и юношество. В тази
страна след октомврийския
преврат са емигрирали моите баба и дядо заедно с бъдещия ми баща. Гражданин
съм на Великобритания, но
за мен България си остава
обичана родина, а Русия е
моето отечество. Отношенията между тези две държави
не са ми безразлични. Още
повече че Константинополският мирен договор е подписан от мой чичо. Обезпокоен съм, че нищо или съвсем малко в научната литература има за този важен документ. Обидни за мен са и тълкуванията за целите на освободителната война.
- Пояснете, ако обичате.
- Част от българската интелигенция и най-вече политическият елит твърдят,
че Русия е освободила родината им, защото се е стремяла да овладее Босфора!!!
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Възможен ли е обрат в Турция „фалшива“
ва 31,2% от БВП на страната.
А Анкара - 9%. Около 37 на
сто от приходите на страната от индустриалния сектор
идват от тези два града. Това
кара мнозина да си припомнят думите: "Пътят към властта преминава през кметството!" Самият Ердоган започва
своята политическа кариера
като кмет на Истанбул през
1994-1998 г. Неговата ПСР
печели всичките избори (общо 13), проведени след парламентарния вот през 2002 г.
На местния вот обаче успехът
на партията винаги е бил по-

малък, отколкото на другите
избори. Затова опозицията
съзира своя шанс именно на
местните избори.
Ако партията на Ердоган
загуби в големите градове и
преди всичко в Истанбул и
Анкара, това ще бъде началото на края на Партията на
справедливостта и развитието (ПСР). Тя се е прицелила
най-вече в консервативните
избиратели и понякога зала-

га дори на непонятни идеологически мотиви. Президентът
Ердоган обаче е наясно, че
икономическата криза от изминалите месеци може да се
отрази негативно на изборните резултатите на партията
му. Затова той активно участваше в предизборната кампания, обикаляйки град след
град на лов за нови гласове,
включително и сред избирателите на опозицията.
Светската Републиканска
народна партия, която е найголямата опозиционна партия, също трескаво се бореше през последните
месеци за гласове.
На местните избори през 2014 г. партията на Ердоган спечели 47,9 процента
от гласовете в Истанбул, а Републиканската
народна
партия - 40 процента.
Фактори като слабата икономика, политическата нестабилност, провалът на демократичните механизми и
ограничаването на свободата
на мненията и политическите
права могат да окажат влияние върху резултатите от изборите. Ако опозиционните
партии действително спечелят изборите в Истанбул и Анкара, това ще даде силен тласък на опозиционните слоеве
от населението, което е половината от турското общество.
цветан илиЕВ

новина

Разбира се, че имотната драма, свързана с втория човек в
ГЕРБ, е фалшива новина. И причините са
безчет.
Първо, такава сделка е невъзможна при
посочените параметри. Дори във фантазията трябва да има
някаква мяра. Та нали имотният пазар би
рухнал, а един отговорен държавник и
родолюбец не би предизвикал умишлено
подобен катаклизъм.
Второ, човек, за когото дори разводът
на двама души (справка - президентът Радев) говори за липса
на морал, не е способен на всичко описано.
Трето, не е възможно точно "американското" радио "Свободна Европа" да съобщи подобна скверност по адрес на политик - убеден евроатлантик, който редовно закусва в Белия дом. Вярно, молитвено, но закуската си е закуска. Там
го обичат и държат
на него. Имат му до-

княз лОБанОв-рОстОвски:

“ÍÅ ÈÑÊÀÌ ÒÀÇÈ ÂÎÉÍÀ
ÄÀ ÁÚÄÅ ÇÀÁÐÀÂÅÍÀ!”
Това е глупаво и лесно оборимо. Известно е, че често фактите отстъпват пред
емоциите. А историците са
заглушени от пропагандисти. Красиво звучи, че нашата империя е желала
да контролира вратата към Черно море. В
случая обаче Русия въобще не е била готова
за война. Изминали са
само 20 години от неудачната Кримска епопея, лишила ни от черноморски флот, от доста пристанища и земи.
Царят е разбрал необходимостта от срочни
реформи в армията и
смяна на въоръжението с по-модерно. Александър II е мъдър държавник. Обявява войната срещу турците след мощен обществен натиск. Славянофилите са били изключително активни, църквата
също. Да не говорим за интелигенцията. Особено след
масовите убийства, извършени от башибозука при потушаването на Априлското
въстание от 1876 г., процесът става необратим. Царят

се опитва в диалог с Англия
и Австро-Унгария, съюзници на Турция, да подобри
положението на християнското население в Османската империя. Резултатът е

нулев. Така се стига до обявяването на войната.
- Щом армията не е била в достатъчна степен готова, на какво са разчитали царят и неговият щаб?
- На своите блестящи пълководци като Радецки, Скобелев, Гурко, на героизма на
руския солдат, мотивиран от
благородството да бъде спа-

сител на братята славяни от
петвековно робство… Полковете стигат до Истанбул и
Босфора. Тогава Англия изпраща ултиматум на Петербург: „Завладеете ли столицата
на
Турция,
обявяваме ви война.”
- и какво се случва?
- Генералитетът настоява да затвърди
постигнатата с толкова много усилия
и кръв победа и веднъж завинаги да
се справи с мюсюлманския
противник, но царят преценява, че не могат да се справят с Англия, владетелка на
всички морета и богати колонии. Съгласява се на примирие. Подписва се изключително изгодният за българите Санстефански договор, впоследствие „кастри-

верие. Ето - веднага
след закуската океана прекосиха заместникът на Цацаров Гешев и МВР баш шефът
Младен Маринов. Кой
им отвори вратата?
Четвърто, няма как
човек, който твърди,
че "му е писнало да
се обяснява за шест
апартамента и други подобни глупости", да прави такива
лоши неща и пак да
се пъха на хората в
устата по неприятни
поводи.
Пето, как допускате, че Бойко ще реши да отсече главата
на "машината за изборни победи" точно в година с два важни вота.
Във връзка с гореизложените причини
и не само заради тях
стигаме до извода,
че изфабрикуваният
скандал с някакво жилище, което струвало
милион и половина,
пък после се случила странна врътка, е
класическа фалшива
новина и не си струва повече да се занимаваме с нея.
милен гаНЕВ

ран” от Берлинския. Не разбирам защо се пренебрегва ролята на окончателния
мирен договор, подписан
на 8 февруари 1879 г. в Истанбул от блестящия дипломат Алексей Борисович Лобанов – Ростовски, посланик
на Русия и личен приятел с
наскоро седналия в престола Абдул Хамид II. В него
има доста изгодни отстъпки. Сред тях са и създаването на автономно Княжество
България и приемането на
първата българска конституция. Болно ми е, че днес у
нас се мълчи по този въпрос.
- а как е в България?
- Сегашното правителство е антируско. Президентът е обективен, но България е парламентарна република, съществуваща с подаяния от САЩ и Европейския съюз. Имам намерение
да се боря за възстановяване на историческата справедливост. Ще опровергавам разпространяваната лъжа за исторически доказания агресивен характер на
Русия, премълчавайки експанзионистичните стремежи на Запада. Ще напомням за цената, която Русия
заплати за създаването на
българската държава. Не искам тази справедлива, освободителна война да бъде
забравена!
Въпросите зададе
Евгений ВЕрлиН
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Ултимат Бладър Контрол

Сигурен контрол върху пикочния мехур!
С напредването на възрастта, много хора изпитват все по-голям проблем с отслабването на пикочния мехур и мускула на сфинктера, който контролира отделянето
на урина. Това състояние често е свързано с повишена неотложност за уриниране
и / или невъзможност за контролиране на уринирането.

Екстракт от тиквени семена
- отговорът на природата за
сигурен контрол на пикочния
мехур!

инконтиненция по научно обоснован и
клинично доказан начин.
• Намалява дневната и нощната честота на уриниране.
• Овладява проявите на незадържане
Тиквените семена се използва от древна урината, включително при физичени времена за облекчаване на различни
ско усилие, кихане, кашляне и други
състояния на пикочния мехур. Според
резки стимули.
съвременни изследвания, водораз• Понижава тонуса на свръхактивния
творимата част от тиквени семена е
пикочен мехур чрез генериране на
най-ефективна. Причината за това е, че
азотен оксид в тъканите.
водоразтворимите семена от тиква
• Укрепва здравината на мускулатурата
се абсорбират напълно в кръвния поток.
около мехура в малкия таз.
Ултимат Бладър Контрол на
• Подобрява качеството на съня и намалява нощните събуждания и свързаНатурал Факторс съдържа 100%
ния с тях дискомфорт.
естествена форма на патентовани
•
Допринася за забавяне на простатнаводоразтворимите тиквени семена.
та хиперплазия.
Ултимат Бладър Контрол е натурален
билков продукт за превенция и терапия
на уринарната инконтиненция (незадържането на урина) при мъже и жени.
Произведено в Канада
Облекчава симптомите на уринарната

Търсете Ултимат Бладър
Контрол на Натурал Факторс
в аптеките или поръчайте с
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
на телефон 02 953 05 83 –
Гео Нутришън ООД.

АЛФА БЕТИК:
ПЪЛНОЦЕНЕН
ЖИВОТ ЗА ХОРАТА

Формулите от
серията Алфа
Бетик са специално дозирани, така че да
няма опасни за
диабетиците
количества от
всяка съставка.

С ДИАБЕТ
Възможно е диабетът
да бъде контролиран
така че пациентите да
водят нормален и пълноценен начин на живот!
Правилно организираното лечение, начинът на
хранене и физическата
активност са от огромно значение за състоянието на диабетика.
Освен от задължителните медикаменти, диабетиците имат нужда
и от специализирани
добавки, компенсиращи
недостига на ценни хранителни компоненти.

САМО
1 ТАБЛЕТКА
НА ДЕН!
Алфа Бетик Мултивитамини
с удължено енергизиращо действие
са част от специализираната серия
Алфа Бетик, предназначена за контрол
върху диабета. Алфа Бетик Мултивитамини с удължено енергизиращо
действие осигуряват клинични дози
витамини, минерали и други хранителни
вещества, като алфа-липоева киселина, хром, лутеин и др. Поддържат
нормалното състояние на ендокринната система, укрепват нервната и
сърдечно-съдовата системи, грижат се
за зрението и повишават енергията и
жизнеността.

Алфа Бетик Алфа Липоева
киселина
Оказва ефективен контрол
върху нивата на кръвната
захар, благоприятства инсулиновата чувствителност,
допринася за здравословната
редукция на теглото и увеличава нивата на енергия. Приемът й се отразява много
добре на зрението – предпазва клетките на ретината от увреждане и подобрява зрителната острота.

Алфа Бетик Канела,
магнезий и биотин
Понижава гликирания хемоглобин, общия серумен
холестерол и триглицеридите, като в същото време спомага за
увеличаване на плазмения
инсулин, чернодробния
гликоген и „полезния”
HDL-холестерол. Компенсира недостига на
магнезий, който често се
среща у диабетиците.

Препоръчително е продуктите да се приемат в комбинация за максимален ефект.
Търсете серията Алфа Бетик в аптеките!
За поръчки и допълнителна информация: телефон 02 953 05 83.
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ВЕЧЕ НЯМАМ
БОЛКИ В СТАВИТЕ
ХИАЛУРОНОВАТА
КИСЕЛИНА
И СТАВИТЕ

любка кожухарова, Петрич
Името ми е Любка
Кожухарова от гр. Петрич. Пиша, за да изкажа своята благодарност към Вас и продукта Ви „ставиен“. Прочетох за него от вестник, посъветвах се с
личния лекар и реших
да си го купя. Преди това бях ползвала и други продукти, но нямаше особени резултати.
След известно време започнах да чувствам лекота, по-малки и по-леки болки.
Преди това, особено сутрин,
а също така
след
продължително застояване на
легло или
стол, опитвайки се
да стана,
чувствах
остри болки в ставите на краката, кръста и гърба. Правех
предварителни дви-

жения на място, за да
тръгна.
Сега чувствам улеснение, по-малко ме болят ставите при движение и имам по-голям кураж да тръгна
напред.
Вече минах 80 години и „ставиен“ ме улеснява в домакинската
ми работа и изобщо –
движа се по-леко. От
сърце благодаря за този продукт!

Хиалуроновата киселина е във всички
нас още от момента
на раждане, но количеството ú в организма намалява с възрастта и допринася към
процеса на стареене.
ХК може да бъде намерена в значителни количества на местата,
където има свързваща
тъкан, като ставите,
кожата и сърдечните
клапи. В момента хиалуроновата киселина е
използвана най-често
при ставни проблеми
като артрит, износване на ставите, както
и подмладяващи процедури. Тя е съставна
част на синовиалната
течност, намираща се
в ставите и действаща като смазка между тях.
Проблемите
настъпват, когато слоят от хиалурон изтънее и по този начин
предпазващото му от
триене действие намалява.

За контакти: Вита Херб,
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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злокачествените
заболявания и хроничният запек са
предпоставка за развитие на рак на дебелото черво.
В червата на всеки
от нас има 15 килограма отрови, които водят до тежки заболявания, затова системното им пречистване е
от огромно значение.
Много хора смятат, че
за да пречистят червата и стомашно-чревния
тракт, е необходимо да
си направят клизма. Това обаче далеч не е така, защото отровите и
опасните наслоявания
не могат да бъдат изчистени само с помощта на клизма.
Все по-често се среща
проблемът с нередовните
черва, а това води до почти всички останали здравословни проблеми. Остатъчната хранителна маса е добре да се изхвърля
редовно, защото, престоявайки в червата ни, започва да загнива, отделените
газове и вещества са токсични и лесно преминават
в кръвообращението и така се разпространяват по
цялото ни тяло. За профилактика и предпазване от
полипи и рак на дебелото черво аз препоръчвам
един съвременен фитопродукт, който по естествен
начин пречиства червата и
предпазва от образуване на
тумори по дебелото черво.
Продуктът се казва колон
клийнър. Съдържа натурални биосубстанции, които подпомагат естественото изпразване на чревния
тракт и участват активно в
процесите на детоксикация
на тялото и поддържането
на здрава храносмилателна
система. колон клийнър
отмива всички престояли и
загнили остатъци по храносмилателната система, особено добре изчиства от натрупани шлаки и мазнини
по лигавицата и стените на
дебелото черво.
Продуктът се използва
за ефективното прочистване на полипите в дебелото черво – причини за
стомашно-чревните възпаления, дисбактериозата
и нарушената чревна флора, фамилната аденоматозна-полипоза, тумори и отслабването на имунната
система.
колон клийнър съдържа:
Псилиум екстракт 412
mg (индийски живовляк)
Чудодейно средство,
което подобрява работата на дебелото черво –
облекчава констипацията, предизвикана от фак-

тори, свързани с начина
на живот. В случай на диария псилиум фибрите абсорбират излишната вода
в червата, изсушават хранителната маса и така забавят пътя й. Прилага се
успешно при храносмилателни неразположения –
успокояващото и защитното му действие повлиява благоприятно целия
стомашно-чревен тракт.
Регулира чревната перисталтика – псилиум спомага
за забавяне или ускоряване на перисталтиката. Намалява холестерола, понижава нивото на кръвната
захар, намалява телесното тегло.
Екстракт от алое вера
412 mg
Подпомага лечението
на лигавицата на стомаха,
поддържа джобовете и
гънките на дебелото черво чисти, като не позволява натрупването на отровни вещества в тях. Активира имунните клетки.
Екстракт от сена 138 mg
(майчин лист)
Има мощни слабителни
свойства. Считана е за найефективния билков лаксатив, в пъти по-добър от
всички известни природни средства. Билката стимулира чревната перисталтика, възпрепятства
абсорбирането на течности от дебелото черво. Подобрява работата на черния дроб, помага при хемороиди и фисури. Сена се
използва още при кожни

възпаления, очни заболявания, анемия, атеросклероза, жълтеница.
Екстракт от тиквени
семки 138 mg
Съдържа в концентриран вид безброй много важни за качествената обмяна на веществата витамини, микроелементи и ензими. Тиквените семки помагат да се избегне формирането на бъбречни камъни, имат противовъзпалително действие и облекчават артритните болки, изключително ефикасно премахват паразити и глисти.
Екстрактът от тиквени семки се предписва и срещу
увеличаване на простатата. Способства за нормализация на нивото на захар
в кръвта. Тиквените семки извеждат от организма
излишния холестерол, подобряват захранването на
сърдечния мускул, регулират растежа на клетките, защитават ги от вредни въздействия, възстановяват и подмладяват, снабдяват ни с енергия и забавят стареенето.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3
месеца 2 пъти в годината. „колон клийнър“ има
дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.
При поръчка на три
продукта, получавате
подарък книжка
„лечебните билки
на България“.

Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата https://biotica.bg/
или в повечето аптеки в страната.
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./

2

16

Медицина

13

Български

Дълголетие

27.III. - 2.IV.2019 г.

ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти.
Представлява водноразтворим
прах от билки, горски плодове и
лимец.
Видове
Тракеия:
1.сърце
и кръвоносна система –
възстановява
функциите на
сърцето, черния дроб и далака, нормализира
кръвна захар, кръвно налягане и
холестерол. Изчиства и отпушва
кръвоносните съдове, премахва
разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

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

за консултации и поръчки –
христов, 0898 573 092

КРАЙ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ ПЛАКИ И РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ!
Съдови хирурзи от Великобритания след няколко годишни проучвания и изследвания представиха на тазгодишния медицински
конгрес в Дъблин чист биологичен метод за прочистване на кръвоносните съдове. Благодарение на тази формула предоставят
възможността на пациентите да намалят с 87% риска от инфаркт, 73% от инсулт и дори 48% внезапна сърдечна смърт.
ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ
НАПЪЛНО
“Невероятно, но преди 10 години
не бих повярвал на това, че с тази
формула плаките и съсиреците
се отмиват и изчезват напълно”потвърждава един от най-добрите
съдови хирурзи на Обединеното
Кралство. “Въпреки големия си
опит не успях да помогна на майка
ми, която почина на 61г. от инфаркт
заради запушване на артериите от
плаки. Това ме накара да помогна
на други хора и реших да открия
алтернативен
натурален
метод
за прочистване на кръвоностните
съдове.” - емоционално разказва
откривателя на формулата Лари
Томсън.
”Няма значение дали имате от
скоро или с години запушване на
артериите или вените - те могат да се
отпушат по естествен път” - уверено
споделят Лари Томсън.
Почти 100 хил. души и над
1000 кардиолози в цяла Европа,
потвърдиха ефективността на тази
уникална формула - в това число през
2018г. са регистрирани 3240 души
от България, които са преминали
терапията и потвърждават ползите
от този метод. (виж снимката преди/
след).

“Не можахме да повярваме, че без
приема на статини, бета-блокери,
медикаменти
или
оперативна
намеса, може да се постигне подобен
ефект.” - споделят хирурзите от
България. “Можем да се поддържаме
вечно здрави, но стига да можем
да намерим тайната на природата
и нейните дарове. 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 технология на
молекулярно ниво, също и следвайки
биопроцесите в природата, помогна
да се създаде уникалният продукт
‘’VENIMO’’ - споделя Лари Томсън

15 активни съставки, които бързо и
ефективно размекват съсиреците
и ги отмиват, премахват плаките,
успокояват възпалените места и
дават възможност да се възстанови
гладкостта на вътрешните стени
на кръвоносните съдове. Това
дава възможност на кръвта да
започне нормално да циркулира и
да достигне до най-отдалечените
капиляри и ефективно да се оросят
органите и целия организъм. В
следствие на това се подобрява
работата на сърцето, кръвното
налягане, намалява се вредния
холестерол и бихте подобрили
значително
здравословното
си
състояние. Препоръчителния период
на терапията с препарата е 2 месеца.

достъпен препарата за българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и дистрибутори. В
момента консултацията и покупката
на
препарата
“Венимо”
става
чрез телефонно обаждане към
оторизирания
представител
за
България с безплатна доставка до
дома Ви. Само първите обадили се
120 души ще получат привилегията
да се снабдят с препарата вместо
189 лв. само за 55 лв. - опаковка
достатъчна за едномесечен курс
на
ползване.
Промоционалната
отстъпка е валидна до 20.04.2019г.
МНЕНИЯ НА ХОРА
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
“Преживях инфаркта, но вече се
страхувах за живота си. От мой
познат в Англия чух за капсулите
и ги пих 4 месеца. Вече повече
от година се чувствам чудесно и
холестерола вече ми е в норма.”
Георги И., 68г., София

радвам, че съм жив.“
Васил С. 84 год., Стара Загора
“От 5 години страдах от разширени
вени, но след като ползвах 4 месеца
Венимо вените вече не ме болят и
се върнаха в своя нормален размер”
Петър Х., 57г., Варна

„След 2 месеца ползване видях,
че вените ми се нормализираха и
не чувствах вече тази тежест в
краката. Много по добро оросяване
имам на крайниците и вредния ми
“Кардиолога ми забрани, но реално холестерол е вече в нормите.”
нямах подобрения от статините,
Радостина Ж., 69 г., София
които ми преписваха. С капсулите
“Венимо”
плаките
изчезнаха,
оросяването на крайниците ми се
подобри и се чувствам много подобре. Личния ми лекар е в шок!”
Даниела М. 72г., Пловдив

СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ НЕ
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ “Невероятно , но как е възможно?
БИОЛОГИЧНА НАТУРАЛНА
МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ
ФОРМУЛА
Понеже
технологията
за Имам 3 байпаса , но след като
Показвайки резултатите от
Формулата на този продукт е обработка на ценните съставки преминах терапията с продукта
терапията на кардиолози и съдови
хирурзи, всички те бяха шокирани... поместена в капсула съдържаща не е евтина, и за да е финансово се чувствам много по-добре и се
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С продуктите на Espara gmbh, Австрия
„ЕлДа - руТиН капсули
х 60“ съчетава пет от наймощните природни средства,
прилагани при проблеми с
кръвоносните съдове - екстракти от елда (гречка), червен лозов лист, японска софора, рутин и магнезий. Продуктът се прилага успешно при напукани
капиляри, разширени вътрешни и външни вени, хемороиди, тромбофлебити и
трудно заздравяващи рани, възникнали
в резултат на нарушено кръвоснабдяване; за активизиране на кръвната циркулация и лимфния дренаж на венозната система; за увеличаване еластичността на стените на вените и нормализиране на кръвоснабдяването; за премахване
на напрежението и чувството на сърбеж
и изтръпване; за облекчаване на напрежението, отоците, болките и спазмите в
краката; за предотвратяване на кръвонасяданията и ускоряване на резорбцията при синини и натъртване.
“зЕлЕН Чай капсули х 60”
е незаменим помощник за
предпазване от преждевременно стареене на всички тъкани и органи. Стимулира системата за детоксикация на черния дроб и
намалява риска от злокачествени заболявания на белите дробове, гърдата, стомаха, дебелото черво, простатата и панкреаса. Свежда до минимум вредните влияния от радиацията. Помага за редуциране на теглото, като ускорява изгарянето
на мазнините. Забавя процеса на стареене на клетките и допринася за подмладяване и дълголетие. Прочиства кръвта от
холестерол и други наслоявания по стените на кръвоносните съдове. Допринася за намаляване на риска от остеопороза, атеросклероза, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Стимулира отделителната система, функциите на
бъбреците и пикочния мехур. Благоприятства развитието на полезните чревни
бактерии и спомага за редовното изпраз-

ване на дебелото черво.
„ЕкО зим капсули х 30“ е ефективно
съчетание на ко-ензим Q10 с витамини Е,
В6, В12, селен, магнезий и фолиева киселина, подходящ за ежедневна антиоксидантна защита и грижа при: всички
нарушения на сърдечносъдовата, имунната и нервната система; проблеми с
регулирането на кръвната
захар, астма и алергии; намалено либидо
и сексуални неврози; всички остри вирусни и бактериални инфекции; пародонтопатии; синдром на хроничната умора,
психическо изтощение, стрес и преждевременно стареене; хранителна добавка за активни спортисти и за всички хора над 35 г. възраст.
При хъркане, неспокоен сън, лошо
възстановяване, преумора. Най-честите
причини за поява на хъркане са затлъстяването, употребата на алкохол, успокоителни и хипнотични препарати, възпалението на дихателните пътища и синусите. “сТОП На хъркаНЕТО капсули х 50” е балансирана природна комбинация
от калций, растителни екстракти от бял бъз, евкалипт,
бял равнец, киселец, шипка,
сминдух, ехинацея, Кайенски
пипер и ензимите протеаза и
алфа-амилаза. Продуктът препятства прекаленото отпускане на мускулите на небцето, езика и гърлото по време на дълбок сън, проявява противовъзпалителен, противомикробен и противоалегичен ефект и осигурява спокоен сън
и възстановяване, облекчава дишането
и съдейства за изчистване на жилавите
секрети от носа и околоносните кухини.

за информация се обърнете към
вносителя: “фармаБиОн ПлЮс”
еООд, тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg

Пийте топла вода

Хранителните навици, а също така количеството и качеството на
водата, която внасяме
в организма, са един
от най-важните фактори за контрола върху
здравето. Ако всеки ден
се пие преварена вода,
се разрешават повечето здравословни проблеми.
Топлата или горещата вода не съдържа тежки метали и други вредни съединения, които
може да се намерят в
чешмяната вода и трупайки се в организма,
предизвикват големи
здравословни пробле-

ми. Ако вземете чешмяна вода и я оставите
да ври поне пет минути,
след като се охлади, ще
забележите на дъното
гъста утайка от вредни
материи.
а ето и какво е полезното влияние върху организма от пиенето на топла или гореща вода:
 Пиенето всяка сутрин на една чаша топла вода пречиства кожата и се препоръчва на
хората с проблемна кожа – суха, акне.
 Отпуска мускулите
и се препоръчва да се
пие като отлично сред-

ство за облекчаване на менструалните
болки.
 Сутрин
преди закуска
и половин час
след закуска
една чаша топла вода стимулира работата на стомаха и
облекчава при
подут стомах и
газове.
 Помага за пикочните инфекции и намалява
киселините в стомаха.
 Подобрява циркулацията и изпотяването
и изхвърля токсините от
тялото, което улеснява
работата на бъбреците.
 Ако изпиете една
чаша топла вода един
час след закуска, се ускорява метаболизмът и
изгарянето на калориите.
 Редовното консумиране на топла вода
помага при астма и хълцане, а отделно от това
дава допълнителни сили при настинка и кашлица.
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Алтория и заболяванията Изпитани рецепти
на дихателната система

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

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

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

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

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

При подагра

 Смесете поравно лайков цвят, липов цвят, черен бъз, жълт кантарион, коприва, корени от магданоз и кора от бяла ива. Залейте с 200 мл
гореща вода 2 с. л. от сместа и изчакайте 20-30 минути. Пие се по половин чаша три пъти на ден.
 Смесете поравно брезов лист, коприва, салвия,
корени от магданоз, лайков цвят и трицветна теменуга. Залейте с 200 мл гореща вода 1 с. л. от сместа.
Налейте в термоса и изчакайте 30 минути. След това прецедете и пийте по 2 с. л. от настойката, като ги
разредите с две чаши вода. Пие се три пъти на ден.
 Полезен при подагра е брезовият сок - три пъти на ден по една чаша, както и чай от боровинкови
листа, който се разрежда с вода.
 Отдавна в народната медицина се използва и настойка от люляков цвят. Напълнете половинлитров
буркан с лайков цвят, без да ги натъпквате, а по-рехаво. Залейте с водка и дръжте 21 дни на тъмно място.
Приемат се по 30 капки три пъти на ден преди ядене. Може да се използва и за разтриване на ставите.
 За разтривка ползвате и настойка от спирт и брезови пъпки в съотношение 1:5.
 Добре ще ви се отрази и компрес с листа от репей, подбел. Също и с кашица от хрян или ряпа. Правете си и бани с отвара от орехови листа - 250 г листа на един литър гореща вода.

При сърдечна недостатъчност

 100 г овесени ядки се заливат с 1 л студена вода. Кисне 4 часа, след което се вари до сгъстяване.
От овесената каша яжте по няколко лъжици при всяко хранене. Може да се консумира и самостоятелно.
 Полезна е изварата – по 100 г дневно.
 Дъвченето на парченце лимонова кора – както
е известно, тя е богата на етерични масла, активизира кръвообращението.
 Скилидка чесън се нарязва на ситно и се посипва върху парченце черен хляб с малко сол. Тази хапка се изяжда сутрин на гладно.
 Тибетската медицина препоръчва при сърдечна недостатъчност да се заложи на орехите. 30 г ядки се смилат заедно с 2 г стафиди и 20 г настърган
зрял кашкавал. Продуктите се объркват добре. Дозата е за един прием.

РУСКОТО ЧУДО, направено по рецепта
на феноменалната билколечителка Елена Зайцева
УНИВЕРСАЛЕН ЛЕК

Съществува ли универсален лек, към
който да посегнем при всякакви неразположения и болежки? Да, колкото и невероятно да звучи – лек има. При това съставът
му идва от природата, на една ръка разстояние от нас. Това е руското чудо на Елена Зайцева, наречено Биоактал.
Биоактал поддържа всички органи и системи в тялото в нужното здравословно състояние и предотвратява поява на тежки заболявания.
Доказано укрепва имунната система, подпомага организма при възстановяване от прекарани вирусни заболявания, прочиства тялото от токсини, преборва упоритите псориазис и екземи. Отлично повлиява хранителни
разстройства и анорексия, подобрява апетита. Особено ефективен е при:
Заболявания на опорно-двигателната система
Ревматизъм, подагра, артрит
Сърдечно-съдови заболявания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците и жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания
Само след месец прием на Биоактал организмът се зарежда с нови жизнени сили, прочиства се и се подобрява външният вид.
Състав:
Корен от глухарче екстракт - Терапията
с корен от глухарче има широко приложение
за лечение на много болести. Изследванията

са доказали, че е ефективна даже и срещу някои видове рак. Корените на глухарчето лекуват спастичен колит, цистит, хепатит, холицистит, намалена стомашна киселинност, хроничен запек, анорексия, заболяване на гърдата,
подагра, артрит, екзема, фурункулоза, захарен
диабет, анемия, атеросклероза, остеопороза,
нарушения на съня.
Корен от троскот екстракт - Използва се
при чернодробни заболявания, безплодие,
кашлица, ревматизъм, пясък в бъбреците и
пикочния мехур, простатит, запек, възпаление
на червата. Този корен се използва при отоци
с различен произход, цистит, камъни в бъбреците и жлъчния мехур, заболявания на белите
дробове, бъбреците, хроничен бронхит, чревни заболявания, диабет, хипертония.
Корен от репей екстракт - Отлично действа при кожни болести и възпаления, особено
при екземи, фурункули, акне, себорея, ревматизъм. Билката има диуретично, потогонно
действие, стимулиращо обмяната на веществата и растежа на клетките. Използва се при всички видове рак, диабет, бронхит, синузит, ревматизъм, подагра, артрит, болки в кръста, костна фрактура, междупрешленна херния, атеросклероза, заболявания на ухото, хронична
коронарна недостатъчност. Репеят лекува хепатит, тумори на черния дроб, дори и цироза
на черния дроб, холецистит, бъбречни заболявания, камъни в бъбреците и жлъчния мехур.
Д-р Костова
Като кардиолог с дългогодишна практика
горещо препоръчвам Биоактал на своите пациенти. Продуктът има общоукрепващо действие, подобрява състоянието на кръвоносните
съдове и регулира кръвното налягане. Самата аз го ползвам.
Наум Котев
След тримесечен прием няма и следа от

болките в ставите. Помогна ми Биоактал. Това е
любимият ми
продукт, при
най-малкото
здравословно оплакване
се доверявам
на него. Препоръчвам го
на всички.
Биоактал
поддържа
всички органи и системи в тялото в нужното
здравословно състояние
и предотвратява поява
на тежки заболявания.
Препоръчителен е
приемът в продължение на 3 месеца 2
пъти в годината.
Биоактал има дълготрайно действие,

като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без
лекарско предписание.

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

Продукта Биоактал можете да поръчате на 0877 72 10 40,
както и на https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.

цена:

1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./
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За изчистване
на черния дроб

С

тресът 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.
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 про-

блема 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 и да
се посветим на такава дейност,

или посредством добавки, това
може да доведе до недостига
им и съответно до отслабване 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.

Въçрастнитå хора –
наé-ãоëåìитå æåртви
на стрåс и åìоöионаëåн
дисêоìôорт

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

Той е най-голямата жлеза в тялото, която синтезира хормони
и ензими, неутрализира токсините и участва
в метаболитните процеси. Но под влияние
на различни фактори с
времето се замърсява с
отровни вещества. В този случай тежестта върху него става още по-голяма, така че невинаги
се справя със задълженията си. При най-малките симптоми на засегнатия черен дроб незабавно трябва да се консултирате с лекар.
какви са първите
признаци на чернодробна токсикация?
 Болка или тежест
в горната част на корема. Ако ядете много мазнини, това може
да доведе до увеличаване на черния дроб. В
резултат на това натискът върху гръдния кош
и горната част на корема се увеличава. Подутият стомах също е знак,
че черният дроб е пълен
с токсини.
 гадене. Ако след
ядене на мазни храни се
чувствате зле, обърнете внимание на симптоми като тежест в червата, гадене, виене на свят,
а понякога повръщане
и диария.
 Чувствителна кожа и пожълтяване на
очите. Ако черният
дроб е пълен с токсини, това ще се прояви
на кожата ви и ще има
дразнене и обрив. Дори и склерата ви може
да стане жълта. Това се
случва, когато кръвта
съдържа твърде много билирубин, който
черният дроб не може
да преобразува в безопасни съединения.
 умора и слабост.
Хората с чернодробни проблеми често се
чувстват уморени и нямат апетит. Когато тези признаци са постоянни и не са свързани
с нормална умора, потърсете медицинска
помощ.
 Топлината. В някои
случаи пациентите имат
болки в корема и са много отпаднали. Ако имате същите симптоми, не
забравяйте да наблюдавате телесната температура. Ако тя се увеличи,
това е възможен сигнал
за наличието на възпалителен или инфекциозен процес.
 Болка в мускулите. Ако мускулите и
ставите постоянно болят или имате синини
по кожата и краката ви
се подуват, това може да
е сигнал за нарушение
на функционалната активност на черния дроб.
 Промяна в цвета

на урината и изпражненията. Урината може
да потъмнее, а изпражненията да са по-леки,
ако черният дроб не се
справя с функциите си.
 сърбеж по тялото. Кожата може да сърби поради стагнация на
жлъчката. Така че тялото реагира на всички натрупани токсини, които
черният дроб не може
да неутрализира.
 кървене. Това е
рядък симптом, но все
пак го има като вариант.
Честото внезапно кървене или синини, които
се появяват без видима
причина, се свързват с
недостатъци на кръвните коагулационни фактори поради лоша чернодробна функция.
как да се защити
черният дроб?
Той е филтър, постоянно прочистващ кръвта от вещества, вредни
за тялото. Има толкова
много врагове, от които е необходимо да се
отърве, за да може да
функционира правилно.
Ето какво трябва да се
избягва, за да се защити
черният дроб: алкохол,
мазни храни, недостатъчна физическа активност, използване на до-

бавки за отслабване, ненужно често приемане
на болкоуспокояващи,
някои лекарства.
Продукти за здрав
черен дроб
За черния дроб е важно не само да изоставите лошите навици и
да победите всичките
му "врагове", но и да се
храните правилно. Ето
списък с най-полезните продукти за здравето му: доста вода,
извара, куркума, мед,
каша от цели зърнени
култури - елда, овес;
плодове: ябълки, банани, праскови, кайсии и
круши; зеленчуци: тиква, моркови, цвекло,
карфиол, тиквички.
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айката на Благовест от десетина
години беше останала сама с двете си
деца и с оскъдната си
учителска заплата едва
свързваше двата края.
Със заеми от приятели
и роднини успя да направи сватбата на дъщеря си. Сега на бедната
жена й предстоеше да
се погрижи за доброто
образование на тринайсетгодишния си син Благовест.
Учебната година приключи и седмокласникът трескаво се подготвяше за конкурсните изпити. Кандидатстваше в
две от най-престижните училища в страната и му беше ясно каква ще е конкуренцията
за ограничените места
в тях. Майка му нямаше
пари за частни уроци,
но му осигури няколко
консултациии със свои
колеги - водещи преподаватели по учебните предмети, върху които се полагаха изпитите. Нещо повече - намери необходимите средства и го изпрати на десетдневен курс в едно
от училищата, в което
кандидатстваше. И когато най-после пристигна
съобщението, че Благовест е на трето място в

Проза
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Ïарôþì çа ìаìа
класацията, радостта им
бе голяма. Това беше наградата за положените
усилия през последните две години в прогимназията, за упоритостта
и прецизността в подготовката.

и намирането на квартира в столицата. Предплати наема за два месеца. Когато се върна от
пионерския лагер, всичко беше уредено и той
с нетърпение очакваше
първия учебен ден в но-

Майката на Благовест успя да скъта пари от
скромната си заплата и
приготви всичко необходимо за заминаването му в международния
пионерски лагер в Братислава. Момчето заслужаваше да отиде там,
където летуваха отличниците по успех.
Докато той беше на
лагер, майка му се зае да
уреди всичко – и своето
назначение като командирован преподавател
в далечно климатично
училище, и записването
му в желаната гимназия,

вото си училище.
- Мамо, аз знам добре
какви са финансовите
ни възможности – каза
умното момче и погледна с питащ поглед майка
си. – Как намери толкова
пари, за да пътуваш и да
предплатиш за два месеца квартирата ми?
- Ти не мисли сега
за тези неща! Това беше моя майчина грижа.
Ти не се тревожи! Мисли само за учението.
Аз вярвам в теб, момчето ми.
Изминаха две учебни години и Благовест

Èñêàì äà
íàïèøà êíèãà

За времето, което ни остава,
аз искам да напиша книга,
в която ти ще бъдеш мой съавтор,
а думите ни до самотника да стигнат.
И в нея простичко ще му разкажем,
че никога за обич не е късно,
че всеки миг в живота ни е важен
изстраданата обич да възкръсне.
Че празен е животът без надежда,
че чувствата си силният не крие,
а слабият за силен ни подвежда,
че ти и аз до края ще сме ние…
Аз искам да напиша книга
за времето, което ни остава,
че любовта е нашата религия
и само в обичта се оцелява!
Веселка кОлЕВа, свищов

беше вече в Х клас. От
икономична гледна точка делеше квартирата
си със свой съученик.
Съквартирантът свиреше на китара и често в
малката стаичка се събираха няколко негови
приятели да се упражняват, а той често репетираше и сам.
- Мамо, искам да те
помоля за нещо – с известно притеснение й
каза Благовест. – Може
ли да се преместя в самостоятелна квартира?
Трудно ми е да уча, когато някой подрънква
на китара или когато в
квартирата е пренаселено. Можем ли да си
го позволим?
- Разбира се! – каза
майка му. – Заплатата
ми сега е добра и мога
да ти давам повече пари за квартира.
- Мамо – след дълго
колебание започна Благовест. - Понеже съм вече по-голям, сега можеш
да ми кажеш онова, което отлагаш вече две години. Как намери тогава, в началото, толкова
много пари да уредиш
всичко?
- Добре. Ще ти кажа.
Сега ще ме разбереш

Ïаëтото

Срещна я на една
литературна вечер. Поети четяха свои стихотворения. Когато тя застана пред публиката,
той усети трепет, който
го развълнува. Очите й
бяха светлокафяви като
млечен шоколад. Косите й - тъмни, гъсти, леко къдрави, падаха свободно върху крехките й
рамене, а един неспокоен кичур докосваше изпъкналото й чело и тя от
време на време го повдигаше нагоре с малките си деликатни пръсти.
Четеше леко усмихната
и тази нейна усмивка, в
ъгъла на сочните й устни, я правеше още попривлекателна. Беше
облечена скромно: кафява пола от дебел плат,
ботушки, също кафяви,
до коленете й, и бяло
вълнено поло с висока яка.
Той слушаше напевния й глас, думите, които тя произнасяше, но
те сякаш не стигаха до
съзнанието му. Трепетът, който усети в началото, се разливаше като
топла вълна по цялото
му тяло. Чувстваше се
леко опиянен.
Когато литературното четене свърши, той
се приближи до нея и
я попита къде може да
си купи стихосбирката
й. Тя се усмихна и от усмивката й, като лазурен
полъх, отново усети он-

зи трепет, който докосна гърдите му. Сега, изправен пред нея, видя,
че тя е може би на трийсет и пет години и е навярно с двадесет години по-млада от него. Каза му, че за съжаление
книгата й не се продава в книжарниците,

н о
ако й даде адреса си, тя ще му я
изпрати.
Когато вечерта се
върна у дома, все още
виждаше пред себе си
шоколадовите й очи и
усещаше полъха на лазурната й усмивка. Веднага включи компютъра
и започна да чете стихотворенията й. Чете до
късно.
След няколко дни получи книгата й с посвещение. Започнаха да си
пишат писма по интернет. Тя му изпращаше
новите си стихотворения и му пишеше за себе
си. Той вече знаеше, че

– въздъхна майката и
след кратка пауза продължи: - Помниш ли моя
колега от Габрово, този,
когото наричахме Иван
Иванич. Предлагаше ми
брак и искаше да живеем в неговия град. Сигурно си спомняш, че
когато дойде с официално предложение за женитба, Иван Иванич ни
донесе подаръци. Между тях имаше много скъп
парфюм, купен от магазин на „Кореком”. Този
френски парфюм в изключително луксозна
опаковка аз го продадох
на моя приятелка. А една абитуриентка харесваше много моето златно колие „Вяра, Надежда и Любов“, искаше да
бъде с него на бала си и
аз й го продадох. То нямаше за мен такава сантиментална стойност като парфюма. Но не съжалявам за нищо.
- Мамо, мамо... Ти знаеш ли какъв товар слагаш сега на синовните
ми рамене? Как ще ти се
отплатя за това, което си
направила?
- Ето защо не исках да
ти кажа за това толкова
време. Познавам те добре и знаех как ще се
е завършила журналистика, но не може да си
намери работа, не беше омъжена и живееше с майка си. Той също й пишеше за себе си.
Живееше сам, работеше като консултант към
строителна фирма, жена му беше починала
преди година и половина.
След литературната вечер животът му се
промени. Всеки ден
бързаше да се
прибере у дома, да включи
компютъра
и да започне разговор с нея.
Не усещаше как минаваха часовете. Имаха толкова
много неща да
си кажат. Когато
си лягаше в тихата
и тъмна като дълбока
пещера стая, той се питаше: нима се влюбих,
влюбен ли съм, и не искаше да повярва, че се
е влюбил, не можеше да
приеме, че на тази възраст е обикнал жена, и
то от цялата си душа.
Някак неусетно започнаха да се срещат,
да ходят на опера, на
театър. Беше влюбен,
влюбен като гимназист,
но не смееше да й признае чувствата си. Беше щастлив, че я вижда, че е с нея. Тя все още
не можеше да си намери работа и това я измъчваше. Той разбира-
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чувстваш. Твоята синовна отплата е отличният
ти успех, творческите ти
изяви. Колко майки могат да се похвалят с това?...
- Мамо, обещавам ти,
че един ден ще мога да
ти се отплатя. Няма да
забравя какво ти дължа,
мамо!...
Минаха още няколко
трудни и за двамата години. Благовест успя да
завърши с отличие както гимназията, така и
висшето си образование. Вече имаше солидна професия и името му
беше известно не само
в столичните интелектуални среди, но и извън
страната. Работата му налагаше чести пътувания
в чужбина, а понякога и
участия в международни
научни форуми. От Рим
донесе на майка си малък несесер, в който имаше нежно златно бижу
във формата на сърчице. Сега всеки месец прибавяше определена сума
към скромната й учителска пенсия, а когато се
завръщаше от чужбина,
в пътническата му чанта
заедно с другите сувенири носеше и един скъп
парфюм за мама.
александрина
шахаНОВа, русе
ше, че тя и майка й почти нямат пари. Искаше
по някакъв начин да й
помогне, но се притесняваше да не я обиди,
ако й предложи помощта си.
Жена му, преди да
почине, си беше купила ново хубаво палто,
модерно, тъмносиньо.
Реши да й го подари, защото в студените януарски дни тя ходеше
само с едно тънко яке,
а на ръст и като фигура беше точно като жена му.
Подари й го. Каза й,
че жена му го е купила, но за съжаление и
един ден не е могла да
го облече поради заболяването.
Минаха две седмици,
а тя продължаваше да
ходи с тънкото си яке.
- Защо не обличаш
палтото, което ти подарих? – попита я веднъж
той.
- Палтото ли? – погледна го тя. – Дадох го
на една жена, която повече се нуждае от него.
След този отговор
нищо не й каза. Вечерта се прибра у дома уморен, отпаднал,
посърнал. Упрекваше
се: толкова ли съм наивен, как можах да си
въобразя, че млада жена като нея ще ме обикне. Сякаш беше паднал в дълбока пропаст,
от която никога нямаше да излезе. Повече не
включи компютъра и не
й се обади.
георги михалкОВ

Писмата
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Радости и болки

Heшкa Poбeвa пoтpeceнa
Æàëêî è òúæíî oт здpaвнaта cиcтeмa
сПОделете с нас

Драга редакция, искам да споделя една
случка, на която бях
свидетел и ме възмути
от дъното на душата ми.
Беше хубав делничен ден, в късния следобед. Наложи ми се да
пътувам, а бях и доста
уморен. Бързайки, запъхтян за автогарата,
пристигнах и търпеливо зачаках автобуса на сектора. Малко
преди той да дойде, се
чу позвъняване на мобилен телефон с „яка”
попфолк мелодия. Така
започна всичко...
Джиесемът беше на
тийнейджърка с нестандартна прическа,
модерен макияж, маркови дрехи и обувки.
Цялата беше обсипана
със злато - имаше колие на врата, няколко
гривни по ръцете, дори и по обувките й висяха ланци. Въпросната госпожица приключи разговора си и започна да нервничи. В този
миг гласно започна да
псува автобусната фирма за краткото закъснение на колата. Най-после автобусът се появи
и всички се наредихме,
за да си купим билет от
шофьора. Качихме се.

За нещастие гневната
тийнейджърка се озова пред мен. Телефонът
й отново звънна, поговори малко, но в това
време позвъня другият й мобилен (явно имаше два) и тя най-безцеремонно затвори, за да
проведе „жизненоважен” разговор. Девойката започна диалог на
висок глас, сякаш около нея нямаше никой:
„О, нашия, к’во става с
тебе бе, човек? Щеше
да ми се обадиш, да се
видим... Аз сега пътувам до село, за да видя
дъртите и да взема някой лев от бабичката и
дядката, големи са им
пенсиите, а нашите ми
отрязаха джобните тая
седмица, че закъснях
оня ден от дискотеката.” След няколкоминутен „дебат” от глезотене, примесено с празни
приказки, момичето си
дойде на думата: „Абе,
верно ли, че си щял да
останеш на поправителен? Разправят, че си
имал шестица за края
на срока, и то след няколко двойки... Не, не
ми се обяснявай, само
ми кажи дали е вярно,
че си оправил младата ти директорка, за да

те пусне напред?” Явно госпожицата получи
положителен отговор
от отсрещната страна и
добави: „Хайде, ела да те
запозная с моята класна, ще ти хареса похотливата дъртачка, та дано най-после спрат да се
заяждат с мен даскалите!” Към края на разговора двамата си уговориха среща, за да се видели „насаме, без дрехи”, след което да доуговорят „случайното” запознанство с преподавателката й. „Само ми
кликни, аз ще ти звънна! Сметката за този месец не ме бърка, мангизи имам в брой!”, нахакано допълни тя. Всички пътници я гледахме
с изумление. Шофьорът също шареше с очи
в огледалото за обратно
виждане. Никой не вярваше на ушите си, нито
аз, камо ли възрастните
хора, които бяха седнали в съседство. Горките,
на тях им стана неудобно, но не и на безцеремонното момиче, което
може да им е правнучка. Родителите й вероятно са виновни за „отвързаното” й поведение, ще
кажат мнозина, но надали, човек или носи чест
и почтеност у себе си и
с времето го развива,
или не. Чудно ми е от
тук насетне как госпожицата ще покорява нови върхове, ако няма поредната „финансова инжекция” от страна на баби и родители. Отговорът е един - вероятно
по лесния, циничен път.
Потрес! Колко жалко, колко тъжно...
иво
аНгЕлОВ

Hешка Pобева е yжасена от отношението
към болните y нас.
Bеликата треньорка пpеживяла истински yжас в болница.
Tам тя попада заpади неизлекyван гpип.
И се наложило да се
лекyва в здpавно заведение. Ето какво пише
тя: „Πpиятели, започнаx
да пиша пpеживяванията си около злополyчното ми боледyване не
защото имам нyжда да
се оплача или да тъpся съчyвствие. Искам и
имам нyжда да пиша,
защото именно това
боледyване ме сблъска
с „pефоpмиpаната“ ни
здpавна система.
В болницата безспоpно pаботят висококва-

лифициpани специалисти, но още на вxода те посpещат не с
въпpоса „Kак сте, с
какво можем да помогнем?“, а с „Имате
ли паpи, можете ли
да платите?“. За каква xyманност става
въпpос?
Πо-късно
жената,
с която бяxме заедно в болничната стая,
ми pазказа как в 11 ч.
пpез нощта млада майка с тpимесечно бебе
на pъце с висока темпеpатypа моли да й бъде оказана помощ в същата болница… Отпpащат я с обяснението, че
няма места…
А тя до този момент е
обиколила 4 дpyги болници, където също не е

имало места… Mислеx
си за yжаса на тази майка! Затваpяме болници… А няма места?!
Hяма и няма да има,
защото съпоставката
няма да е в полза нито на pефоpмата, нито
на тъpговските дpyжества, в които пpевъpнаxа болниците, нито
на тъpговците, в които
пpевъpнаxа една част
от лекаpите, пpинyждавайки ги да забpавят, че
са полагали клетва!”

Heдeëя Ùoнoвa нe ce ïoддaëa
нa ÷apa нa Becêo Mapинoв

Веско маринов бил
влюбен във вoдeщaта
на Би Tи Bи д-p Heдeля
Щoнoвa дългo вpeмe.
изпълнитeлят нa „гopчивo винo“ cи пaднaл
пo cинeoкaтa красавица oт пpъв пoглeд.
Cpeщaтa им ce cлyчвa пpeди пoвeчe oт 15
гoдини пo вpeмe нa
кoлeднo пpaзнeнcтвo
нa oбщинaтa. Becкo
имa yчacтиe в нeгo, a
Щoнoвa e cpeд гocтитe.

изпълнитeлят ce влюбвa бeзyмнo в лeкapкaтa,
нo тaкa и нe й пpизнaвa
зa чyвcтвaтa cи. имeннo в тoзи дeн Щoнoвa ce
зaпoзнaвa и c бъдeщия
cи cъпpyг – извecтния
плoвдивcки apxитeкт
Baлeнтин Mapинoв,
кoйтo e бивш зaм.-кмeт
нa града.
Двaмaтa мъжe ca
пъpви бpaтoвчeди, нo
нe мoгaт дa oтдeлят
пoглeд oт кpacивaтa
Щoнoвa. Beчepтa пpиключвa бъpзo зa кoмпaниятa, a дoктopкaтa
ce пpибиpa caмa.
Meceци пo-къcнo тя ce
зacичa c Baлeнтин нa тeниc кopтoвeтe в гpaдa.
Apxитeктът e възxитeн oт фигypaтa и чapa
нa Heдeля и я кaни нa
cpeщa. любoвтa им

зaпoчвa и 22 гoдини
пo-възpacтният мъж e
нaй-щacтливият чoвeк
нa cвeтa. „имax пъpви бpaк и cин oт нeгo,
кoйтo вeчe e гoлям.
Бaбитe и дядoвцитe
гo изглeдaxa. Дъщepя
ми, кoятo e нa 13, ceгa
e щacтливa, зaщoтo c
мaйкa й cмe пocтoяннo дo нeя“, cпoдeля
68-гoдишният Baлeнтин. Moмичeтo нocи
интepecнoтo имe лилия-Caпфиpa и yчи в
мaтeмaтичecкaтa гимнaзия. Ceмeйcтвoтo
e гoлям фeн нa Becкo
Mapинoв и e винaги нa
пъpвитe peдoвe нa кoнцepтитe мy. Πeвeцът и
дoceгa cъжaлявa, чe
нe е ycпял дa ce „вpeди“ пpи Щoнoвa пpeди
бpaтoвчeд cи.

Äàëè íå ïðåäàäîõ ïàìåòòà Beнeтa Paéêoвa ce
ïохвали
c
нoв
poмaн
íà ðîäèòåëèòå ìè?
Напоследък се чувствам много тъжна! Мисля си често за бащината ми къща на село, където премина приказното ми детство. По-късно, когато се
омъжих и се
родиха двете ми дъщери, също ходехме непрекъснато там. Спомням си
хубавите гозби на мама, топлината и уюта,
които само тя умееше
да създава. Бяха хубави
години, дворът се пълнеше с детски смях и
глъч, а ние с родителите ми бяхме щастливи и доволни. Но както

всичко си има край, така стана и с бащината
ми

к ъ ща. Родителите ми остаряха и вече са покойници. Къщата запустя.
Разграбиха я разни
мошеници и крадци. В
един момент реших да
я продам за символич-

на сума, за да я съхраня
по някакъв начин. Сега
в нея живее едно ромско семейство. Минаха десетина години оттогава, но аз често си
мисля за хубавия
живот, който
имахме в
къщата.
Не съм
стъпвала от години там,
нямам никакво желание да я видя, защото ми става тъжно. И изпитвам
угризения дали не предадох паметта на родителите ми чрез продажбата й.
м. а.,
Видин

Boдeщата на „Πапаpаци”
Beнeта Pайкoва пoдгoтвя шecтия cи пopeд poман. Hoвата й
книга щe нocи cкандалнoтo заглавиe „Завиcт”.
Блoндинката oт Πoпoвo oбeщава тoй да e в pъцeтe на пoчитатeлитe й пpeз май, кoгатo тя
щe пpазнyва poждeния cи дeн.
Жypналиcтката изнeнада пoчитатeлитe cи c нoвината, чe
хopата oт тpeтата възpаcт били
cpeд най-гoлeмитe й фeнoвe и
c нeтъpпeниe oчаквали нoвoтo
й пpoизвeдeниe.
Beнeта Pайкoва нe забpави
да ce пoxвали, чe e oтдадeна
на pабoтата cи и тoва й нocи
oгpoмнo yдoвoлcтвиe. B мoмeнта тя няма мъж дo ceбe cи, защoтo ce
pазвeдe cъc закoнната cи пoлoвинка Tиxoмиp Гeopгиeв. Ho двамата
пoддъpжат пepфeктни пpиятeлcки

oтнoшeния и нe
cпиpат да
pадват oбщия cи cин
Πатpик, чe
ce pазбиpат
пoвeчe oт
пpeвъзxoднo.
„Любимка cъм на
бабитe – изпpатиxа ми
пopeднoтo
милo дoказатeлcтвo.
Интepвю
на xopа oт
дoма в Бypгаc pазкpива, чe там чeтат
„poманитe на Beнeта Pайкoва“. He ги
пoзнавам, нo им жeлая здpавe и дългoлeтиe“, cпoдeли c ycмивка тя.
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Да намериш радост във всичко

От стр. 1
Духът обаче е нещо
далеч по-дълбоко. Добрият и всеопрощаващ
Господ Бог ни отрежда
изпитания, които пък ни
учат и определено допринасят на духа ни да
се развива, да израства.
- В този ден хората
и се лъжат, поне като
деца всички го правехме. Пинокио казва, че
лъжата бива два вида едната скъсява краката, а другата удължава
носа. На теб пораствал
ли ти е?
- Щях да забележа,
ако е така (смее се). Реална лъжа не си спомням. И все пак, ако я е
имало, то тя е била моментна, без да заслужи
място в спомените ми.
Всъщност нашата професия, тази на актьора, е такава, с която ние лъжем хората, че сме такива или онакива. Вид фокусници сме
и ако кажа, че
не съм послъгвал, ще излъжа.
- Името на Руслан Мъйнов е
емблема за
добър комик.
Какво са за
теб хуморът
и смехът: състояние на духа или просто
професия?
- Преди
всичко - професия. Не мога да си представя състоянието на духа на човек да бъде смях без граници, това ще рече, че
личността е преминала
в степен хич да не й пука от нищо или въпросът ще опре до патология, която на мен не ми
се иска да ми се случва слава на Господ, все още
съм с всичкия си (смее
се). Знаеш, не работя само в театъра, а и на музикалната сцена, където
изпълнявам дълги и сериозни концерти с арии
и канцонети, при които
хуморът е сведен до минимум. Не може целият
ни живот да е само смях.
- Лесно ли е да разсмееш един тъжен човек?
- Има различни видове смях, има смях през

блемите. Наскоро четох разберем нещо. По този
- Ти си Скорпион, зо- просът ти, както и всичбеседите на Конфуций и начин и разбира се, чрез диакален знак, горде- ките досега, са отлично
важно място се отделя не малка доза търпение, ещ се със собствената обмислени, браво! Завина отношението на чо- ще можем да стъпваме си сила, превъзход- си от периода, в който
века към проблема. Чо- с по-решителни, помъ- ство и борба. Познава- се намирам, а той носи
век може да си удари ко- дрели крачки в следва- ме се от години, а ти, със себе си и различно
ляното и всеки ден да щите дни. Иначе кол- въпреки забързания усещане за музика. Насе оплаква. А може ли кото до мен самия, не- делник и слава, дори пример има период, в
просто да го напръска щата, които ме карат да и за миг не изневери който слушам класика
или да го намаже с ри- се чувствам щастлив и на светлото излъчва- - Джакомо Пучини или
ванол и така до три дни удовлетворен, за моя не, не сваляш ведрата пък Джузепе Верди, но
то ще е минало. Отно- радост хич не са малко. си усмивка от лицето имам любими изпълнишенията ни към пробле- Преди време, ко- си. Как успяваш бе, чо- тели и като Лучано Пами и ситуации, които ни гато имах щастието вече?
вароти, Хуан Диего Флосе случват, са в основа- да се видя за пореден
- Благодаря ти за ху- рес, Бини Миледжине
та на малките ни или не път със Стоянка Мута- бавите думи! Но в го- или лек джаз като Луис
сълзи, който е далеч от съвсем страдания, оч- фова, по време на раз- дините съм имал свои- Армстронг, Бил Келингтън. Не мога обатова да зарадва няко- акванията, коче да не спомена и
го, както има и сълзи от ито имаме. Не
таланти като Гюрсмях. Спектърът е дос- може да очга Пинджурова,
та широк. Да разсмееш акваме една
круша
да
роВаля Балканска,
тъжен човек, в добрия
Янка Рупкина, Босмисъл на думата, опре- ди 700 килорис Машалов, Соделено не е фасулска за- грама плод.
фи Маринова, Ордача. Човек се смее то- Ще се разочахан Мурад... Просгава, когато и душата му роваме много,
то зависи в какво
се смее, а да бръкнеш когато тя роди
настроение съм,
в нея, за да я изкараш само колкото
нагласа, желание
от евентуалното тежко е капацитетът
състояние на тялото, е й. С повече пои усещане.
задача с повишена труд- зитивизъм ще
- Нашата ауност. Има обаче хора с се справим с
дитория мнонеоспорима дарба да го по-малко щего те обича. Поправят. Например Луи ти, най-вече
желай им нещо,
дю Фюнес - виждаш го за сърцето и
усмихнато и таДали ще е на театралната сцена, телевизионната
и се усмихваш, гледаш душата ни.
лантливо момче!
- Трябва ли
или музикалната, Руслан е обичан и ценен от публиката
Георги Парцалев и хоп
- Преди всичко
- смехът избухва. Господ да сваляме
желая здраве! От
говора ни тя ми каза те залитания, изял съм едната ми и от другаим е дал голяма дарба. розовите очила?
- Кому са нужни? Те как много комедий- си „шамарите”, извадил та ми страна моите баАз не мога да се похваля
с това, не е и редно. създават друга с р е - ни актьори са споде- съм си поуките. Имах би и дядовци са ни нада, нереляли, че трябва да са късмета, не, дарбата да пуснали, баща ми също.
Ако хората
ална, в
тъжни в живота, за се уча от своите греш- Но аз знам, че не е така,
която
да са добри коми- ки. Вярвай ми, има хо- те са около нас, милеят
ци на сцената. ра, които не се учат и за нас и ако имат време,
- Човек тряб- се озлобяват, сами себе ни подкрепят. Общувам
ва да е такъв, си не могат да познаят. с тях, не ги смятам за изкакъвто чув- Ще ти кажа един виц за губени от живота си, а за
ства и иска да две деца. Едното получаст от него.
бъде, изжи- чило двойка, а другоПожелавам на читавявайки то- то шестица в училище.
телите
на „Пенсионева, което е. Г- Прибирали се те към къри”
сила,
за да приемжа Мутафова, щи и това, което имало
ат
нещата
такива,
каквокоято е изклю- отличен, гледало в нето
са.
Не
се
отказвайте
чително инте- бето, скачайки, неистолигентен, обра- во се радвало, но пад- от живота предварителзован и мислещ нало и си ударило глава- но. Имам познати, коичовек, е една от та. Другото, със слабия то ми казват, че щом са
многото, които успех, посърнало, вър- над 50-те, животът им
знам, че в жи- вяло, гледайки в земя- бил минал. Не са прави!
вота са смеш- та, и намерило 50 лева... Познавам и хора на по
ни и забав- Не трябва това, което ни 84, които засаждат лони лично- се случва, да го отчита- зе и чакат тепърва да
сти, непрес- ме като добро или ло- правят вино. Тези хора
С останалите чешити от шоуто "Комиците"
танно генерира- шо, а да го наблюдаваме в своето съзнание имат
преспектива поне за 20
не са ярки индивиду- човек да се движи. Да, щи хумор, а на сцената и следим като процес.
- Ти си и певец, но години напред. За пъралности и ако нямахме използваме този израз не можеш да доловиш
нищичко
от
онова,
кокато
подмяна
на
реалне ми каза чифтният вите 5 ще има чепка, но
знакови и емблематичето
знаем,
че
всъщност
ността,
но
не
трябва
да
ти сетивен орган, част след 10 ще събере 100
ни комици, тогава няма
как да имаме средни и го правим. Настроение- е. Има и хора, които в от слуховата ни систе- кг грозде, за да произголеми трагици. Нужен то ни може да се скапе живота са скромни, но ма, дали внимава в из- веде 50 л вино. Пожелавам им второто!
е и контраст, не може и само от факта, че ни е на сцената са в неверо- бора си на музика?
всички да бъдат най-го- паднала в неподходящ ятен вихър. Има и такилемите трагици или ко- момент батерията на те- ва, които и в живота, и
лефона или пък сме из- на сцената са забавни и
мици.
- Герой на твой ко- тървали шишето с ми- смешни. Ние например
лега в американски нералната вода и после зад кулисите на „Комифилм казва: „Смехът седмица да сме в депре- ците” не се прививаме
е Божията ръка в то- сия (смее се). Не може от смях, когато не сме в
зи иначе объркан и ли просто да си кажем: роля. Когато се събираегоистичен свят.” Ва- „Ами така е трябвало да ме, предимно работим.
жно ли е наистина да се случи!”? Въпросът е в Да, хуморът и забавата
имаме чувство за ху- самото отношение към не липсват, защото, ако
мор и по възможност нещата, положителни ги няма, няма как да ги
по-честичко да се ус- или не съвсем. Трябва предадем и на публимихваме на малките да успяваме да намерим ката. Но колкото и лерадост във всичко, кое- ко, ефирно и непринунеща?
- Да, убеден съм! Това то ни се случва, защо- дено да изглежда всичдори трябва да ни бъде то и тежките неща, кои- ко, за представлението
- Различно е... (Смее
Интервюто взе
като лична философия то ни се дават, са с цел се полагат нелеки усиИво АНГЕЛОВ
към живота, към про- да научим, проумеем и лия, плод на много труд. се.) Смея се, защото въ-

27.III. - 2.IV.2019 г.
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Кобрата надви Дину

Тервел
се справи
с Уилямс

Тервел Пулев спечели по точки
6-рундовия сблъсък с Мич Уилямс от
галавечерта в Коста Меса, Калифорния. Това е негов 13-и успех при професионалистите (11 с нокаут).
Американецът оказа сериозна съпротива на нашето момче и издържа
всичките шест рунда, но все пак до-

Най-добрият български
боксьор Кубрат Пулев записа най-трудната, но и найсладката си победа на професионалния ринг, след като успя да нокаутира в 7-ия
рунд румънския здравеняк
Богдан Дину в кървава драма на ринга в култовата зала “Хангара” в Коста Меса,
Калифорния (САЩ).
Кобрата имаше изключително трудни моменти в тези
7 рунда.
Той получи много тежка
аркада в 4-ия рунд и премина през период, в който
Богдан Дину доминираше
и бе поставил българския
боксьор в тежка ситуация.
Кобрата за пореден път демонстрира огромния си характер и от 5-ия рунд пое из-

цяло контрола над битката.
В 6-ия рунд доминацията
на Кобрата бе огромна и за
Дину бе трудно да е равностоен съперник.
Развръзката дойде след
2:40 минути в 7-ия рунд, в
който Кубрат Пулев прати
съперника в нокдаун два
пъти преди да дойде и нокаутът. При първия нокдаун имаше и спорен момент,
в който Кобрата удари зад
главата Дину, за което получи наказание и му бе отнета
точка. Това не притесни Пулев и той продължи да мачка като танк на ринга своя
съперник.
За Кубрат Пулев това бе
27-а победа в 28 мача на
професионалния ринг и 14а с нокаут.

пусна 8-ото поражение в кариерата си.
Това е едва втори мач, в който Тервел
не успява да нокаутира своя съперник.
Той имаше сериозна подкрепа от трибуните, където освен многобройната българска агитка бе и Дейзи Ланг.
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Мачовете в А РФГ

Програмата на
първата шестица
и втората осмица
27 КРЪГ
30 март 2019 г. (събота), 18:15 часа
Лудогорец – Берое, Диема Спорт
30 март 2019 г. (събота), 20:30 часа
ЦСКА - Черно море, Диема Спорт
31 март 2019 г. (неделя), 20:30 часа
Левски - Ботев (Пловдив), Диема Спорт
Втора осмица, група "А":
29 март 2019 г. (петък), 17:30 часа
Етър – Верея, Диема Спорт
1 април 2019 г. (понеделник), 20:00 часа
Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица), Диема Спорт
Втора осмица, група "Б":
29 март 2019 г. (петък), 20:00 часа
Локомотив (Пловдив) – Дунав, Диема Спорт
31 март 2019 г. (неделя), 18:15 часа
Славия – Септември, Нова Спорт
28 КРЪГ
6 април 2019 г. (събота), 17:15 часа
Лудогорец – ЦСКА, Диема Спорт
7 април 2019 г. (неделя), 17:30 часа
Черно море – Левски, Диема Спорт
7 април 2019 г. (неделя), 20:00 часа
Берое - Ботев (Пловдив), Диема Спорт
Втора осмица, група "А":
5 април 2019 г. (петък), 17:30 часа
Етър - Ботев (Враца), Диема Спорт
6 април 2019 г. (събота), 20:00 часа
Верея – Витоша, Нова Спорт
Втора осмица, група "Б":
5 април 2019 г. (петък), 20:00 часа
Локомотив (Пловдив) – Славия, Диема Спорт
8 април 2019 г. (понеделник), 20:00 часа
Дунав – Септември, Диема Спорт

2020” – група „А”
Триумфално завръщане За „Евро
Суперлига
по
волейбол
мъже
„Лъвовете” се
на Гришата на корта препънаха в Черна гора

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се завърна на корта триумфално. В мач от втория кръг
на турнира от серията "Мастърс" в Маями 27-годишният хасковлия се справи с испанския ветеран
Фелисиано Лопес с 6:1, 6:3 за точно един час игра.
Това бе първият мач на първата ни ракета след поражението му от американеца Франсис Тиафоу на
1/8-финалите на Australian Open през януари.
Поставеният под №24 в схемата Димитров, който
бе извън кортовете заради проблеми с рамото, постигна четвърти успех в кариерата си срещу 37-годишния Лопес и води в преките двубои между двамата с 4:2 победи.

В няколко изречения

Юношеският национален отбор на България
до 18 години победи връстниците си от Украйна
с класическото 3:0 в контролна среща, играна на
стадион "Христо Ботев" в Благоевград. Точни за
успеха на "трикольорите" бяха Ангелов и Галчев,
а Дмитро Шамиш си вкара автогол.
Във втора контролна среща, играна в Симитли, националите ни до 18 години спечелиха с 1:0
срещу Украйна. Резервата Мартин Петков вкара
единственото попадение за българския тим в 80ата минута. Вратарят Светослав Вуцов, който
е внук на легендата Иван Вуцов, спаси дузпа, бита от Викенти Волошин.
Младежкият национален отбор на България
до 21 години отстъпи с 0:1 на връстниците си
от Северна Ирландия в контролна среща, която
се игра в испанския курорт Марбея.
Александра Фейгин записа поредно историческо постижение за българското женско фигурно пързаляне през този сезон. Българката зае 17а позиция в крайното класиране при жените при
дебюта си на световното първенство в японския
град Сайтама.

Националният отбор на България стартира с равенство европейските квалификации. "Лъвовете" стигнаха само до 1:1 в първото си домакинство
на Черна гора пред
около 7000 зрители на
стадион "Васил Левски". Селекцията на
Петър Хубчев изигра
много драматични последни минути, в които можеше да стигне и
до обрат, който не заслужи с цялостното си
представяне, но също
така и да падне. Попадението за "трикольорите" беше дело на Тодор Неделев. Халфът
се разписа от дузпа в
82-ата минута, която
обаче беше подарък,
тъй като нарушението
срещу Станислав Костов беше извършено
почти на метър извън
наказателното поле.

Преди това Стефан
Мургоша беше точен
в 50-ата минута. През
втората част Ивайло
Чочев пък се контузи и
линейка го откара веднага в болница. 17-годишният талант Мартин Минчев дебютира
за България и пропиля невероятен шанс да
влезе в историята с победен гол, но пропусна
най-добрата възможност за "трикольорите"
в 90-ата минута. Отлично завръщане в състава пък направи Ники
Михайлов, който донесе точката със спасяването си в 93-ата
минута, когато Болевич излезе сам срещу
него. Така двата тима
записаха трето равенство в историята си и
второ поредно 1:1, като останаха с по една
победа от всичките си
пет сблъсъка.

Безмилостни англичани
Англия разгроми с 5:0 Чехия на "Уембли".
Рахим Стърлинг (24', 62', 68') бе над всички,
след като отбеляза хеттрик. Хари Кейн (45')
добави един гол от дузпа, а Томаш Калас (84')
сложи поантата на трагичното представяне на
чехите с нелеп автогол.

Резултати от ¼ финалите – първи мачове
Настоящият волейболен шампион на България Нефтохимик 2010
(Бургас) се наложи категорично у дома над
Левски с 3:0 (26:24,
25:20, 25:21) в мач №1
от 1/4-финалите.
Волейболистите на
ЦСКА победиха Пирин
(Разлог) с 3:0 (25:22,
31:29, 25:20)
Хебър (Пазарджик) се
наложи у дома над Дунав (Русе) с 3:0 (25:19,
25:21, 25:21)
Добруджа 07 (Добрич) се наложи много трудно като домакин
над Монтана с 3:2 (29:31,
25:21, 19:25, 25:20, 15:11).

Втори мачове
Хебър (Пазарджик)
разгроми като гост Дунав (Русе) с 3:0 (25:21,
25:10, 25:16)..
ЦСКА надигра като
гост коравия тим на Пирин (Разлог) с 3:0 (28:26,
25:23, 25:19).
Нефтохимик 2010
(Бургас) постигна категорична победа като
гост над колебливия тим
на Левски с 3:0 (25:16,
25:17, 27:25).
Добруджа 07 (Добрич) надделя като гост
над Монтана с 3:0 (27:25,
25:18, 25:20).
За полуфиналите се
класираха Хебър, ЦСКА,
Нефтохимик и Добруджа.
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„Ëåдeният ÷овåê“ Óиì Õоô
Той е холандец. И е на 59 години. Изкачил е Килиманджаро
само по шорти. Уим Хоф, известен още като „Ледения човек,“
използва ума и дишането си, за
да контролира тялото си. Много
от подвизите му са били смятани
за невъзможни за човешкото тяло. Науката доказва, че той не е
чудо на природата, а майстор на
медитацията. Уим Хоф е роден на
20 април 1959 г. в Ситард, Холандия. Днес е известен с прозвището „Ледения човек“ заради способността си да издържа дълго
време на ниски температури, без
това да се отразява на тялото му.
Макар че често бива наричан „суперчовек“, самият Уим твърди:
„Всеки може да се научи на това,
което правя аз.“ Според него истината не е никак сложна и се крие в техниките му на дишане и в медитацията.
Уим тренира тялото и духа си, подлагайки ги на различни тежки природни условия. През годините той развива и усъвършенства метода си, като си
поставя все по-високи цели. Някои от
най-изключителните му постижения

до днес са:
 Прекарва почти
два чáса потопен в лед
без промяна в телесната му температура (1
час 52 минути 42 секунди).
 Стига
до надморска височина 6700 м
по пътя към
връх Еверест само
по шорти.
 Изплува разстояние от 66 м под
лед (всъщност неофициално е успял
да изплува цели 120 м).
 Изкачва върха на планината Килиманджаро само по шорти.
 Пробягва цял маратон в пустинята Намиб без консумация на вода.
„Ледeният човек“ е поставил 21 световни рекорда в Книгата на Гинес.

Äåëôèíè íàðêîìàíè
Делфините и хората
имат много общо помежду си.
Създателите на един
документален филм
забелязали
нещо доста
странно –
младите делфини имали навика внимателно
да дъвчат риби балон
и да си ги подават една
на друга. Този вид риби отделят нервнопаралитичен токсин, който може да е смъртоно-

сен, но в малки количества предизвиква наркотичен ефект.
Очевидно делфините знаят този факт и
обичат да започват деня си с малко морски
наркотици.

Б

ургерите - някога
смятани за типична храна за американците, днес са част
от ежедневните хранителни навици за хората в цял свят. Това е така, защото те са лесни за
приготвяне и могат да
се консумират по
време на работа! Много малко от нас са запознати с факти за тази интересна храна.
Foodpanda разкри няколко интересни факта за
бургерите, а вие вижте
колко от тази информация ви е била известна.
Самото име е хамбургер.
Името хамбургер е по-

по света

Екотрагично Çíàåòå ëè,
÷å...

Човекът победоносно върви по планетата, но
често зад него остава пустиня и трупове. Днес
16 хиляди вида са на ръба на оцеляването, а много повече завинаги са се преселили в небитието.
Примери много.

странстващ гълъб (Ectopistes migratorius)
На 1 септември 1914 г. в зоопарка в американския град Цинцинати умира Марта, последният
представител на вида странстващ гълъб.14 години
по-рано видели за последно свободен странстващ
гълъб. Само век преди това той е един от най-многочислените видове птици на планетата. През 1810
г. изследователят Александър Уилсън изчислил в
едно ято над 2 милиарда птици. Друго ято прелитало над даден район 3 дни. Размерите на едно ято
били изчислени на 500 км на 1,5 км. За съжаление
птиците били прекрасна мишена за всеки, който се
опитва да стане добър стрелец. През 1890 г. странстващите гълъби били рядкост, а последната свободна птица била простреляна.

Çà áóðãåðèòå
лучено от хамбургски
пържоли, които са въведени в САЩ от немски имигранти. Хамбургерът не е бил много популя-

рен
до представянето му на световния
панаир на Сейнт Луис,
проведен през 1904 г.

Глобално на година
се консумират около
400 млрд. бургера. Найголемият бургер тежи
3591 килограма. Хамбургерите и чийзбургерите представляват
71% говеждо месо. През
1921 г. е открит първият ресторант за бързо
хранене, който продава хамбургери само за
5 цента! 60% от продадените в цял свят сандвичи всъщност са бургери. Соня Томас държи световния рекорд
за ядене на чийзбургер
„Голям татко“ с тегло 9
килограма за точно 27
минути.

Ден на шегата
От стр. 1
дори е задължително да погодите
номер някому.
навсякъде по света празнуват първи април. денят на
смеха в различните
страни носи свой национален колорит и
специфичен хумор,
присъщ за всяка
страна. в Шотландия например първи април се празнува два дни. вторият
ден от шегаджийския празник е посветен за “задните”
части на тялото –
по гърбовете на хората да се закачат
иронични надписи.
Във Франция този обичай, предимно градски, наричали
“априлска риба”. Произходът му свързвали с времето на Карл
IX, който през 1564
година издал ордонанс, предписващ да

се пренесе началото на
годината от 1 януари на
1 април. На следващата
година много от поданиците на краля изпратили на своите приятели новогодишни поздравления и подаръци
през април – в знак на
протест, или оставайки верни на традицията. Слънцето тогава се
намирало в съзвездието Риби и французите
сметнали, че наименованието “априлска риба” е напълно достойно
за подобни шеги и в бъдеще. И не са сгрешили.
Традицията е още жива.
В англия от невинното “рибно” развлечение израснал цял един
Ден на всички глупци.
От полунощ до 12 часа на обяд на 1 април
всеки можел да се шегува, надсмива, разиграва своите приятели и
познати. Този, който се
хване на въдичката, посрещали с весел смях и

викове: “Априлски глупак!” Една от най-големите измами на 1 април,
за която дълго после
си спомняли вестниците и списанията, станала в Лондон през 1860
година, когато няколко стотици английски
джентълмени и техните опърничави английски лейди получили покани да отидат на “ежегодната тържествена
церемония по измиването на белите лъвове,
която ще се състои в Тауер в 11 часа сутринта
на 1 април”.
В германия и австрия смятат 1 април за
нещастен ден, а хората, родени на този ден
за хора без късмет. Според преданието в този
ден бил роден Юда –
предателят и именно
на 1 април сатана бил
низвергнат от небето.
В селата не работели,
не започвали нови неща, не пускали домаш-
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ните животни навън.
Възрастните и децата се лъжели взаимно,
пращайки се да изпълняват неизпълними заръки (например, да купят от аптеката мас
от комар).
Във Финландия
денят на шегата и лъжата е нов обичай,
при това с градски произход, но
се е разпространил и сред селяните, попивайки
самобитния хумор на
селските ергени. Свързан е със стария селски
обичай да пращат децата да изпълняват шеговити поръчения по време на сериозна селска
работа – когато се мели зърното, колят животните. Пращали децата до съседния двор
да вземат несъществуващ инструмент – стъклени ножици, ъгломер
за тор. Съседите уж си
“спомняли”, че са дали

инструмента на други
и детето тръгвало към
следващия двор. Дали
пък така не са искали просто да държат
децата далеч от опасните неща и са ги щадели. Ден на лъжата
съществува и в азиатските страни. Но точно определение за
произхода на първоаприлските шеги и
разигравания не може да се даде.

На земята има 30
пъти повече дървета,
отколкото са звездите
в млечния път.
Дърветата са повече
от 3 трилиона. Представете колко може да са
били преди 100 години.
В саЩ има повече обществени библиотеки, отколкото ресторанти McDonalds.
Въпреки популярния стереотип за любовта на американците
към бързото хранене,
броят на заведенията
от известната верига
е по-малък от този на
обществените библиотеки в страната. И то без
да се броят училищните
библиотеки.
90 години човешки живот е по-малко
от 5000 седмици.
Малко повече от
4500 уикенда – малко
или много е това? Преценката е ваша.
клеопатра е живяла по-близо във времето до кацането на
луната, отколкото до
строежа на пирамидите.
Хеопсовата пирамида, най-голямата от
пирамидите на древния Египет, е построена около 2540 г. пр. н.
е. Клеопатра живее далеч по-късно, 69 – 30 г.
пр. не. е. Сега сметнете: първият човек стъпва на Луната в 1969 г.
43% от пилотите
на Британските авиолинии признават, че
са заспивали по време на полет.
Надяваме се да не
спрете да пътувате със
самолет, след като научите това.
Тигрите, притежавани от частни собственици в саЩ, са повече от всички тигри в
дивата природа.
От друга страна, общото нарастване на популацията на тигрите
през последните десетилетия е значително.
И все пак те не са и не
могат да бъдат домашни животни. Мястото им
е в природата.
земята някога била лилава.
Специалисти по микробна генетика от Университета на Мериленд твърдят, че древните микроби не са използвали хлорофил, за
да усвояват слънчевата
светлина, а друго вещество, известно като ретинал. Той поглъща зелената част от спектъра,
отразявайки червената
и синята, което дава виолетов цвят.
страницата подготви
иван ВасЕВ
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Сряда, 27 март
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”50 еп.
12.10 “Холивудски знаменитости”: Винс Вон
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”51 еп.
16.30 “А сега накъде?” (1988 г)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Киану Рийвс
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня с водещ Александър Симов
20.30 “Бяла магия”, (1982г.)
22.00 Новини
22.20 “Боргман” (2013г.), Холандия/Белгия
00.10 Новини - късна емисия
00.25 Актуално от деня с водещ Александър Симов
00.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.40 “Червен картон”
04.40 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
05.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Четвъртък, 28 март
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”51 еп.
12.10 “Холивудски знаменитости”: Киану Рийвс
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”52 еп.
16.30 “Бяла магия”, (1982г.)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Тоби Магуаер
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Герловска история”
(1971г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Монахинята” (2012 г.), Франция
00.10 Новини - късна емисия
00.25 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
00.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.40 “Лява политика” с Александър Симов
04.40 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
05.50 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Петък, 29 март
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”52 еп.
12.10 “Холивудски знаменитости”: Тоби Магуаер
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”53 еп.
16.30 “Герловска история”
(1971г.)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Майк Майьрс
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Брачни шеги” (1989г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Мандарини” (2013 г.), Естония/
Грузия
23.50 Новини - късна емисия
00.05 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
00.35 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.10 Документален филм
03.40 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
04.40 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
05.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

ПЕТЪК, 29 март
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Господин Х и морето”
(премиера) – сериен
филм
21.00 „Кошмари в кухнята”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Съдби на кръстопът”
(премиера) – предаване
на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „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”

СЪБОТА, 30 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 „А сега какво?” – с уч. на
Ашли Тисдейл, Кевин
Полак, Лорън Колинс,
Роби Амел и др.
14.50 „Пенелъпи“ – с уч. на
Рийз Уидърспун, Кристина Ричи, Джеймс Макавой, Катрийн О’Хара,
Питър Динклидж 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 „Предложението” – с уч.
на Сандра Бълок, Райън
Рейнолдс, Мери Стийнбъргън, Крейг Нелсън
22.15 „Истината” – с уч. на
Анди Гарсия, Ким Коутс,
Дебора Кара Ънгър, Ева
Лонгория, Форест Уитакър и др.
00.20 „Пенелъпи” – с уч. на
Рийз Уидърспун, Кристина Ричи, Джеймс Макавой, Катрийн О’Хара,
Питър Динклидж и др.
/п/
04.30 „А сега какво?” – с уч. на
Ашли Тисдейл, Кевин
Полак, Лорън Колинс,
Роби Амел и др./п/

НЕДЕЛЯ, 31 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 „Игра на чувства” – с уч.
на Тамин Сърсок, Травис
ван Уинкъл, Тифани
Хайнс и др.
14.10 „Да поговорим за любовта” – с уч. на Хедър
Морис, Джонатан Бенет,
Тери Поло, Оскар Нунез
и др.
16.00 „Мистерии от малкото
градче: Натопен за
убийство” – с уч. на
Джуъл Килчър, Колин
Фъргюсън, Ерин Карплък
и др.
18.00 „Мис Пепеляшка” – тв
риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Кунг-фу йога” (премиера) – с уч. На Джеки Чан,
Диша Патани, Аариф
Рахман и др.
22.10 „Хотел Артемида” (премиера) – с уч. на Джоди
Фостър, София Бутела,
Джеф Голдблум, Дейв
Баутиста, Стърлинг К.
Браун, Джени Слейт,
Закъри Куинто и др.
00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
00.40 „Да поговорим за любовта” – с уч. на Хедър
Морис, Джонатан Бенет,
Тери Поло, Оскар Нунез
и др. /п/

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

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 29 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
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

13

Най-гледаните

НЕДЕЛЯ, 31 март
06:15 „Седмицата с Канал 3”
– /п/
07:00 „Парламентът на фокус” /п/
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” /п/
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” - /п/
11:45 „Букмейкър – коментари
и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
-/п/
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” –
/п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „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

25

тв програми

Български

Събота, 30 март
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменитости”: Майк Майьрс
08.30 “Общество и култура”
09.30 “Брачни шеги” (1989г.)
11.00 Документален филм
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.30 “Професия Турист”
15.00 Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова
16.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
17.30 “Архивите на бъдещето”
18.10 “Холивудски знаменитости”: Юьн Макгрегьр
18.30 Новини
19.00 “Тази седмица”
20.00 “Иван Кондарев” (1974г.)
22.50 “Госпожица Юлия”
(2014г.), Норвегия/Великобритания/Франция
01.00 Новини
01.30 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
02.30 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
04.30 “Червен картон”
04.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
05.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
06.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян

Неделя, 31 март
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменитости”: Юьн Макгрегьр
08.30 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
09.30 “Професия Турист”
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 “Нико и пьтят кьм звездите”
12.30 Новини
12.50 “Иван Кондарев” (1974г.)
15.40 Цветен следобед”
16.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
17.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 “Денят на владетелите”
(1986г.)
22.15 Киносалон БСТВ: “Вьзмездие” (2015 г.),Испания
23.50 Новини
00.20 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
01.20 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
02.10 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.10 “Шевица”
04.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
05.30 “Лява политика” с Александър Симов
06.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски

Понеделник, 1 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”53 еп.
12.10 “Холивудски знаменитости”: Юън Макгрегър
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”54 еп.
16.30 Документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.10 “Холивудски знаменитости”: Крисчън Бейл
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
20.00 Актуално от деня с водещ Нора Стоичкова
20.30 “Мъже в командировка”
(1969г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Обирджийката” (2013г), Германия
00.15 Новини - късна емисия
00.30 Актуално от деня с Нора
Стоичкова
01.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
04.40 “Червен картон” спортно
предаване с Кирил Веселински
05.40 “Следобед с БСТВ”

Вторник, 2 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”54 еп.
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменитости”: Крисчън Бейл
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”55 еп.
16.30 “Мъже в командировка”
(1969г.)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Брус Уилис
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня с водещ Валерия Касиян
20.30 “Роялът” (1979 г)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Хиляда
пъти лека нощ” (2013г.),
Норвегия
00.10 Новини - късна емисия
00.25 Актуално от деня с Валерия Касиян
00.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.40 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
04.40 “Лява политика” с Александър Симов
05.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

03.40 „Игра на чувства” – с уч.
на Тамин Сърсок, Травис
ван Уинкъл, Тифани
Хайнс
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 18 сезон
/п/

ВТОРНИК, 2 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
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, сезон 7
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, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 11
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19
/п/

СРЯДА, 3 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
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, сезон 7
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, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 11
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19
/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 4 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
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, сезон 7
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, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 11
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19
/п/

ПОНЕДЕЛНИК, 1 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
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, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 11
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19
/п/
23:00
23:15
01:00
01:30

Анева
НОВИНИ
„Беновска пита” /п/
НОВИНИ /п/
07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 1 април
06:00 „Социална мрежа” - /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 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
23:15
00:00
00:20
01:00

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

ВТОРНИК, 2 април
06:00 „Социална мрежа” - /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” – 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” – политиче-

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

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

СРЯДА, 3 април
06:00 „Социална мрежа” - /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”
23:00 НОВИНИ

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

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

ЧЕТВЪРТЪК, 4 април
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“
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
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения
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26
петък, 29 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 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ -

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 29 март
10:30 Истинският Родриго - 96
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 127 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 96
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 127 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 29 март
08:00 Новости
08:30 «Сегодня 29 марта. День
начинается» (6+)
09:00 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с 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 «Лучше всех!» (0+)
22:00 «Вечерний Ургант» (16+)
22:50 Гарик Харламов, Кристина
Асмус, Андрей Федорцов,
Екатерина Васильева в
фильме «Лёгок на помине»
(12+)
00:15 Премьера. Александр
Петров, Александр Лыков,
Анатолий Белый, Дарья
Мороз, Елена Лядова,
Юрий Стоянов в фильме

13

Най-гледаните
06.45
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.15
14.40
15.00
15.15
15.45
16.00
17.00
17.30
17.45
19.30
19.50
20.00
22.30
23.00
01.00
01.30
03.15
03.45

поздравителен концерт
повторение
Дискусионно
студио”повторение
събота, 30 март
Новини повторение
Ранни вести на живо
НОВИНИ – сутрешна
емисия
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
НОВИНИ – обедна емисия на живо
“Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
Актуален репортаж
Класическа музика
Кратки Новини
„През планини и морета“ - документална поредица
Класическа музика
“Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
“Изгнаници клети …”
Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
“Паралакс” – публицистично предаване на
живо
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
Другата история
“От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
“Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
“Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
“Изгнаници клети“
“Паралакс” – публици-

Събота, 30 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
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура
«День до» (18+)
01:50 Валерий Золотухин фильме «Бумбараш» (12+)
04:00 «Модный приговор» (6+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Штрафник» (16+)
05:35
07:20
08:00
08:40
09:00
09:10
10:10
11:00
11:15
12:05
13:25

15:30

Събота, 30 март
Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Штрафник» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Татьяна Буланова. „Не плачь!“» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт» (6+)
Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
Дмитрий Назаров,
Дмитрий Нагиев, Марина
Могилевская, Олег Табаков в комедии «Кухня.
Последняя битва» (16+)
Премьера. Праздничный
концерт к Дню войск национальной гвардии Россий-

05.30

08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
17.45
18.15
19.30
20.00
21.30
22.00
22.30
23.30
01.30
01.45
03.15
04.15
05.15
06.45

тв програми

Български

27.III. - 2.IV.2019 г.

стично предаване повторение
“От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 31 март
Ранни вести на живо
НОВИНИ – сутрешна
емисия
“Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
НОВИНИ – обедна емисия на живо
„Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
Разбулване - повторение
„Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
„Първото благо“
Класическа музика
Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
„Дневниците на уфолога“ на живо
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
“Алтернативи” на живо
Документален филм
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
„Час по България“ повторение
“Фронтално” повторение
Новини.Прогноза за
времетоповторение
“Паралакс“ - повторение
Прокудени от бащин
край - повторение
„Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
“Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
„Дискусионно студио”
повторение

понеделник, 1 април
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”
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, 2 април
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
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

сряда, 3 април
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 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, 4 април
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“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Неделя, 31 март

Понеделник, 1 април
10:30 Истинският Родриго - 96
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 128 еп. Сериал
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
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 96
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 128 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

Хамилтън
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 4 април
10:30 Истинският Родриго - 98
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 130 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
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 - 98
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 130 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

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

ской Федерации (12+)
17:00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
18:35 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Премьера. «Легенды „Ретро FM“» (12+)
23:45 Оксана Акиньшина, Михаил Галустян, Сергей Шнуров, Настя Задорожная в
комедии «8 новых свиданий» (16+)
01:10 Евгений Киндинов, Елена
Коренева, Александр Збруев в фильме «Романс о
влюблённых» (12+)
04:25 Александр Числов в комедии «Человек из будущего» (16+)
06:00 Новости
06:10 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Штрафник» (16+)
07:55
08:25
09:25
10:00
10:20

Неделя, 31 март
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. Жанна Бадоева
в новом проекте-путешествии «Жизнь других»

Вторник, 2 април
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 - 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

(12+)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 Премьера. «Главная роль»
(12+)
14:05 Премьера. «Русский кёрлинг» (12+)
15:10 «Три аккорда» (16+)
16:55 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00:25 Юрий Стоянов, Евгения
Брик, Михаил Ефремов,
Алексей Серебряков в
фильме «Москва никогда
не спит» (16+)
02:10 Галина Петрова, Сергей
Арцибашев, Василий Мищенко в фильме «Долой
коммерцию на любовном
фронте, или Услуги по
взаимности» (16+)
03:25 Людмила Гурченко, Михаил Жаров, Фаина Раневская в фильме «Девушка с
гитарой» (12+)
05:00 «Модный приговор» (6+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 29 март
05:00
09:00
10:00
10:25
10:45
11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
21:50
23:30
00:15
01:45
03:20

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
Годунов. Продолжение
Невезучая. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Чужие письма. Х/ф
Морозова
Андрей Малахов. Прямой эфир

Сряда, 3 април
10:30 Истинският Родриго - 97
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 129 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 - 97
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 129 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев
Събота, 30 март
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пятеро на одного
11:20 Пешком...Москва заречная
11:50 Дело было в Пенькове.
Х/ф
13:35 Одиночество. Х/ф
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Мать за сына. Х/Ф
23:10 Романтика романса
00:05 Единственная. Х/ф
01:40 Отогрей мое сердце.
Х/ф
03:15 Выход в люди
Неделя, 31 март
04:25 Моя мама против. Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:40 Местное время.

Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11:40 Смеяться разрешается
13:35 Далекие близкие
15:05 Больше, чем любовь
15:50 Свет в окне. Х/ф
17:15 Блестящей жизни лепесток. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21:40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Женщины на грани
02:05 Свет в окне. Х/ф
03:30 Далекие близкие
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1. Окръг в САЩ, щата
Мичиган.
2. Герой на Константин
Мутафов от драмата
“Омуртаг хан”.
3. Герой на Морис Равел
от операта “Испански
час”.
4. Суровина, използвана
за направата на бои и
лакове.
5. Едра човекоподобна
маймуна, обитаваща
Централна Африка (мн.ч.).
6. Вид плоден храст.
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1. Тънък хартиен лист,
покрит със синя боя,
който е предназначен за
копиране на повече екземпляри при писане.
2. Вид арктически кит.
3. Нимфи, покровителки
на дърветата (гръцка
митология).
4. Първият българин,
летял в Космоса.
5. Област, намираща се
в Сардиния, Италия.
6. Вид маслиненозелен
минерал; перидот.
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Обяви

малки обяви
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава
акумулираща печка, маслен
електрически радиатор,
ретромагнетофон „Мамбо“,
килим тип персийски
0877/882177 - предмети на ловна тема, полилей
3-лампов - 100 лв., пепелник
европейски - 30 лв., картини - мечки в тайгата - 50 лв.,
глутница вълци - 20 лв., книгите "Рилският светец", издадена през 1947 г. - 100 лв.,
"Очни болести" - 100 лв., яке
шушляково, комплект с панталон, нови, европейски 80 лв., облекло за туристи
и скиори европейско - х 10
лв., проводник венелитов 6
кв. мм - 180 м - 200 лв., електр. апартаментно табло ново, фабрично, с 9 автоматични предпазителя - 70 лв.

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

Възпоминание

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-mail: pensioneribg@abv.bg

имоти

На 30.3.2019 г.
се навършват
30 години
от смъртта на

Станка Тодорова
Добрева

родена на 18.4.1925 г.
Ти беше ангел за нас,
който всеки миг ни закриляше, пазеше и помагаше.
Всекидневно ни даряваше с благата си усмивка.
Със своята доброта, честност и всеотдайност остави незабравими спомени. Нищо не е в състояние да запълни празнотата в сърцата ни.
Почивай в мир! Поклон!
От сем. Добреви

Възпоминание
На 31 март 2019 г.
се навършват
40 дни
от внезапната кончина
на незабравимия

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 къща – 8800 евро
0889/613432 – спешно купува апартамент
60-70 кв. м, без първи и
последен етаж. От част-

1930-2019
от Велико Търново
Къде си, верни ми съпруже, мили ми приятелю,
скъпи ми другарю, баща на двете ни прекрасни
деца, дядо на любимия ни внук?
67 години – щастливи и неповорими – бяхме
неразделно заедно. Сега се лутам във времето
и простраството и те търся безутешна.
Твоята Петранка

ни 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

Възпоминание
На 25.3.2019 г. се навършиха
40 години
без нашата сестра, съпруга,
майка, баба и прабаба

Стоян Йорданов Димитров

Верка Любомирова
Благева

С много обич, уважение
и признателност ти винаги
ще живееш в нашите сърца.
Прекланяме се пред светлата ти памет !
От сестра Нина, Благеви

27.III. - 2.IV.2019 г.

Времето през април
Климатичната
справка определя
април като типичен
пролетен месец. Температурите се повишават значително.
Броят на слънчевите
дни се увеличава. Понякога при студени
нахлувания от север
вали сняг, а минималните температури се понижават под
0 градуса. Опасност
от слани съществува през целия
месец. При
интензивни
з а топл я ния
с е
дост и гат летни
температури
- до 30-34 градуса.
През втората половина на месеца зачестяват гръмотевичните бури. През
повечето дни от първото десетдневие на
април температурите
ще бъдат по-високи
от обичайните.
Около средата на
месеца обаче ще се
увеличи вероятността за превалявания, а
в самия край на десетдневието и температурите ще се понижат.
През второто десетдневие
темпе-

ратурите ще бъдат
близки до средните
за периода. Времето
ще бъде променливо,
ще има и превалявания, на места с гръмотевици. В периода
15-18 април ще има
вероятност за обстановка с по-повсеместни и временно интензивни валежи. В отделни дни
при ясно и тихо време сутрешните температури ще остават близки до
0 градуса.
И през
третото
десетдневие
на април повероятно е да се
запази динамиката на атмосферата. Остават условията за валежи, предимно в следобедните часове, краткотрайни и с различна интензивност, на
места придружени и
от гръмотевици. Повече слънце ще има
до обяд.
Температурите
слабо ще се колебаят около стойности, близки до обичайните.
През втората половина на месеца
зачестяват гръмотевичните бури и опасността от градушки.

Възпоминание
На 28 март 2019 г.
се навършва
1 година
без

Тодор Костадинов
Лазаров
1943-2018
Много ни липсваш!
Светла ти памет!
От семейството и роднините

Тъжен помен

Скръбна вест
На 14 март почина

МИНА ВЕЛКОВА

на 40 години
Скоротечният рак те отне от нас. И остави невръстната си дъщеря без майка. Болката ни е
непреодолима. Почивай в мир!
Съпруг Ивайло, свекърва и свекър Тина и
Георги Драмбозови

Бяла птицо, над този свят гордо
летяла,
вероятно те чакаше дълъг и светъл
живот?...
Там, сред Кипър, морето ти викаше,
бяло,
тук, под Витоша, търсеше обич и плод.
Господ тези избира, които обича –
като Мина на Яворов тебе сред
всички избра,
едно малко момиче на теб да прилича,
да расте тази твоя добра дъщеря…
Ти на всички ни липсваш и вятър
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ще стене
много дълго сред клоните черни там
горе в нощта,
ти отнесе и нежност, и ласки стаени,
опустяха градините на обичта.
Знам, че дълго ще светиш – звездица
сред мрака –
чак докато преминем до края по
земния път…
Ти си свята икона, която ни чака
и ни благославя… Няма смърт, няма
смърт!
Георги Драмбозов

За нашето скъпо и непрежалимо семейство Нешеви

ЦЕНО

40 ГОДИНИ
от гибелта му
24.2.1979 г.

НЕДЯЛКО

4 ГОДИНИ
от смъртта му
17.5.2015 г.

ЯНКА

3 ГОДИНИ
от смъртта й
27.3.2016 г.

Минават дни, месеци, години, но мъката и болката не стихват в нашите
сърца и души и ще бъдат с нас до сетния ни час!
Благодарим ви за всичко, което направихте за нас!
Безкрайно ви обичаме и безутешно плачем и скърбим.
Липсвате ни много! Много!
Дълбок поклон пред светлата ви памет!
От близките

ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

27 марТ, 21 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа В
кОзирОг
Скоро ще се окаже, че имате
голяма нужда от пари за решаването на важен проблем. Предпазвайте се от стресови ситуации в
тази връзка и си осигурете домашен уют
28 марТ, 22 луНЕН ДЕН,
ПОслЕДНа ЧЕТВърТ, луНа В
кОзирОг
Ще се засили вашият стремеж
към общуване – това ще ви донесе и не малко напрегнати моменти! Ще имате обаче успешни
начинания, което ще се отрази
добре на вашето самочувствие.
29 марТ, 23 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа В
кОзирОг
Повече общителност няма да
ви навреди – тя ще ви помогне
да преодолеете своята притеснителност. Посветете се на разговори с приятели. Финансовото
ви положение няма да е завидно,
но с малко повече усилия ще успеете да уравновесите нещата.
30 марТ, 24 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа
ВъВ ВОДОлЕй
Ще постигнете повече, отколкото сте очаквали. Само пазете здравето си, защото емоционалната ви нестабилност го застрашава!
31 марТ, 25 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа
ВъВ ВОДОлЕй
Материалното ви положение
няма да бъде в цветущо състояние, затова не се увличайте в посещението на луксозни заведения. Здравето ви ще бъде добро
и няма да ви създава проблеми.
1 аПрил, 26 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа
В риБи
В сферата на семейните отношения ще имате някои неблагополучия, които още повече трябва да ви покажат, че не бива да отлагате важните дела. Ще се радвате на цветущо здраве.
2 аПрил, 27 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа
В риБи
Не забравяйте да се посветите на близките си. Ако усетите отлив на сили, обърнете
се към личния си лекар – това
може да се дължи на нервно напрежение.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА
ДАФИНКИЧЕВА

Покана

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ ИМА ЧЕСТА ДА ПОКАНИ майките и бащите на нацията на среща-дискусия
на тема: „За един заслужен и достоен живот на
хората от третата възраст, съградили съвременна България” с госпожа Ренета Инджова, първата жена министър-председател в историята
на България.
27.ІII.2019 г. (сряда) от 11:00 ч., Дом на културата „средец“ (бивш „лиляна Димитрова“), софия, ул. „кракра” 2а
В чест на министър-председателя г-жа Инджова „Национален български университет трета възраст“ организира пролетен концерт
с участието на г-жа Бони Милчева и няколко
естрадни състава!
за въпроси: тел. 0887 411 549. Вход свободен!

59/170/60 - разведен без
деца от Козлодуй търси съжителство с жена от малките
и големите градове на България. Да е на възраст от 47 до
65 години. Единственото условие е при разбиране да има
близки с кола – да ме вземе,
нямам средства за пътуване
и време за срещи. Опознаването става, когато заживееш
с даден човек под един покрив. Живея в собствен дом.
Имал съм семейство и работа, но след развода съм в
един пропаднал Северозападен край, където не можеш да
си намериш постоянна работа и кибичиш на борсата. Не
пия алкохол, самотата ме уби-

ва. Добър човек съм. Телефон
0988799492.Емил Петров.
02/4445711 - г-н висок
180/80 кг/78 г., интелигентен,
осигурен, с добър външен
вид, от София, желае запознанство с подобна приятна гжа за приятелство и уважение
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 стабилен. Предпочитам
областите Ст. Загора и Пловдив. Само сериозни обаждания!

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (27.III.- 2.IV.2019 г.)
ОВЕН - Не възлагайте
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.

лъВ – От конкретната
ситуация в семейството ще зависи и 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 сте застигнати от положителни събития. Моментът
е подходящ за създаването на
нови приятелски връзки.

ЧЕСТИТ 101-ВИ РОЖДЕН ДЕН
на

ЛИНКА КОРЧИНА

на 92 гОДиНи!
Мила мамо, бабо,
прабабо,
Бъди ни жива
и здрава още
дълги години,
защото го
заслужаваш!
Обичаме те от все сърце!
От семейството

заПОзнайте се
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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, а се погрижете за закъсалата си половинка.
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 найблизкия си човек, тъй
като той не е в състояние. Създавайте си повече положителни емоции.
ДЖЕСИКА

член на пенсионерски клуб
в с. Чупрене!
На 15.3.2019 г. група пенсионери я посетиха в дома на дъщеря й.
Председателката на пенсионерския клуб с прочуствено слово
поздрави рожденичката и поднесе много подаръци.
Баба Линка артистично рецитира стихчета и с чувството си за хумор развесели гостите, които от
своя страна й пяха песни.
Столетницата духна
свещичките на тортата и
почерпи богато.
Дай боже на всеки такова дълголетие!
р. Доцинска,
председателка на клуба

клуб „стояна”

Танцови забави
всяка неделя от 18 ч.
ул. „Граф Игнатиев” №4 – София
0878714180

ЧЕСТИТ 54-И РОЖДЕН ДЕН

на 22.3. на

НАДЯ
ХРИСТОВА
ДРАГУЦОВА

от с. Подем, обл.
Плевен, общ. Долна Митрополия
Примерна съпруга, майка, снаха, баба, приятелка, домакиня и кулинарка.
Грижи и неволи забрави, дните да минават и да не тежат, годините да се трупат, но да не личат! Поръси дните с малко захар за сладост и малко сол за вкус!
Не прекалявай с черния пипер, макар че и без
него не може! Поливай живота обилно с червено вино, овкусено със ситни резенчета ябълка
и щипка канела!
Бъди ни жива, здрава и щастлива, букет от
чувствата ни приеми и обичта ни към теб безкрайна, като подарък прегърни! И споко - възрастта не ти личи!
От семейството и приятели

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

28 март 2019 07:10:51 ч. - последна четвърт. за да
смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този
час и да продължите на сокове и течности до същия
час на следващия ден.

времетО

в сряда времето ще бъде доста неприятно – студено, с валежи и вятър. сутрешните температури ще бъдат едва 1 градус,
а дневните ще достигат скромните 9 градуса. в четвъртък ще
бъде даже по-студено, като сутринта ще е до -1 градус, валежите в планините ще бъдат от сняг, но няма да са съществени. През
деня температурите ще са отново ниски – около 8 градуса. в петък ще се задържи почти същото време. в събота обаче ще започне подобряване на времето и температурите леко ще тръгнат нагоре, макар че се очаква сутрешните на някои места да
са около 0. През деня ще има разкъсана облачност и стойности
на температурите около 8 градуса. в неделя ще се затопли още
повече, като температурите ще са вече по-високи през деня, а в
понеделник вече ще е доста топло – около 15 градуса. във вторник се очакват стойности от 16 градуса.

БиОПрОгнОза

в много райони от страната продължава да е налице
висока честота на разпространение на вирусни инфекции,
провокиращи възпаление на гърлото. Препоръчително в
такива случаи е използването на прополисов спрей за гърло. неколкократното дневно впръскване от него в гърлото ще доведе до директно унищожаване на много от болестотворните микроорганизми с последващо бързо облекчаване на възпалението и болката. Очакваните магнитни
бури могат да създадат известни здравословни проблеми
на хора с по-напреднали атеросклеротични промени на мозъчните артерии.
Д-р иван сТОЯНОВ

магнитни бури - 28, 29.III.

ЧЕСТИТ
ЮБИЛЕЙ!

На 1 април
се навършват
60 гОДиНи
от завършването ни
на училище по облекло в стара загора.
Бяхме 36 момичета
от цялата страна.
Аз съм една от тях Цветанка, родена в с. Нейково,
Котленско, живея в Сливен.
Скъпи съученички, поздравявам
ви с юбилея!
Бъдете
живи,
здрави и щастливи
и нека ви съпътстват само хубави и
добри дела!
Ваша съученичка
цветанка,
0882494175
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ßпÎнÑÊа ÌанÓаËна терапИß Какво лекува сокът от картофи
пÎÌаÃа прИ ÁÎËÊИ В ÊÎËенете
Гонартрозата е много често цедури, включващи специал- лянето им и подобрява тъзаболяване, което се развива ни мануални японски маса- канната структура. Много допо-често при жените (особе- жи, аурикулотерапия и подхо- бър ефект се получава в комно в менопаузата) и по-рядко дяща физиотерапия. Над 100 бинация с т. нар. заглаждаща
при мъжете.
вида манипулации и мани- терапия (репинг с морски воГлавната причина
дорасли). Проблемниза гонартрозата е де- 26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР” те места се „опаковат”
генерацията на ставс водораслова маска,
център за
Възстановителен
ния хрущял. Първичнабогата на минерали и
масажи
сПа център
та форма на артрозата
олигоелементи. Целта
софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
на колянната става се
е по-бързо да се елиул. “ст. заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
проявява двустранно
минират течностите,
(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
(на двете колене). Обуда се тонизират тъкаблизо до х. “хемус”),
сп. “лъвов мост”),
славя се от генетични
ните, да се стимулител. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
фактори и настъпвара кожната микроцирщите с времето възкулация, а също така
изключителен ефект при:
растови изменения. Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, тя да се ревитализира,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
Вторичната форма се
освежи и реминализиглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
проявява вследствие плексити,
ра. Същевременно се
затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
на прекарани травми
препоръчва употреи злополуки, неправилно хра- пулативни техники, упражня- ба на по-голямо количество
нене, неизлекувани инфекции вани от висококвалифицира- домашно приготвени пресни
и др. Характерно за заболява- ни рефлексотерапевти, лично сокове,чайове и минерални
нето е, че ставният хрущял за- обучени от японския проф. води, които пречистват отвъгубва своята еластичност, из- М. Сайонджи, се прилагат с тре организма и спомагат за
тънява и се напуква. Костните цел повишаване еластичност- изхвърлянето на натрупаникраища започват да се допи- та и якостта на ставните връз- те соли. Целта на комплекса е
рат и трият, а в много случаи ки на коленните стави. Нещо за по-кратко време да се посе образуват и т. нар. шипове. повече-във ВЪЗСТАНОВИТЕЛ- стигне премахване на болкиОплакванията са болки при НИЯ СПА ЦЕНТЪР на фирма- те, увеличаване на двигателходене, клякане и ставане, по- та се прилага още специален ната активност, подобряване
степенно ограничаване на ди- дрениращ масаж за отекли и на походката и повишаване
апазона на движение, загуба натежали крака,такива с ло- на жизнения тонус. В домашна опора и несигурност в еди- ша циркулация и задържа- ни условия се препоръчват
ния или в двата крака.
не на течности.Използваният специални упражнения за разВ ЦЕНТЪР ЗА МАСАЖИ “БИО специален дрениращ балсам движване на колянните стави,
ЕНЕРГО СПЕКТЪР” при таки- елиминира задържането на за подобряване на мускулнава случаи се провеждат про- течности, спомага за изхвър- та трофика.

Картофите, освен че са една
от най-популярните храни, може
да облекчат болките в стомаха,
но в различна форма от тази, на
която сме свикнали. Консумацията на сок от картофи подобрява
храносмилането, облекчава при
проблеми с лигавицата на стомаха. Специалистите установили, че
алкалоидите от картофите действат като антиациди (неутрализират хлорната киселина в стомашния сок).
Сокът е богат и на основни вещества и помага при подагра,

ревматизъм и
артрит. В 100 г
варени
картофи се съдържат 86 калории.
Картофът е отличен източник на
витамини и минерали: витамин
С, ниацин, витамин В6, тиамин,
фолиева киселина, калий, магнезий, фосфор, желязо, манган
и калций. Витамин С предпазва
от рак и сърдечни заболявания,
витамин В6 засилва имунитета, а
калият е важен за поддържането
на баланса на течностите и електролитите в клетките, както и за

нормалното функциониране на
сърцето и кръвното налягане.
какви заболявания
може успешно да се лекуват
със сок от картофи
гастрит - 1 с. л. сок от картофи, разреден с малко вода, се
приема половин час преди закуска, обяд и вечеря.
Язва на стомаха - 50 мл сок
от картофи на празен стомах и 50
мл сок от картофи преди обяд и
вечеря.
Диабет – ежедневна консумация на сок от картофи.
заболявания на белите
дробове - ежедневна консумация на сок от картофи.
ракови заболявания картофът
е
част от броисовата терапия за
лечение на рак.
Болести на
далака и черния
дроб, сърдечни заболявания, често главоболие
и менструални болки - ежедневна консумация на сок от картофи.
Приготвяне
Измийте картофите и отстранете зелените части от кората.
Сложете ги в сокоизстисквачка
и за минута ще имате чаша, пълна със здраве. Вместо да използвате сокоизстисквачка, може да
настържете картофите и с ленена кърпа да прецедите. Сокът да
се пие пресен! За по-добър вкус
може да разбъркате с мед, сок от
лимон, морков или ябълка.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ВСИЧКИ СТРАДАМЕ ОТ ЛИПСА НА ВИТАМИН В12?

Тези състояния познати ли са Ви?
 Имате ли проблеми със сърцето?
 Схващат ли ви се/изтръпват крайниците?
 Нервни ли сте?
 Имате ли проблеми със съня?
 Не ви достига енергия?
 Чувствате ли се отпаднали?
 Приемате ли метформин?
 Имате ли стомашна язва?
 Загуба на памет?
 Употребеявате ли редовно алкохол?
 Или пък се затруднявате със съсредоточаването?
 Имате ли познати с подозрения за епилепсия?
 Парализа?
 Веган ли сте?
 Вегетарианец ли сте?
ако отговорът е Да дори на един
въпрос, то най-вероятно имате дефицит
на витамин В12.
Съвременната медицина е колкото напреднала, толкова и неука и некомпетентна. Къде умишлено, къде просто поради незнание. За радост
обаче все повече жизненоважна информация
започва да излиза наяве. Ето такава информация взехме от една скорошна лекция.
скрита епидемия!
В модерния свят върлува епидемия. Цяла лавина от погрешни диагнози – започвайки с безплодие и свършвайки с инсулт и рак. Потайният убиец води до стотици хиляди здравословни
провали в световен мащаб. Милиони хора с етикет: алцхаймер, аутизъм, ранен паркинсон, множествена склероза, депресия, биполярно разстройство, диабетна невропатия, шизофрения
и други често нелечими болести, са вероятни
жертви на лесно откриваемия и напълно лечим в ранен стадий НЕДОсТиг на витамин B12.
Ако мислите, че мултивитамините на таблетки, които може би взимате от време на време, са
добра превенция и тази информация не се отнася до вас, то помислете отново. Тези витамини

не се усвояват изобщо. Лъжите в тази индустрия са огромни. Няма как да си набавите витамин B12 в мултивитамини. Когато говорим за
профилактика, можете да направите промени
в хранителния си режим, но при остър дефицит решението е медикаментозно- инжекционна форма на синтетичен B12 или удобна и безболезнена под формата на капки естествен В12.
усвояването на B12:
Цялата група на B витамините се нарича “кобаламини”. Когато търсите препарат, за да си
набавите витамин B12, непременно търсете МЕТИЛКОБАЛАМИН.
Причини за дефицит на B12:
Неправилно хранене, бедна на хранителни
вещества храна, веганско хранене, гастрит, медикаменти против киселини и диабет, бета-блокери, антидепресанти, антиконвулсанти, анорексия, всички чревни възпаления, автоимунни възпаления, алкохол, паразити. Простият
факт е, че 99% от човечеството е опаразитено.
Наличието на паразити ви лишава от възможността да имате B12 в организма си. Тези двете
вървят ръка за ръка: паразити и дефицит на B12.
Откъде да си набавим B12?
Да си набавим този толкова важен витамин
само от храната, е недостатъчно. Важното е
да се намери наистина действащ препарат, и
то във форма на метилкобаламин, какъвто е и
амброзия® В12 капки - усвоими са през лигавицата, не минават през стомаха и се усвояват
ефективно!. Ако има остър дефицит, нужно е
медикаментозно вливане и паралелно с това
– амброзия® В12 капки.
защо амброзия® В12 капки?
Все повече специалисти се доверяват на продукта на фирма „Долеран Фарма“ амброзия®
В12 капки.
амброзия® В12 капки е естествен В12 под
формата на МЕТИЛКОБАЛАМИН.
Капките са удобни за прием и приятни на

вкус, с добавена фолиева киселина в две концентрции: от 1000 и 5000 микрограма.
Попитайте вашия лекар или фармацевт за:
амброзия® В12 капки + фолиева киселина

Амброзия В12 капки, може
да поръчате в повечето
аптеки в страната както и
онлайн на www.helthmag. bg
и тел. 02/955 59 04
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АПРИЛ

лъжете, но само днес!
Политиците – цяла година!

АПАРТАМЕНТИ

Áúëãàðñêèÿò
ëîêîìîòèâ
íà èñòîðèÿòà
Кой локомотива тук докара
сред всеобщата разруха,
така че крайната му гара
да е все на шеста глуха?
Мигар само цар Борис
карал го е този влак?
За негов първи машинист
един ли имаше мерак?
Кондуктори, че и огняри
го караха към светли гари,
а после със същите задачи
го караха дори спирачи.
А в днешните по-нови ери
редуват се като карачи
даже самите пасажери,
че в карането има хляб
и при това – не хапка суха.
Та ще го режат днес на скрап.
Да е свободна шеста глуха.
красимир машЕВ

ÂÈÖÎÒÅÊÀ


В "Бърза помощ".
- Безплатно ще ме лекувате, нали?
- Ти да не си паднал
от небето?
- Не, от стълбата....

мечтата на работодателите:
- Търсим човек с
мъдростта на 60-годишен, опита на 50-годишен, амбициозността на
 Крайпътният знак
се скарал на шофьорите:
- Гледайте си пътя! В
деколтето на спътничката ви няма нищо интересно.
 Копоят се оплакал
на овчарското куче:
- Тръгнахме на лов
за вещици, но вещици-

40-годишен, енергичността на 30-годишен,
външния вид на 20-годишен и нуждата от пари на 10-годишен!

как да научиш децата на добри неща, като:
- Тарзан ходи гол!
- Пепеляшка се прибира след 12 ч.!
- Батман кара с 400 км.
- Снежанка спи със седем джуджета!

Не пропускайте момента!
Хайде на апартамента!
Тук настана страшен кеф –
дават ги по два за лев!
Изкоп видиш ли голям –
насочи се в миг натам!
Ще ти изградят без зор
даже личен асансьор!

А

липи Карабабаков е контактна
личност, сърдечен и услужлив човек.
Чак да се просълзиш
от умиление, че няма
друг като него в нашата държавна агенция. Да ти е драго да
се отбиеш в канцеларията му – все ще ти
услужи с това-онова,
ще ти даде съвет или
най-малко ще съчувства на проблемите ти.
А да му правиш
ревизия или проверка е удоволствие. За каквото и
да го проверяваш
– за трудовата и
финансовата дисциплина, по охраната на труда или
противопожарната
безопасност. С две
думи, Алипи е човек до болка симпатичен.
Пристига
при
него на проверка противопожарната
служба. Това контакти, осветителни тела,
нагреватели, предпазители – всичко си е
на мястото, обезопасено, замасено. И мълния да удари, ще се
върне обратно в небето. А щом приключи проверката, Алипи

- Какво ти е най-голямото желание?
Рибарят, без да се замисли, отговорил:
- Да ми възстановиш
всичките пари, които
изхарчих при твоето
улавяне! Златна ми излезе…
 Гълъбът на
мира заявил пред
журналисти:
- Лулата на мира може
да се напълни с
барут…
 Конят казал
на магарето:
- Ако не
хвърлиш
самара с

на човека във властта
ярко лъсва му честта!
Думата „морал” е смешна!
А посоката ни – грешна!
уляна иВаНОВа

СИМПАТИЧЕН ЧОВЕК

КРАТКИ БАСНИ
те ни хванаха.
 Кокошката казала
на гъската:
- Нашият петел никога няма да изкукурига толкова много, че да
започне да снася яйца!
 Златната рибка попитала рибаря:

Тук е още и кумичката,
тук е също и Веждичката.
С триста и кусур квадрата
яко бие ги парата!
А за бедните душички
са великденски трошички!
То пред избори тъй става
в миличката ни държава –

ще почерпи проверяващите с ароматно кафе и сладкиши, та чак
и на хората с високо
кръвно да им се допие
от силната напитка.
Идва ред на комисията по трудовата дисциплина. Алипи си седи зад бюрото и не
мърда от там. Но след
проверката ще свари

вата дисциплина…
А хората от финансовата комисия не само се убеждават, че
всичко е наред, но си
и заминават доволни.
Карабабаков с готовност услужва на някои
от тях с пари в заем.
На кого ли е отказвал
тоя услужлив човек?...
Идва ред на коми-

кафе, ще отвори кока-кола, ще погледне в
чашките за кафе за бъдещето за десет години напред, и то все в
розови краски. А времето неусетно се изнизва и кажи-речи, някои
с основание могат да
обвинят комисията в
неспазване на трудо-

сията по охраната на
труда. И тук нито грам
нарушение. На член с
увреждания Алипи ще
предложи стол за сядане, на останалите ще
проветри помещението, за да не мирише на
химикали и ксерокси,
сетне всички ще почерпи с шоколадови

ездача, още дълго ще
теглиш!
 И деветата дупка
на кавала я залъгват с
ала-бала.
 Нафталинът казал
на знаменосеца:
- Не всички дупки в
знамето са от куршуми.
Повечето са от молци.
 Реплика на една
кьорсофра:
- Пред държавната
трапеза никой не се
прави на сляп.
 Конят от цирка
сподели пред дресираното куче:
- Носът ми умира за
мирис на оборски тор
от родния край.
 В село без кучета
написали лозунг:
"Тук и кучетата са умрели от глад!"
 Нощницата в гардероба се похвалила
пред закачалката:
- Аз съм дневното
облекло на нощните
птички.

бонбони…
Човек и половина е Алипи Карабабаков. И нищо чудно,
че комисиите се надпреварват да го посещават. То да ти е драго да проверяваш човек без нарушения!
Ето защо един ден
останахме като гръмнати, узнали, че Карабабаков се опитал да подпали образцовата
си в противопожарно отношение канцелария.
Искал да изгорят
някои документи, че бил подправил нещичко
държавно, попипнал нещо от европейските програми,
макар
всичко с финансовата дисциплина да било наред…
Но откровено казано, всички се натъжихме, че той изчезна от агенцията
ни. Може ли човек да
не съжалява за толкова симпатичен човек като Алипи Карабабаков?...
атанас жЕлЯзОВ

ËÎÃÈÊÀ
 Ако тенът ви е
жълт, очите - дръпнати, и ви плащат заплатата в йени, значи вие
сте японец.
 Ако се приберете
пиян, без обувки, с половин бутилка в едната
ръка, с половин краставица в другата и въ-

преки това жена ви ви
целуне, значи това не е
вашата жена.
 Очаквате хубаво
време? Е, няма да стане! Какво ни е наред,
че и времето да ни е
хубаво?!
Димитър БЕжаНски

страницата подготви иван ВасЕВ

