ÄÂÀ ÂÅÑТÍÈÊÀ Â ÅÄÈÍ

40

Çà âàøåòî

60

СТОТИНкИ

СТРАНИЦИ

®
Брой

14

4.IV. - 10.IV.2018 г.
СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Роäåна с êúсмåт
народната
певица
Цветелина
ДоБреВа

Áëàãîñëîâåíèåòî
Ãîñïîäíå è
ìèëîñòòà Ìó
äà áúäàò ñ Âàñ!
на стр. 7

ÂÚÇÊÐÅÑÅÍÈÅ
ÎÇÍÀ×ÀÂÀ
ÍÀÄÅÆÄÀ

- Цветелина, с
вълнение очакваме големия християнски празник
великден - как и
къде го посрещате със семейството ти?
- За мен приготовлението за Великден
започва
още от началото на
великите пости.
на стр. 8

хубавите
помисли
крепят

Премиерът се похвали, че великденскоколедните бонуси са станали традиция. и
добави, че това струва 100 млн. лв. на хазната. Дотук добре. Да са честити на получателите откъснатите от коравите сърца на властниците 40 левчета! лошото е,
че те са доказателство за пословичната
бедност на цяло едно достойно поколение.
56 на сто от пенсионерите са с доход под
321 лв., а половината от тях оцеляват с
под 200 лв. месечно. нещастие е да бъдеш
управляван от некадърници, възприемащи
те като тежко бреме, като хора, получили своето от живота, за които не бива да
се харчат грешни пари!
обидно е разделянето на пенсионерството. Въпросната традиция е позорна! необходимо е тя да бъде прекратена с цялостно
преизчисляване на всички пенсии така, че да
не остане българин, участвал с труда си в
изграждането на бившата разграбена от
прехода соцродина, под чертата за физическо оцеляване. Властниците би трябвало да се срамуват, а не да се гордеят с подобна благотворителност.
„П”

НАШАТА ЦЪРКВА В ЕРУСАЛИМ

Пропастта между
бедни и богати Разнобой
се увеличава
раЗмиСли на ГлаВния реДактор

на стр. 30

ПоЗиЦия

Все по-малко хора знаят какво се е
случило преди повече от 2000 години
на Великден и защо въобще съществува този празник.
на стр. 7

на стр. 7

Поздравление
от мими иВаноВа
и развигор ПоПоВ

ПОЗОРНА ТРАДИЦИЯ

По 40 лв. за
Великден ще
получат около
1,2 млн. пенсионери с доход
до 321 лв.
изплащането
на пенсиите
ще започне
от 4 април.

мелнишкият епископ ГераСим:

Год. XXVII (1292)
НАЦИОНАЛЕН

Важно!

на стр. 3

Невероятният стремеж на председателя
на гербаджийската група в парламента Цв.
Цветанов да хули президента без никакво
основание е срам за нацията.
на стр. 4

Трудът за актьора е наркотик
Васил миХаЙлоВ на 80 години
- как са сега нещата в театъра, в киното, г-н Михайлов?
- Навършвам осемдесет години, но още не се предавам,
играя в три театъра пет пиеси.
Истината е, че аз вече забравих
колко роли съм изиграл в теа-

търа, филмите са 96, в телевизионния театър имам към 80. В
театрите вече колко са над 100,
не им водя сметката. Някои броят колко пари съм изкарал от
тези роли, но аз не знам.
на стр. 30

аБонираЙте Се!
До 15 април във всички пощенски
станции на страната
ÊÀÒÀËÎÆÅÍ ¹552
1 месец

2 месеца

3 месеца

3 лв.

5,40 лв.

13,20 лв.

До края на
годината
21 лв.

ÁÅÇ ÌОß ÂÅÑÒÍÈÊ
ÍÅ ÌОÃÀ
на стр. 5
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Режими на семейните За кого ще отпаднат ограниченията
имуществени отношения
отГоВаря аДВокат крЪСтан ВлаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка колеГия

В Семейния кодекс, в сила от
1.10.2009 г., са уредени семейните имуществени отношения по коренно различен начин в сравнение от дотогава
действащия кодекс. В този материал
ще посоча общите правила за уреждане на имуществените отношения между съпрузите.
Сега действащият Семеен кодекс
различава следните варианти на имуществените отношения между съпрузите. В настоящата статия маркирам режимите, без да влизам в детайли.

1. Законов режим
на общност

В чл. 21 се посочва: ”(1) Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити.”
Това означава, че всичко, което съпрузите са придобили по време на брака,
става общо. И обратното. Онова, което
е придобито преди брака, остава на този от съпрузите, който го е придобил.
От горното правило правят изключения придобитите имущества от отделния съпруг по наследство, дарение и
завещание. Искам да отбележа, че ал. 4
от горния член допуска, ако
някой от съпрузите има
„значително по-голям
принос при придобиване на семейното имущество, то той
има право да предяви своите претенции
било още по време на
брака или след развода”.

2. Имуществена
разделност

Имуществената разделеност се посочва от съпрузите при сключване на
граждански брак. Това означава, че
имуществото, което придобива отделният съпруг, си остава само негова собственост. Примерно купува на свое име
кола, вила, апартамент. Тя си остава само негова. При един бъдещ развод другият съпруг няма да има дял. Това ясно
е посочено в чл. 33. „(1) Правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.” Веднага обаче трябва да кажем,
че и тук законодателят е допуснал едно
ограничение. В ал. 2, чл. 33, се посоч-

ва, че „При прекратяване на брака по
исков ред всеки съпруг има право да
получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа
в домакинството или по друг начин”.

3. Договорен режим

БраЧЕН Договор
Чл. 37, ал. 1 дава възможност на
встъпващите в брак или вече сключилите такъв да могат да уредят имуществените отношения помежду си с
брачен договор. Във втората алинея на
текста е посочено обаче едно ограничение, а именно: ”Брачен договор могат да сключат само дееспособни лица.”
Това означава, че лица, ненавършили
пълнолетие, макар и встъпили в брак,
не биха могли да сключат такъв договор. Към тях се отнасят и някои категории психично увредени лица, на които законът е отнел това право.
Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите и по време на брака.
Искам да отбележа, че брачният договор все още не е най-разпространеният начин, който съпрузите използват при уреждане на имуществените си отношения. Засега този способ е предпочитан
може би от двойки,
които имат неравностойно социално положение.
Както изброих
по-горе, три са режимите, при които законът
посочва как могат да се уредят бъдещите семейни имуществени
отношения. При сключване на гражданския брак съпрузите посочват с
кой от тези три варианта ще уреждат имуществените си отношения по
време на брака. Също така ще подчертая, че тези три способа уреждат
единствено имуществените отношения между съпрузите. Личните емоционални отношения в брака може
и навярно оказват някакво влияние
върху тях, но те се регулират от други раздели на закона.
В следващи броеве ще разгледам
подробно трите режима на семейните имуществени отношения.

Не повече от 8000 души ще се възползват от отпадането на максималния
размер на новоотпуснатите пенсии.
Към момента има около
55 хил. пенсионери с пенсии, на които е сложен таван от 910 лв. Съгласно разпоредбите на Кодекса за
социално осигуряване от
1 юли 2019 г. техните пенсии ще се
увеличат до 1040
лв. Това се равнява на 40 на сто от
максималния осигурителен доход
за настоящата година. От тях около
25 000 души ще получат действителните си размери,
а останалите близо 30 000 ще останат ограничени на
1040 лв. Това отговориха от НОИ.
как сЕ
оПрЕДЕлЯ ПЕНсиЯТа
оТ 2019 г.
Плавно нарастват изискуемите възраст и осигурителен стаж за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
За жените се изискват навършена възраст 61 години
и 4 месеца и осигурителен
стаж 35 години и 8 месеца, а
за мъжете - навършена възраст 64 години и 2 месеца и
осигурителен стаж 38 години и 8 месеца.
Хората, които не отговарят на условията за необходимия стаж, през 2019 г. могат да се пенсионират при
навършване на възраст 66
години и 4 месеца за жените
и мъжете, ако имат най-малко 15 години действителен
осигурителен стаж.
През 2019 г. ще има промени в начина за изчисляване на индивидуалния коефициент на хората, който
участва в пенсионната формула при определяне размера на тяхната пенсия. За

Почина 105-годишният дядо Тома от Смолян
Почина дядо Тома Чолаков от смолян на 105-годишна
възраст. родопчанинът бе един от найвъзрастните българи въобще. Дядо Тома е роден в смолянското село Пещера на
5.2.1913 г. работил е
като дюлгер, общ работник, животновъд,
участвал е в строителството на язовир „Батак”, но най-вече се е
занимавал със земеделие.
от дядо Тома сме
запомнили:
„когато се нахраним, трябва да чувстваме малко глад.
голям майстор съм
на качамака – на младини преживявах ме-

сеци с него.
Не обичам сладко и
солено, не пия и не пуша – ракията и бонбоните са за гости. винаги след ядене оставям
мъничко глад. Никога не съм преяждал.
Тъпченето с храна,
дори когато е вкусна,
е вредно. Не е добре
човек да е лаком.”
столетникът се е
трудил неуморно до
дълбоки старини, но
и за работата си има
позиция - не трябва
да се работи до прегряване, а и да се почива.
Той допреди 7-8 години лятото прекарвал в родното си село в 200-годишна къща. гледал три кози

и до дванадесет ярета. раздавал по две на
трите деца.
останалите консервирал и му стигали за храна за цяла
година.
През зимата се
прибирал в смолян
при близките, където

преди 60 г. си построил къща. На младини
ходил стотици километри с овцете до Бяло море.
Два-три пъти заедно с по-големите си
братя дядо Тома е ходил и на гурбет като
чирак чак в Персия.

пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., при определяне на индивидуалния коефициент няма да участва
осигурителният доход на
хората за периода от три
последователни години от
последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г.

и за осигурителния стаж на
заявителя.
От 1 януари 2019 г. отпада изискването за представяне на документ за
осигурителния доход за
трите най-добри последователни години преди
1.1.1997 г. поради това,
че индивидуалният коефициент на лицето ще се

Индивидуалният коефициент ще се изчислява
само от осигурителния доход за периодите след 31
декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. Когато обаче лицето
няма осигурителен доход
след 31 декември 1996 г.,
е предвидено, че индивидуалният коефициент
се изчислява по досегашния ред от осигурителния
му доход за период от три
последователни години от
последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по негов избор. В
случаите, когато осигурителният доход на лицето
до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от
този доход.
ЩЕ иМа ли
ПроМЯНа в БроЯ На
ПЕНсиоНЕриТЕ
Очакванията на базата на тенденциите са, че
през следващите 2 години броят на новоотпуснатите пенсии няма да нараства. През 2017 г. броят на
пенсионерите е бил около 2 170 000 души, с малко
повече от 12 000 души помалко спрямо година порано. Така е и по отношение на пенсиите - при около 2 608 000 през 2016 г.,
към края на 2017 г. са изплащани близо 2 558 000
пенсии. Новоотпуснатите
пенсии също намаляват от малко над 107 хиляди
през 2015 г. и 2016 г., през
2017 г. са отпуснати малко
над 97 хиляди пенсии

определя единствено от
осигурителния му доход
за времето след тази дата. Тези данни за осигурените се подават от осигурителите в Регистъра на
осигурените лица (РОЛ),
от който НОИ и НАП могат служебно да ги използват. Когато данните в регистъра са коректни и пълни, няма нужда от допълнително удостоверяване
на осигурителния доход с
друг документ.
Осигурените имат възможност посредством
персонален идентификационен код (ПИК) на една от двете институции да
проверяват по всяко време осигурителните си данни в РОЛ и могат да сезират работодателя си при
липсата или наличието на
неточност на данните.
НОИ има право да контактува директно с осигурителите и при необходимост да изисква служебно от тях издаването
на нужния за конкретния
случай документ, когато
има липсващи или некоректни данни или следва
да се представи допълнителна информация. Така на практика не се налага удостоверяването им
на хартиен носител от заявителя.
Осигурителният институт подчертава, че за определяне на правото и
размера на пенсията се
зачита целият осигурителен стаж на лицата.
Той се удостоверява както с данните от РОЛ, така и
с трудови, служебни и осигурителни книжки и/или с
документ по определен
образец. Това означава, че
осигурителният стаж, освен когато е полаган при
условията на първа или
втора категория труд, може да бъде зачетен по данни от регистъра за периода след 31.12.1996 г.

кой и как
ЩЕ сЕ УДосТовЕрЯва
ПрЕДи
ПЕНсиоНираНЕ
В общия случай за отпускането на една пенсия
за трудова дейност са необходими данни както за
осигурителния доход, така
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Пропастта между бедни
и богати се увеличава

Неравенството между най-богатите и найбедните в България се
задълбочава въпреки
сравнително високия
икономически растеж
през последните години, повишаването на
заетостта и доходите и
спада на безработицата
до предкризисни нива.
Най-богатите 20% от
населението получават
средно 8 пъти повече от най-бедните 20%.
Данните са на Евростат към края на 2016 г.
Само година преди това разликата в доходите им е била 7 пъти, а
през 2012 г. - 6 пъти.
Неравенството в доходите е само един от
социалните показатели,
по които България е в
"критично положение",
става ясно от последния
доклад на Брюксел. От

тази година обаче Еврокомисията се фокусира върху социалните
политики и социалните права на гражданите, които в много държави изостават на фона
на възстановяването на
европейските икономики след кризата. За целта ЕК вече ще следи 12
показателя, свързани с
равните възможности и
достъп до пазара на труда, условията на труд и
социалното подпомагане и т.н.
България получава
оценка "критична ситуация" за половината
от тези показатели, а за
други три е необходимо да сме "под наблюдение". Това изправя
страната ни пред нова
опасност да попадне в
най-рисковата група на
страните с прекомер-

Законът за частните охранители противоконституционен
Законът за частната охранителна дейност
(ЗЧОД), който беше предложен от депутати от ГЕРБ
и приет скоростно на две четения въпреки предупрежденията за това, че създава прецедент в сектора на охранителните фирми, е на път да придобие заплашителни размери с политически оттенък.
На пръв поглед частната охранителна дейност
е проблемен сектор от години и регулацията му
по някакъв начин се нуждаеше от осъвременяване. С намесата обаче на силово ведомство, каквото е МВР, в чисто икономическа дейност нещата
започват да изглеждат повече лобистки, отколкото
експертни. Зад неаргументираното обяснение, че
МВР по този начин ще контролира строго дейността на охранителните фирми заради сигурността
на гражданите, се въвеждат куп нови рестрикции
и задължения
към фирмите
в сектора. Това
създава реална заплаха от
заличаване на
някои от тях от
картата на пазара на частните услуги за сигурност, като в
същото изплуват и съмнения за извличане на политически дивиденти и разширяване на влиянието върху местната власт и респективно върху гласоподавателите.
В деня, в който главният прокурор и президентът сезираха Конституционния съд за противоконституционност на текстовете за въвеждането на
новия лиценз за охрана на урбанизирани територии, беше публикуван проект на наредба на МВР,
която въвежда нови правила по отношение на лицензионните режими. Впечатление прави, че в нея
преобладават регулациите, които въпреки декларациите на правителството за облекчаване на бизнеса от административната тежест въвеждат все
повече и нови пречки. На практика въвеждането
на допълнителни административни и финансови
тежести би заличило по-малките фирми от пазара, като ще освободи ниша на по-големите играчи.
По конституция на централната изпълнителна
власт единствено е възложено да осъществява
функциите по сигурността със съответните органи. Което означава, че създаването на друг ред
извън очертания в основния закон за опазването
на обществения ред и сигурността е недопустимо.
Още по-малко да се възлага на частни структури
да имат такива правомощия.

ни макроикономически дисбаланси, от която успяхме да излезем
едва през тази година.
Освен неравенството на доходите найтежко е положението
с високия дял от населението, което живее в
риск от бедност и социално изключване. През
2012 г. 49% от българите са били в такава
опасност. През 2014 г.
делът им пада до 40%,
но оттогава положението не се е подобрило.
Като критична е определена и ситуацията с
високия процент младежи на възраст от 15
до 24 г., които нито учат,
нито работят - към края
на 2016 г. те са 18% от
населението.
България получава
най-ниската оценка и
за ефекта на социални-

В

одата в чешмите
на пет села в Монтана и Георги Дамяново е мътна, съобщиха от Регионалната здравна инспекция
/РЗИ/ в Монтана.
Водата от чешмите в
Безденица, Долна Вереница, Горно Церовене Гаврил Геново и Георги Дамяново е негодна за пиене, показват лабораторните изследвания. Според инспекторите снеготопенето е
причина за мътната вода в чешмите на хората.
От РЗИ забраняват
да се пие от тази вода.
Разпоредено е на кметовете да информират
живеещите в петте села, че водата може да се
използва само за битови цели. От инспекцията препоръчват хората да пият само бутилирана вода от магазините или такава, доставена от ВиК-Монтана с водоноски.
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те помощи върху намаляването на бедността.
Единственият показател, по който България е над средното за
ЕС ниво, е равнопоставеността в заетостта на
мъжете и жените.
По повод Деня на жената 8 март бяха оповестени данни, които показват, че по отношение
на заплащането има сериозно неравенство
между половете - за
един и същ тип работа
жените в България получават около 30% помалко от мъжете.

България се изправя
пред сериозни предизвикателства и по отношение на част от индикаторите за защита на
социалните права, се
посочва в последния
доклад на Брюксел.
Ромите и децата от
бедни семейства са със
затруднен достъп до
качествени образователни и здравни услуги. Разходите за социално подпомагане са доста под средните за ЕС и
това допринася за високото ниво на бедност в
страната.

Спряха водата на
пет села, опасна е

Причина за влошеното качество на водата са проливните дъждове, които са размътили водоизточниците,
от които се снабдяват
тези села.
РЗИ-Монтана забрани да се пие от чешмите в други три села - Владимирово, Пали лула и
Охрид в община Бойчиновци по същите причини.
Водоподаването за
питейни цели да се въз-

станови след получаване на двукратни последователни резултати,
които съответстват на
изискванията.
Жителите на село Казанка, което е в непосредствена близост до
военния полигон Змеево, излязоха на протест заради високите
нива на уран в питейната вода. Там също има
забрана водата да бъде ползвана за пиене и
миене.

Храни за бедни

Макар и в края на зимата, индивидуалните пакети с храна по оперативната програма на ЕС все пак ще стигнат до най-бедните българи. От БЧК
съобщиха, че техните доброволци започват поетапно раздаване на хранителните помощи на най-нуждаещите
се. До 4 май пакети с продоволствия
ще получат 331 485 социално слаби

българи, включени в списъците
на Агенцията за социално подпомагане.
Общият брой на раздавателните пунктове в цялата страна е
310. Седмичен график за раздаването е публикуван на интернет страниците на БЧК /www.
redcross.bg/, на АСП /www.
asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК. Подробният график за регионите
тепърва ще бъде обявен. Тази година хората в нужда ще получат 16,320
кг храна от 7 вида продукти - леща 7 кг, рибни консерви – 1,120 кг, грах
– 3,200 кг, лютеница - 2 кг, доматено
пюре – 0,800 кг, бисквити – 1,200 кг
и мед - 1 кг. Хранителните пакети ще
се раздават срещу документ за самоличност и подпис.

Всеки втори шеф
дава бонус
за Великден
Всеки втори работодател ще даде великденски бонуси на
служителите си. За 7
от 10 работодатели
бонусите са се превърнали в традиция.
Най-често работодателите предпочитат
да дават финансов бонус. Всеки втори ръководител ще даде до
200 лева над заплатата, а двама от 10 ще
бръкнат по-дълбоко
в джобовете си с над
500 лева. Други 11%
от фирмите пък ще използват ваучери.
Глоби от КАТ

Глобите от КАТ да
постъпват в общините,
искат кметовете у нас.
Те предлагат промени
в Закона за местното
самоуправление, които
да им дават по-големи
правомощия.
Пари за бежанците
от Сирия

200 000 евро отпусна
кабинетът като вноска в
Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на
сирийската криза.
Още 2 години
търсят нефт

Срокът за търсене и
проучване на нефт и
природен газ в „Блок
1-21 Хан Аспарух” ще
бъде удължен с две години.

б и с е ри
Бедата на Истанбулската конвенция е, че
сама съдържа латентно идеологическо насилие. Натрапват идеология дискретно и под
морален шантаж. Маневрата е прикрита,
но и разгадана. Съпротивата идва по линия
на страха за детето и
отвращението от перверзното. Това е същината на скандала.
Д-р Николай Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Ще управлява ли
Орбан трети мандат
На 17 февруари
президентът на Унгария Янош Адер даде
старт на предизборната кампания. Оттогава досега партиите
в страната се стремят да привлекат
колкото се може повече избиратели от
8-те милиона и 300
хиляди имащи право на глас да ги подкрепят на парламентарните избори на 8
април. През последните два месеца социологическите
проучвания
непрекъснато вар и рат и е
трудно да се предскаже коя партия какъв процент ще вземе. Даже водещата
партия ФИДЕС, която управлява страната от 2010 г., през
февруари намали
подкрепата си до
29% и политическите анализатори започнаха да правят
прогнози дали тя
ще успее да спечели с обикновено или
с конституционно
мнозинство. Правителството на Орбан
води финансирана
от данъкоплатците
офанзива срещу начина, по който Европейският съюз управлява бежанската
криза. То обвинява
и родения в Унгария
милиардер и филантроп Джордж Сорос
за намеса в държавните дела със спонсориране на неправителствени организации, подкрепящи
миграцията от Близкия изток и Африка
към Европа.
Още в първата си
предизборна реч на
18 февруари министър- председателят
Виктор Орбан призова за глобален антиимиграционен алианс.
Опозиционните
партии са разединени по това как да се
преборят с Орбан,
който стяга хватката
си върху икономиката и медиите. Като втора политическа сила се очертава
националистическата партия „Йоббик”,
която се препозиционира като центристка. Но за нея социо-

логическите проучвания се движат между 17 и 20%. Докато
Социалистическата партия, която бе
на власт до 2010 г.,
не получава повече
от 11-12% подкрепа.
Очаква се да влязат в
парламента още Демократическата коалиция и Зелената
партия.
Преди четири години наблюдателите,
включително Организацията за сигурн о с т
и сътрудн и чество
в Европа, заявиха,
че управляващата партия има
предимство на изборите заради ограничителните кампанийни правила. Оттогава
насам подкрепата за
нелибералната идеология на Орбан нараства, докато си изгради империя от подкрепящи го медии,
която включва повечето регионални и
няколко национални телевизии.
И сега никой не се
съмнява, че 54-годишният десен премиер Виктор Орбан ще спечели трети последователен
мандат. Той продължава да се радва на
популярност в страната си въпреки обвиненията на критиците му, че неговата
националистическа
политика и централизиране на властта
отдалечават Унгария
от демокрацията и я
тласкат към авторитаризъм. Според неговите привърженици обаче той е успял
да реформира страната и да увеличи
икономическия растеж.
Но все пак не се
знае дали ФИДЕС заедно с по-малкия си
коалиционен партньор християндемократите ще успее да
повтори успеха си от
2014 г., когато имаше 133 депутати в
199-местния парламент. Немаловажно е и къде ще отидат гласовете на все
още 39-те процента
колебаещи се избиратели.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Настояваше да получи стенограма от разговора на държавния глава с Всерусийския патриарх Кирил, заподозрял го, че не е защитил
българското достойнство. Наговори куп нелепости за „чуждата зависимост“ на летеца ас.
Нито му е на образованието, нито на уменията, интелекта и рейтинга. Затова и черна завист
го гризе… От Светия синод пуснаха запис на въпросната среща. По-деликатно и отговорно поведение на Радев просто не е възможно. Ако
си мислите, че Цвъки се
извини публично, лъжете се.
Това, че той е неофициалният

Общество

ването на Путиновите агенти, са антиевропейци.
Фактът, че не е завършил
Юридическия факултет,
не го оправдава за незнанието на презумпцията за невинност, на която се гради демократичното общество. Поведението му досущ напомня
държанието на рошавия
Джонсън, външен министър на Британия, с въпиющата некомпетентност.
Онзи симпатяга спомена романа „Престъпление и наказание“, мотивирайки се, че великият руски мислител е затвърдил правилото: Щом
има престъпление, има
и наказание. Налага се
да го опровергаем, цитирайки точно Достоевски. Свободният превод
на въпросния пасаж гласи: „Сто съединени заека
не правят един кон, както и сто съединени предположения не правят едно доказателство.“ Доста
гадости натвориха западните ни приятели в Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Афганистан, за да се
съгласяваме винаги без-

желаят да те имат за партньор и занапред, трябва
да се съобразяват с обстановката у нас.
Многократно по-щастливи щяхме да сме, ако
вместо срещата с Ердоган във Варна премиерът
бе положил усилия за изграждане на мост между
Путин и изпадналия в истерия Запад. Знаем причината за поредната „студена война“. Стопанинът
на Кремъл постъпи като
заселниците на дивия Запад. Неписан закон на „новия свят“ е било правилото оръжието да се носи открито. Всеки разбойник,
пожелал да ти вземе парите, жената, ранчото, коня и т.н., преди да го стори,
сравнява своя пистолет
„Колт“ с пушката „Уинчестър“ срещу себе си. Възпиращото въздействие е
безспорно. Путин, заобиколен от бази на НАТО,
понасящ несправедливи
санкции, разказа и показа на видеоекрани мощни
неуловими ядрени ракети, каквито противниците му биха имали след поне 20 години, за да знаят
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вешките права. Щяхме да
сме доволни, ако бе поставен безобидният въпрос: след като има традиция самолетите на държавната авиокомпания
на Турция да носят имена на техни градове, защо на Летище София каца
аероплан, наречен „Кърджали“? За духовните граници в речите на владетеля на южната съседка не
отваряме дума. Но няма
как да премълчим, че преди да ни поробят османлиите с огън и ятаган, сме
били с граници на три морета. Имали сме победата
на хан Крум над Никифор,
своя Златен век на Симеон и спирането на кръстоносците от Калоян и т.н.
Австрия предложи да
бъде посредник в диалога за изясняване на истината между Лондон и Мос„СВОЙ ЧОВЕК“
ква. Канцлерът й подчерна Белия дом, се потвържта, че е бил подложен на
дава ежедневно. След канатиск да се включи в загото посланикът на САЩ
вора срещу Русия. Докато
по съвсем непозволитечерпим Юнкер с любимилен начин от екрана на
те му ракийка, шопска саобществената телевизия
лата и луканка, докато се
призова да бъдем соливъзторгваме от напъните
дарни с евроатлантичена Туск да овладее българските съюзници и
ския език, виенчани
изгоним руски дини изпревариха. Оспломати от страната,
тават още три месеца
Цветанов направо
да председателствапощуря. На път и под
ме Европейския съУважаеми читатели, неусетно мина първото тримесе- юз и срокът е достапът бръщолевеше, че
нямат значение дока- чие. Залисани в поредицата вътрешни и външни сканда- тъчен да се поправим.
зателствата за „дъл- ли, които се стремим обективно и честно да отразяваме В момента сме с умегата ръка на Москва“, и анализираме, не усетихме устремния летеж на времето. ло балансирана позищом 20 държави са За малко да пропуснем да призовем тези, които държат на ция, която се надяваприели британските общуването с „Пенсионери“ и са на „къса позиция“, да под- ме да запазим. Почти
предположения по новят абонамента си до края на годината. Приканваме и е сигурно, че използслучая „Скрипал“ за онези, имащите възможност да правят подаръци на род- ваната отрова срещу
меродавни. Не се ли нини, съседи и близки, да ги изненадат великденски с абона- бившия шпионин не
присъединим към тях, мент за нашия-ваш вестник. Предстоят сериозни изпита- е „Новичок“, а негоще изпаднем в изола- ния. Нека бъдем заедно! „Пенсионери“ казва премълчавани ва разновидност, коция с тежки послед- истини. Бори се срещу лъжата и неправдата и вярва, че в ято със сигурност не
ствия. Явно за него крайна сметка доброто винаги побеждава.
е патент единствено и
До 15 април във всички пощенски станции гарантирайте само на бившия СССР.
Борисов е бос, но посланикът Ерик Рубин си получаването на „Пенсионери – За вашето здраве“ в до- И не е толкова смърне пада по-долу. Часо- мовете. Това е хем удобно, хем изгодно. А за редакционния тоносна, защото дъве преди Съветът по колектив е от изключително значение. Обичаме ви, разчи- щерята на предалия
сигурност към прави- таме на вас и се надяваме чувствата да са взаимни!
родината си агент се
телството да се събепрекословно с тях…
евентуални агресори с ко- възстановява…
ре, за да изслуша привиСоциалистите, които
В крайна сметка се по- го си имат работа. Като докания от Русия Бойко Ко- лучи разнобой между бавим страхотната му из- ту се изравняват с ГЕРБ
цев, прозвуча категорич- председателя и замест- борна победа, ето откъде по симпатии, ту са на 2,5
ната заповед за активизи- ника на ГЕРБ. Дали е са- идва лютата ненавист на на сто след тях в зависиране на русофобите. И те мо на повърхността, мо- мечтателите да разпарче- мост от фирмата, провезабълваха измишльоти- жем да гадаем. Защото тосат Русия и да грабят с ла изследването, предлони по всички електрон- има и вариант да се пра- пълни шепи от богатства- жиха декларация в имени медии, като се започ- вят на доброто и лошото та й…
то на мира, изразяваща
не от Мони Паси, преми- ченге, за да трупа Бойко
Но да се върнем към единна позиция на парне се през Александър точки. Рейтингът му спо- варненската среща, обя- ламента. Цветанов скочи
като ужилен и не пое поЙорданов, Леа Коен и се ред „Алфа рисърч“, аген- вена за
дадената ръка. Според нестигне до Елена Поптодо- цията, бивша собственост
ИСТОРИЧЕСКА
рова… Нейно превъзхо- на настоящата главна се- от подмазвачи, вързани го единствените правилдителство Ема Хопкинс, кретарка на кабинета Ру- за хранилката на управни- ни решения са на голепредставляваща Обеди- мяна Бъчварова, бил ско- ците. За три месеца това мите страни в ЕС. Апроненото кралство у нас, чил с цели 3 пункта. Ако е 13-ото подобно вижда- по, Меркел уж изгони чесе опита да добави мас- продължава така, може не на Ердоган с предста- тирима руски дипломати,
ло в тлеещия и пушлявещ все някога да достигне и вители на ЕС. Бори се чо- но всъщност ги замени с
огън. Не получихме отго- 60-те процента симпатии векът за обещаните мили- други. И подписа окончавор за разгрома на Ирак към Радев. Както и пред- арди евро във връзка със телно договора за „Севеслед лъжливите доказа- положихме, Борисов се спирането на бежанския рен поток“. Без сибирския
телства за химическия ар- съобрази с коалиционни- поток. От Брюксел не ги газ най-мощният двигател
сенал на Саддам Хюсеин. те партньори, президен- дават. Причината е, че той в Европа не може да раГоспожата се направи на та, опозицията, общото използва средствата не за боти пълноценно. Презиразсеяна точно защото от настроение в страната и изграждане на две болни- дентът на Франция МаАнглия тръгнаха обвине- с уж намалелите с 10 пунк- ци и нормални комуника- крон въпреки усмивките
нията, довели до практи- та – от 66 на 56 на сто, ру- ции за мигрантите, а купу- към Мей не отмени планираното посещение в Креческото унищожаване на софили. И отсече:
ва боеприпаси и бронира- мъл и срещата през май
една прекрасна и уредени машини. На всичко от- с Путин. Това двуличие е
„ЩЕ ИЗЧАКАМЕ!“
на страна, избиването на
горе избива кюрди на теЗа домакин на Евро- риторията на чужди дър- причината обикновените
хиляди жени и деца и мипейския съвет подобно жави, държи до 200 жур- хора да сравняват политигрантската вълна.
Цветанов, този самоот- решение е особено теж- налисти, 3 хил. юристи и ката с най-древната провержен атлантик, до по- ко. То изисква умение да общо 100 000 интелекту- фесия на земята – просследно заплашва, че всич- убедиш шефовете от Ва- алци зад решетките и на- титуцията.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
ки, които са против изгон- шингтон и Брюксел, че ако право се подиграва с чо-
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До ГлаВния реДактор

Уважаеми господине,
Наскоро прочетох в
един столичен вестник цитат от изказване на Бойко Борисов:
„С Турция сме били в обща велика държава от
векове за векове.” Шокиращо, нали? Гавра
с българската нация!
Няма турско присъствие, няма турско робство, няма Освобождение, няма Трети март,
няма Ботев, няма Лев-

ски. Има обща велика
държава с Турция!
Това е върхът на елементарните нескопосани изказвания на Борисов. Последно обяви,
че е най-религиозният
човек в България. Ако
се приеме Истанбулската конвенция, това ще е най-големият
му гаф. Както и на Станишев.
По това изказване
мълчат част от учените и историците.
Мълчат и коалиционните му партньори. В
този случай Борисов,
ако има съвест, тряб-

ва незабавно да подаде
оставка! Коалиционните партньори, ако са
патриоти, трябва да
напуснат коалицията.
Така, ама всезнаещият
русофоб Валери Симеонов мълчи. „Войводата” Каракачанов дипломатично се измъква. Смиреният християнин богослов Сидеров
също мълчи. Спортистът Цветанов ежедневно слави успехите
на ГЕРБ, а мълчи за борчовете, в които е затънала държавата. Мълчи за закриваните болници и училища. Мъл-

на читателя

чи и за мизерното съществуване на пенсионерите.
Ренегатите русофоби Антон Тодоров,
Тома Биков, Методи
Андреев, Георги Марков, Иво Инджев и други издигат в култ Борисов и партията му.
Така е, защото властта е сладко нещо.
Шопът е създал найточната сентенция
по този въпрос. Она
гласи: „Море секи мачи да са качи!”
Народът да каже докога ще е така?
христо хрисТов –
референта, Правец

Ùå обновÿт êóлтóрни сãраäи в Èсïåриõ
Община Исперих подписа договор с Държавния фонд „Земеделие” за изпълнение на проект
„Запазване на духовния и културен живот на населението чрез
ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891” в
града на стойност 386 694
лв. Целта на проекта е да
се подобри достъпът до
културни и свързани със
свободното време и отдиха услуги и за запазване на
духовния и културен живот
на населението в общината.
Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските
райони 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.

Предвидено е да бъдат извършени ремонтни дейности на музейн а т а

експозиция, централната общинска библиотека „Петя Йорданова”, ритуалната зала, картинната
галерия и други. Ще се извърши

Ãоäишнина от
Дравсêата епопеÿ

топлоизолация на стени, подмяна на дограма, подобряване отоплението на помещенията. Ще
бъде подобрен достъпът на хора в неравностойно положение
след изграждане на специализирана тоалетна и монтирането на специална платформа
за придвижване до втория
етаж, където са разположени библиотеката и ритуалната зала. След извършването на ремонта и оборудването на читалището ще се осигури нужният комфорт на ползвателите на културни услуги. Ще се
разнообразят предлаганите културни услуги на местното население и гостите на общината.
ангел Николов,
исперих

До ГлаВния реДактор

Áåç ìîÿ
âåñòíèê
í å ìîãà

Става въпрос за „Пенсионери”. Той е информационният ми източник, развлекателен събеседник,
моята трибуна за изява, съветник, и още, и още
какво ли не! На страниците му намирам всичко,
което вълнува душата и сърцето ми в трудните
делници на пенсионерския живот.
Аз, Нонка Чардакова от с. Попинци, Панагюрско,
се радвам, че живея във време, когато мога да чета
всичко, сътворено от екипа на изданието. Той твори и ни радва с умението си да подрежда и списва
рубриките така, че аз нямам мира, докато не погълна и последната буква от многобройните красиви цветни страници. Щастлива съм, че всяка сряда
го очаквам с нетърпение, виждам първата страница, продължавам нататък и не отминавам нищо.
Истинско удоволствие ми доставят размислите
на главния редактор. Толкова са ни необходими на
този етап, когато се лутаме насам-натам и ни е
трудно да се ориентираме в обстановката. Главният редактор пише, анализира, коментира компетентно и отговорно и ние вземаме ценното, за
да го пречупим през призмата на нашия живот.
Страница след страница – всяка подготвена от
компетентни журналисти, хора, нежалещи сили и
време, усърдно работещи за нас, читателите, за
да удовлетворят и най-изтънчените вкусове. Работете, дерзайте, за да ни поднасяте интересни
четива, исторически истини, хумористични творения, литературни произведения и др.
С всичко казано дотук отговарям защо съм абонат: защото без него не мога!
Работила съм 37 години като дружинен ръководител, учителка, заместник-директор и директор на основното училище в с. Попинци. Сега се
занимавам с писателска и издателска дейност и
се радвам, когато видя моя публикация във вестник „Пенсионери”.
Нонка ЧарДакова,
с. Попинци, обл. Пазарджик

М

арийка Кирова от село ри напротив. Смогва някак си, играеше с нея и старата си маПодем, област Плевен, лишава се, пести и дори си на- шинка за подстригване, правее жена трудолюбива и прави ремонт, като сама плаща ше прически, от които хората
е ясно откъде - от трудолюбив на бояджиите, без да натовар- оставаха доволни-предоволни
род е. Възпитавана е да изкар- ва децата си. Манджите спо- и с желание и с респект отново
ва прехраната си с честен труд. ред внука й Влади са от вкусни отиваха при него, за да ги наЗаедно със съпруга си Киро от- по-вкусни. Мъжът на баба Ма- прави още по-красиви. Въпреглеждат децата си,
ки загубата баба Мамакар да не е леко.
ра успява да се съхКакто преди, така
рани, дава си сила и
и сега баба Мара все
кураж сама, пази зорко
обича да ровичка небодрия дух, както и остщо в градината си и
рия си като бръснач ум.
макар че е трудно подОсвен всичко тя е и
вижна и с отслабнал
патриот, с умиление и
във времето слух, и за
огромно уважение ще
миг не пада духом и
я чуете да разказва
продължава да се радза миналото незабрава на цветята и зеленвимо време и за това
чуците, които засажда.
какво е било и каква
Живее на улица „Еделтъжна разлика намира
вайс” и едно от любив съвремието ни днес,
мите й цветя е именв 21-ви век. Окайва се
но това нежно твореза това, че нейните ръние на майката прице и тези на близките й
рода. Тя е пример за
са построили много от
това как една жена на
онова, което днес венад 70 години трябва
че не е същото или е
да се държи - именно
унищожено. Вайка се,
да не губи нито физиче не знае какво очакческа, нито психическа
ва младите, но въпресила, да крепи паметки всичко живее с ната си с любими четива
дежда и не спира да я
като вестник „Пенсиораздава във всеки удонери” и да разтоварва
бен момент.
напрежението с плетка
Бабо Маро, бъди здрав ръка. Плете и за прива и все така борбена!
ятели, и за роднини, и
Бъди винаги пример за
за внуци, и за правнутова как човек не бива
ци. Работила е на по- Баба мара с внука си Влади, а вляво от тях е да се предава! И да вярлето, на лозята, била синът на внучката й мая, нейният правнук. ва, че това, което желае,
е и пощальонка и въще го има, ако силно се
преки че животът й преминава рийка, Бог да го прости, беше надява.
на държавна служба, пенсията виртуоз с ножицата и щом заиво аНгЕлов
й не е особено голяма, но няма да я чуете да се оплаква, доСтраницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Достоен живот

В църквата „Св. Петър и Павел” в Силистра се проведе заупокойна литургия по случай годишнината от
Дравската епопея. Тя бе отслужена от група свещеници начело с митрополит Амвросий.
В боевете е участвал 31-ви Силистренски пехотен
полк, известен като „железния”, който дава 444 жертви при обща численост 2600 души.
От загиналите 39 са офицери и още 118 души, загинали в други полкове, или общо 562 силистренци.
От тях в момента са живи 13 души, като петима ветерани живеят в Силистра, а останалите - из областта.
В църквата присъстваха двама ветерани - Димитър Палев (1923 г.) от с. Иширково и Кънчо Димитров
(1924 г.) от Силистра.
Възпоменателната литургия бе организирана от
община Силистра и дружеството на ветераните. Присъстваха представители от община Силистра и много
граждани. Думите на ветераните бяха: „Дано никога
да няма война! По лошо от това няма”.
йорданка ЖЕкова, силистра

5

2

6

Писмата

14

Български

Радости и болки

4.IV. - 10.IV.2018 г.

ПоДаДена рЪка

Жената няма възраст Блаãодарèì тè, êìете!
Пиша по повод
материала, поместен в брой 9 от т.г.
на вестника, от
г-жа Н. Г. от Сандански, озаглавен
„Синът ми заживя
с възрастна жена”.
В него читателката се оплаква,
че синът й се е събрал да живее с цели 16 години повъзрастна от него жена.
Уважаема
г-жо Н. Г.,
Не се притеснявайте от възрастта
на приятелката на
сина ви. Той е достатъчно зрял, за да
реши сам проблемите с безработната дама. Все пак се е
движил в общество
и сред разнообразна среда. Любовта е
велико чувство, което всеки земен човек, мъж или жена,
трябва да изживее
независимо от възрастта си. Аз самата, след като се раз-

ведох с моя
нехранимайко, пияница и ходещ с всякакви жени
мъж, имах
естествено
и приятели,
но един от
тях, няма да
споменавам
името
му,
беше семеен, имаше
две
момченца и за
мен съпругата му беше красива и умна.
Той беше с
20 години
по-млад
от
мен.
Свиреше
и пееше
24 часа,
без да се
повтори.
И
знаете ли
какво
ми казваше:

ДаЙте СЪВет!

Æèâîòúò ìè å àä

Чувала съм и други жени да казват, че живеят със съпрузите си само заради това да не
останат децата им без баща. Някои мои приятелки също са ми споделяли подобни неща
и аз винаги съм ги поощрявала да напуснат
мъжете си, щом са стигнали дотам да не мо-

„Миличка, ако жена ми имаше твоя
ум, усет към живота и страст, нямаше никога да й
изневеря.”
Беше
весел,
красив и голям
компаньон.
С него и с
приятелки правехме страшни купони,
но никога не
мислех да се
омъжвам и да
го
разведа,
както ми предложи.
Остави нещата както
са, за да не
отблъснеш
сина си и
знай - той
сам ще реши проблемите си с

приятелката. Не му
досаждай, а към нея
се дръж приятелски
и всичко ще си дойде на мястото.
Любовта на сина
ти само трябва да
те радва, а събитията ще се развият както Бог е отредил.
Цанка
оДаЖийска,
с. Шереметя

Драга редакция, ние сме група пенсионери от село Пали лула, област Монтана. Чрез нашияваш вестник „Пенсионери” искаме да изразим благодарността си
към кмета Ивелина Матева.
Тя се грижи за нас, пенсионерите. Купува ни лекарства, тъй като

К

азвам се Костадинка Маджарова
и съм от село Екзарх Антимово, област
Бургас. Искам да ви разкажа за отношението на
земеделската кооперация към нас, пенсионерите.
Всяка година за новогодишните празници те
раздават бонуси в натура на всички пенсионери, които са работили при тях. Хвала на тези хора! Благодаря на
председателя Радко Иванов, който е на 75 г., и
на главния счетоводител
Марин Стефанов – на 82
г. Останалите механизатори в кооперацията са
млади хора. Всяка сутрин, когато отиват на
блока, минават покрай
мен, те ми махат с ръка,
а аз им пожелавам приятна работа.
Ето какво получи все-

нямаме аптека в селото. Осигурява ни
всеки четвъртък кола, с която да отидем на пазар в Бойчиновци. Селото ни е
малко и няма никакви магазини. На Спасовден кметицата ни
купува агне, тъй като на този ден селото празнува, и варим
курбан за здраве, берекет и против градушки.
Пожелаваме й да е жива и здрава! Бог да я благослови и винаги
да е с нас!
с поздрав: група пенсионери от
село Пали лула

Õвала на тåçи õора!

ки пенсионер като бонус в края на 2017 г: бонбони, мандарини, маслини – 3,5 кг, 5 л олио,
5 кг брашно, 2 кг боб, леща - 3 кг, спагети - 2 броя,
по един кг сирене и кашкавал и шампанско. Раз-

дадоха 45 чувала с продукти. Желая на всички
работещи в земеделската кооперация здраве и
високи трудови успехи!
костадинка
МаДЖарова,
с. Екзарх антимово

Вие Питате, ние отГоВаряме

Синът ми подари мобилен телефон, но искам да поясните какво трябва да направя, за
да говоря безплатно по него? какво представлява вайбър?
иван иваНов, русе

гат да се понасят един друг. И сега изведнъж
и аз се оказах в тяхното положение.
От три години отношенията ни с моя съпруг
постепенно, но сигурно се влошаваха, за да
се стигне до днешния момент, когато бих ги
определила като непоносими. Откакто аз излязох в пенсия, той се промени. Започна все
повече да закъснява вечер, вече дори не си
прави труда да си измисля извинения, нито
звъни да предупреди, че ще закъснее.
Прибира се обикновено около полунощ,
почти без изключение пиян. В началото го
преживявах тежко, вдигах скандали, сърдех
се с дни. След това дойде примирението, вече единственото, което искам, е да ме остави на спокойствие.
Той има лошо пиянство. Има дни, в които,
прибирайки се, започва да се заяжда с мен,
крещи, ругае ме, дори ми посегна няколко
пъти. Синовете и снахите ме съветват да се
разведа, но аз не мога да се реша. Сама ли
да остана на тази възраст? Та вече съм на
64 години! Накъде оттук нататък? Според
вас как трябва да постъпя?
и. с., софия

С увеличаването на потреблението на високотехнологични телефони приложенията и програмите за тях ежедневно се увеличават. На най-голяма популярност се
радват софтуерите за безплатна комуникация,
тъй като спестяват значителни
суми от месечните сметки за телефон на притежателите си. Има много
програми за мобилни устройства, които позволяват
на потребителите да изпращат кратки съобщения или да
провеждат обаждания безплатно.
Една от най-известните програми е вайбър, която позволява на потребителите да се свържат с
всяка точка на света абсолютно безплатно. Единственото необходимо за осъществяването на телефонен разговор или писане на текстово съобщение е интернет връзка. Условие за провеждане на разговор е и двата телефона да разполагат
с приложението. След като свалите безплатната
програма, тя се синхронизира с наличните контакти на телефона и изважда списък на всички
ваши контакти, които също използват вайбър.
Така потребителят знае с кого може да се свър-

же безплатно.
Набирането и провеждането на разговора става като при нормално обаждане. Потребителят
може да осъществи връзка с контакти от целия
свят. Не е нужно двете страни на разговора да се
намират на територията на една и съща държава
или дори континент.
Качеството на разговорите зависи от бързината и качеството на интернет връзката.
По-добрият избор
за писане на текстови
съобщения е приложението Whatsapp.
То е много сходно
до вайбър и голяма част от функциите им са еднакви.
Това е приложение, което позволява писане на кратки съобщения от мобилно устройство, без да се налага да плащате. Изцяло базирано на интернет връзка, като единственото необходимо е неограничен достъп до мрежа или
Wi-Fi връзка.
Друго голямо предимство на двете програми
е, че потребителят е информиран кога съобщението му е било прочетено от отсрещната страна и
кога не е достигнало до адресата. При влизане в
дискусията с конкретен човек в горната част на
екрана се изписва последното му влизане в програмата, съответно дали е прочел наличните съобщения или не. Тази информация е важна, ако
е нужна спешна комуникация.
„П”

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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По света

Áëàãîñëîâåíèåòî Ãîñïîäíå è Нашата църква в Ерусалим
ìèëîñòòà Ìó äà áúäàò ñ Âàñ!
Обични в Господа
братя и сестри,
Ето иде славното
Възкресение Христово
– денят, в който благодарим на Господ Иисус
Христос, че празнуваме живота, а не смъртта, защото тя бе победена от Него.
Христос ни отваря
вратите към вечния
живот и ни учи все помалко да се привързваме към земния живот,
а все повече да се стремим към вечния. Действително се иска много
житейски опит и мъдрост, за да разберем
понятията «временно» и «вечно», но много

повече се иска молитвен опит и божествена
мъдрост, за да приклоним колената на сърцата си пред Възкръсналия и да вярваме, че
Той ще ни отвори вратите на рая за вечен
живот.
На онези, които се
уповават на собствените си трудове и усилия, Господ им дава да
видят плодовете на
труда на ръцете си, но
на онези, които се уповават на Господа, получават плодовете на
милостта Му.
На Великден небесата са отворени и затова всички храмове са отворени за все-

ки, който иска да вкуси от Тържеството на
тържествата, без значение колко са се потрудили за това.
Обични в Господа,
елате заедно да празнуваме славното Възкресение Христово, за
да влезем заедно в радостта на Господа, която е за всички хора на
всички времена!
Благословението
Господне и милостта
Му да бъдат с Вас!
Ìåëíèøêè åïèñêîï
Ãåðàñèì,
Ãëàâåí ñåêðåòàð
íà Ñâ. Ñèíîä
íà Áúëãàðñêàòà
ïðàâîñëàâíà öúðêâà

Âúçêðåñåíèå îçíà÷àâà íàäåæäà
От стр. 1
Великденските обичаи са много почитани, макар че всеки четвърти човек няма и представа
какво всъщност се празнува на
този ден. А и на децата се налага да им бъде обяснен смисълът
на празника.
Първо е драмата на Разпети
петък: Исус Христос е на кръста,
осъден невинно с най-страшното
смъртно наказание, съществувало тогава.
На пръв поглед един неповторим живот завършва с ужасна
трагедия. Но ако погледнем понататък, се натъкваме на триумфа
на третия ден. Гробът е празен,
смъртта е обезоръжена. „Воистина воскресе!” – така гласи от древността поздравът на християните.
Трябва нещата винаги да се
разглеждат откъм техния край.
Точно това означава Великден.
Накрая животът побеждава смъртта, истината – лъжата, правдата
– неправдата, и любовта – омразата. Иначе всичко би било безсмислено.

Х

рамът
„Спас
на крови”, или
„Възкресение
Христово”, е построен в памет на трагичната гибел на руския император Александър ІІ, нашия Цар
Освободител. На това място на 1 март
1881 г. народоволецът Игнатий Гриневицки хвърля срещу
него бомба. И досега в храма се пазят
свидетелства за тези събития: паветата,
върху които е паднал смъртно раненият Александър II,
плочки от тротоара
и част от решетката на Екатерининския
канал.
По време на войната и блокадата в храма се е намирала…
морга, сякаш да опра-

Затова нашата надежда трябва
да бъде винаги по-голяма, отколкото са проблемите ни. Това е истината за Възкресението. Откакто
Исус Христос възкръсна, няма погребани надежди. Това е божественото уравнение на живота, затова празнуваме Великден.
Възкресението означава надежда. То ни показва, че това,
което е преходно и незначително, не е последното нещо в живота. Възкресението е история на
надеждата.
Ние се нуждаем от надеждата
както от въздуха, за да дишаме.
Ако нямаме кислород, се задушаваме. Ако ни вземат надеждата, остава само отчаянието. Надеждата ни предпазва в тежки
дни от отчаяние, а в добри дни
– от лекомислие. Тя ни дава сила и дълбоко вдишване, за да не
се предаваме никога.
Тайната на Възкресението се
състои в сигурността, че накрая
побеждава любовта, а не омразата, истината, а не лъжата, животът, а не смъртта.

Българите са от първите народи със свое
храмово пространство
непосредствено до Божи
гроб още по времето на
Първото българско царство и единствени между славянските народи.
В своите спомени за
поклонническото си пътуване до Йерусалим
през 1858 г. възрожденският българин Димитър Паничков предава разказа на български
свещеник, според когото
още по времето на цар
Симеон Велики в Светия
град съществувал голям
български манастир „Св.
Симеон“. Той бил обитаван от български монаси чак до началото на 19
век. Освен това „някога
абисинската стаичка до
Светия гроб и черквата
свети Яков също били
български“.
Немският монах Йоан
Вюрцбургски, посетил
Йерусалим между 1160
и 1170 г., когато градът
е владян от кръстоносците, пише, че в голямата църква, издигната
над Божи гроб, „различни народности и езици“
имали свои „параклиси и вътрешни църкви“.
В списъка на народите,
имащи параклиси при
Божи гроб, Йоан Вюрцбургски поставя българите на второ място веднага след гърците.
В своето „Описание
на Светите места“ руският търговец и дипломат
Василий Позняков пише:
„...И пред малката църква на гроба стои български престол (т. е. олтар)
и над него ден и нощ гори кандило.“
През 1583 г. Трифон
Коробейников, пратеник на руския цар Иван
Грозни при Йерусалимския патриарх, разказва,
че до самия Божи гроб
имало голяма българска

Гробът Господен
черква, в която денонощно горели 15 златни кандила. През следващите векове българското духовенство в
Светия град изглежда
не е могло да поддържа финансово своето
храмово пространство
край Гроба Господен и
то преминало в ръцете
на друга църковна общност. Понастоящем българската църква в Йерусалим принадлежи на
якобитската (сюрианитска, сирска, арамейска)
униатска църква.
Видно от плана на
църквата „Възкресение Христово” в Йерусалим, голямата българска църква е била точно зад Гроба Господен
и е обхващала средата
на западното храмово
пространство на.
През 1930 г. български монахини, изпращат до правителството
и Св. синод в София специално писмо. В него те
поставят въпрос да бъ-

де построен български
метох в светия за християните град и да бъде изпратен български
свещеник там. Една от
монахините - Костадинка Стаменова - декларира и намерението си, че
при започване на строежа ще дари лично 100
английски лири. През
1932 г. - две години покъсно, Синодът в София
вече е създал фонд за
построяването на „Български църковно-народен дом при Божи гроб
в Йерусалим. През 1950
г. БНБ изтегля средствата на фонда от сметката в „Барклейс банк“ и
я закрива.
След 1989 г. въпросът за български параклис в Йерусалим е
повдигнат отново, но
официална позиция на
българската държава и
на църквата няма. Сега
българите са единственият православен народ без свое духовно
място в Йерусалим.

Ñеверната перëа на правосëавието

Храмът „Възкресение Христово”
(„Спас на крови”) в Санкт Петербург

вдае наименованието
му – „на крови” – върху кръвта.
Странно, но даже пропорциите на храма са
символични: височината на централния купол
е 81 метра - годината на
гибелта на Александър II
– 1881. Вторият по висо-

чина купол е 63 мeтра,
символ на възрaстта на
убития император. Символиката на числата е
свойствена на православието – тя може да се
забележи и в избраното от строителите количество куполи и другите
детайли.

Двайсет плочки от
червен гранит са монтирани в цоклите на
храма. На тях са обозначени делата на
Александър II: основните събития от 19
февруари 1855 г. до
1 март 1881 г. Върху
храма може да се види двуглавият орел,
а на камбанариите са
гербовете на руските
градове, губернии и
уезди. Кръстът на камбанарията е увенчан с
позлатена царска корона. Колекцията от мозайки в храма „Възкресение Христово” е една
от най-богатите в Европа. С тях са покрити повече от 7000 квадратни
метра, като самото из-

готвяне на мозайките е
отложило приключването на строителството с цели 10 години!
Ескизите за тях са направени от най-знаменитите руски майстори - Васнецов, изрисувал и иконите в нашия
„Св. Александър Невски”, Нестеров, Беляев,
Харламов, Журавльов,
Рябушкин. Дори иконостасът на храма е от
мозайка. Още от самото начало храмът е бил
електрифициран – осветявали го 1689 лампи.
Освен тази техническа
новост имало и други,
например в разноцветните му куполи изкусно
е монтирана гръмоотводна систeма.

Истина или не, но
се говори, че в храма
имало тайнствена икона, където били зашифровани най-съдбоносните събития в
Русия: 1917 г. – годината на Октомврийската революция, 1941-а начало Великата отечествена война, 1953а годината на смъртта
на Сталин. Освен тях
се появявали и други
дати, които били нечетливи – възможно,
отнасящи се за бъдещето. Истина или измислица на мистично
настроени хора - не е
ясно, но поне така разказват екскурзоводите на многобройните
посетители на храма.
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Фолклорно

От стр. 1
Това е един много
важен момент в живота на всеки християнин - да подготви душата си за възкресението на Христос. Така
след причастието, което взимам, усещам ново възкресение в душата си, както и изключителен творчески подем. Това е нещо много силно и ако човек
съзнателно пристъпи
към него, ще види положителните промени
в своя свят.
Разбира се, това съм
го приела от моята баба Ана, майка на майка
ми. Тя е посяла вярата в мен. Отговорността на бабите е много
голяма. Тяхна е задачата да посеят всички добродетели както
в децата си, така и във
внуците. Да предадат
традициите на поколенията. Мисля, че това е периодът, който е
най-преизпълнен със
смисъл. Тогава жената
има и времето, и опита
да предаде на възможно повече хора най-съкровените неща. Това е
времето, което е определено и за усилена молитва както за рода, така за България и за света. Ще ми се всяка жена,
която е във възрастта
на мъдростта, да приеме задачата да се моли
за световния мир и духовното благополучие
и любов между хората. За тази цел сте нужни всички вие, бабите.
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Роäåна с êúсмåт
Цветелина Добрева е родена в Петрич в семейството на елена и Георги
Добреви. има две сестри и двама братя.
тя е четвъртото дете. от малка се занимава с музика, родителите й са музиканти и било напълно естествено да завърши музикално училище със специалност народно пеене. Записва първите
си песни, а през 1997 г. издава и първия
албум „Смених любовта за песента”. Успехът бил светкавично бърз. Последвали още албуми, награди, концерти, един
бурен период, изпълнен с много емоции,
Разбира се, мъжете също са
изключително важни в това отношение. Дядо беше
истински мъдрец и той ми
е дал любовта към хората.
Така че, мили читатели, ще
ви бъда безкрайно благодарна, ако приемете лично
това послание на този свещен християнски празник
Великден.
Мисията баба и дядо е
от изключителна важност и
лично аз нямам търпение
да бъда удостоена с тази
титла. Но както се казва,
всяко нещо с времето си.
- Ти самата правиш ли
козунаци, кога боядисваш яйцата?
- Боядисвам яйцата в нашия дом, винаги в четвъртък. Правя само червени, за
да сложа пред иконата на
Богородица вкъщи, и когато на Разпети петък се минава под масата, оставям и
в църквата. В събота по традиция в нашето семейство
отиваме при родителите на
съпруга ми в Широка лъ-

пътувания и срещи с публиката. още в
началото на този период среща мъжа
на живота си - лъчезар. През 2001г. се
ражда синът им, който също се казва
лъчезар. емблематичната песен „Син
си имам” е писана за него. По-късно Цветелина завършва Пловдивския университет. Веднага след това се отдава и
на тайната си страст - психологията.
издава албуми, пътува на концерти,
грижи се за семейството. През 2011г.
издава и първата си книга с позитивни стихове „Фабрика за мечтатели”.

ка. Тогава със свекърва ми
боядисваме доста яйца. Тя
ги прави много красиви и
от нея съм научила различни начини за боядисване на
яйцата.
Спомням си като деца
майка ми ни слагаше боичките пред нас и ние с радост цапахме навсякъде.
Беше истински празник.
Сега и синът ми се включва в ритуала с великденските яйца.
Събота вечерта всички
отиваме на църква и очакваме възкресението Христово. Тогава, разбира се,
пренасяме свещения огън
вкъщи. Тази свещ си я пазя,
за да може през годината да
я паля на празници или когато усетя нужда.
- Ти остана вярна на
своя фолклорен стил вече 21 години на сцената.
Може би затова се радваш и досега на стабилен
успех? как според теб се
развива фолклорната песен в наши дни?

Традиöиÿта ïоâеëÿâа
Веселието през великденските празници
не спирало. Младежите
връзвали люлки и люлеели на тях изгорите
си. По поляните децата играели на прескочикобила, момчетата –
на ашици със събраните кости от жертвеното агне. А „боренето" с
яйца развеселявало и
малки, и големи. Добра поличба било за
този, чието яйце остане здраво – „борец” го
наричали. Така го наричаме и днес.
Състезанията с яйца
на Великден се уреждали още по времето
на дедите ни. Две групи ги търкаляли една
към друга. Побеждавали тези, които оставали
с по-голям брой здрави яйца. Счупените, с
много закачки, изяждали дружно.
По-големите завързвали две момински забрадки и наредени момичета и момчета двама по двама минавали
под кърпите, пеейки:
"Калю порталю, кажи
коя мома на кой ерген

ще пристане?"
Близък до тази игра е
и широко разпространеният великденски
обичай

Ладино
хоро

То, хорото, също минава под кърпа, която се
държи от две момичета
– едната вътре в хорото,
другата отвън. По-късно
хорото се провира под
прът, който държат момците.
Момите пеят:
- Ой, Ладо, Ладо, момиче
младо.
А Лада им отговаря:
- Та що ходите, та що
гледате?

- Момче главиме, мома
тражиме.
- Та коя ви е най омилела?
- Омилела ни е крайна
девойка.
- Та ето ви я,
водете
си я,

тя
не е
луда, сама
да дойде.
Луда не луда, сама ще
дойде,
сама ще дойде в гора
зелена...
По-особен е великденският обред

Мара и Лишанка

Той е разпространен в Бургаско и се изпълнява с надежда за
дъжд, против градушка, магии и лоши болести. От три чехъла на
три млади невести се

- Фолклорът в момента е
отново във възход. Интересът към него е изключително засилен. Има доста млади изпълнители, които са се
насочили именно към фолклорната песен. Танцовите
клубове в страната и чужбина вече са безброй. Това
е много оптимистично. Медиите също помагат за популяризирането на фолклора.
- имаш двама братя и
две сестри, някои от които също се занимават с
фолклор – музика и пеене. разкажи за всеки по
нещо.
- О, за това ще ни е нужен отделен брой. Болката
ми е, че всички са в чужбина. Пръснати сме по целия
свят. Само аз пазя корените тук, посрещам и изпращам. Ние имаме доста силна връзка и се чуваме редовно. Те са едно от големите ми богатства. Слава Богу,
всички са добре.
- кога се събирате всичправи кукла. Стъкмява
се като булка. Избира се
момиче с живи родители
да носи куклата. Другите я заобикалят и припяват, минавайки през цялото село. Накрая окъпват куклата в реката, а
момите се пръскат една
друга за здраве и късмет.
Поверието гласи, че мома, която участва в този
обред, змей я не люби.
Интересно е, че в голяма част от великденските песни се явяват
митични образи на самодиви и юди, змейове
и змеици, които отвличат моми и невести. Това навежда на мисълта,
че обичаите, при които
са се пеели тези песни,
са отразявали стародавните вярвания на българите – когато природните стихии и болестите приемали образа на
митични същества.
Великденските песни
нямат връзка с православния канон. В обредния фолклор на празника са се съхранили житейските човешки вълнения, свързани с непрекъснатото обновление в природата, с вечния кръговрат на живота, с младостта, любовта и красотата...

ки заедно? кога празнувате вашите семейни
празници?
- Празнувам семейните
празници със семейството на съпруга си. В Широка лъка се събираме за важните християнски празници и не само. Имайки
предвид обстоятелствата,
вече много трудно можем
да се съберем всички братя и сестри на едно място.
Стигали сме най-много до
четирима с майка ми.
- изглеждаш перфектно, как постигаш това?
Прилагаш ли някакви
диети, режим, спортуваш ли?
- Благодаря! Старая се
да поддържам чистота в
мислите, в сърцето си, в
чувствата си и в тялото
също. Мисля, че нещата
са свързани. Всичко да е
скромно, както с храната,
така и с начина ми на живот. Постите през годината ми помагат както за духа, така и за тялото. Всъщност благодарение на вярата имам всичко останало. Тя е основният двигател на живота ми и ме държи в кондиция. Музиката
също ми помага да съм
във форма. Признавам си,
че спортът не ми е силна страна. Влагам енергията си в изкуството. Когато съм вдъхновена, не изпитвам никакъв глад. То
ми доставя храната, от
която се нуждая, радостта от живота и необходимата енергия и емоция,
която да предам на хората. Случвало се е да съм
много гладна преди концерт, но когато свърши и
съм удовлетворена от радостта, която сме изпитали заедно с публиката, се
чувствам толкова пълна и
нахранена, че ми е напълно достатъчно.
- как прекарваш свободното си време, къде
пътуваш, как се забавляваш? имаш ли свое хоби,
увлечение?
- Обичам да се разхождам сред природата, Да
изкачвам поне по един
връх всяка година. Това
ме зарежда много. Обожавам да чета. Не мога да
заспя без книга. Нося си

редовно такава и в дамската чанта. Благодарение
на професията си задоволявам любовта към пътуването. Не спирам да се
удивлявам колко е красива България. Голям късмет имам, че съм родена
тук. Също така са безценни срещите ми с приятелите. Те са много специални за мен. Щастлива съм,
че ги има.
- коя е била най-вълнуващата ти среща с
публиката?
- Всяка среща е вълнуваща, много различна
и специална, особено с
чужденци. Някои от тях
ми споделят, че не знаят
какво пея, но усещат, че
е много истинско и вълнуващо. Мило е, когато се
хващат на хорото. После
казват, че са усетили нещо специално, също, че
преливат от щастие. Много е силно нашето хоро.
По-често трябва да се хващаме ръка за ръка.
- Ти пишеш и стихове, преди време издаде
своя стихосбирка. какви теми те вълнуват наймного?
- Пиша, да, и то с удоволствие. Темите, които
ме вълнуват, са свързани
със светлата част на живота. Дори и да има нещо, което ме тормози, то до края
на стиха е излязло на светло и по-добро място. Стиховете са моят лечебен и
вълшебен свят, който се
опитвам да пренеса и в реалния живот, и най-хубавото е, че често успявам.
Благодарна съм на музата,
че се спира при мен.
- какво ще пожелаеш
на нашите читатели в навечерието на най-светлия християнски празник?
- Да възкръсне всичко
най-добро в сърцата и живота ви. Да носим кръста
си с достойнство и да бъдем добри синове и дъщери на Бога, който живее в
нас. Всеки един е отговорен за това.
Благодаря ви и поклон
пред белите ви коси и натрупания опит!
интервюто взе:
Дарина НЕНова
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поред традицията великденските яйца се боядисват в четвъртък
или събота преди Великден и могат да се
консумират едва когато настъпи самият
Великден и през седмицата след това. Всеки знае, че най-лесният начин да боядисаме яйцата за празника е, като се снабдим с
готови фабрични бои,
купени от магазина. В
този случай обаче няма как да бъдем сигурни нито в крайния резултат, нито в безопасността на използваните оцветители.
Именно това е и причината в последните
години да се обръщаме
все повече към забравените бабини рецепти, скрити в старите
готварски книги. И ако
още не сте го направили, то със сигурност
ще бъдете изумени
колко много плодове
и зеленчуци могат да
бъдат използвани, за
да се създадат напълно естествени бои.
1. ЧЕрвЕНо. Една
средно голяма глава нарязано червено
цвекло (без листата)
се залива с литър вода, добавят се 1 супена
лъжица оцет и 1/2 су-

Женски
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Български

Боядисайте яйцата
с природни бои

пена лъжица сол. Вари
се заедно с яйцата в продължение на 20 минути.
2. ТъМНосиНЬо.
Яйцата се варят в 0,5 л
домашно червено вино,
смесено с 0,5 л вода, 3
супени лъжици оцет и 1
супена лъжица сол.
3. НЕБЕсНосиНЬо.
Една средно голяма зелка прясно червено зеле се нарязва. Залива
с 1 л вода, добавят се
2 супени лъжици оцет,
1/2 супена лъжица сол
и се вари до оцветяване на сместа. След това получената смес се
маха от котлона, зелето

се отстранява и се потапят предварително сварените яйца.
4. ЗЕлЕНо. 1/2 кг спанак или 1 връзка магданоз се залива с 1 л вода
и се вари до оцветяване
на сместа. След това получената смес се маха от
котлона, отстраняват се
спанакът или магданозът и се потапят предварително сварените
яйца.
5. ЯркоЖълТо. Разбъркайте 3 супени лъжици куркума в 1 литър
вряла вода, добавете 2
супени лъжици бял оцет
и варете яйцата в сместа.

6. ораНЖЕво. Една кафена чаша червен пипер се разтваря
в 1 л вода, добавят се
3 супени лъжици оцет
и 1 супена лъжица сол.
Вари се заедно с яйцата в продължение на
20 минути на тих огън.
7. роЗово. Смесват се 1 чаша боровинки и 1 чаша боровинков сок с 1 супена
лъжица бял оцет, след
което се пюрират. Яйцата се варят в сместа
за 20 минути и се оставят да престоят, докато добият желания
цвят.
8. сиНЬо-виолЕТово. Голям букет
цвят от виолетки се залива с 1 л вода, добавят се 3 супени лъжици оцет, 1 супена лъжица сол и се вари до
оцветяване на сместа.
След това получената
смес се маха от котлона и се потапят предварително сварените
яйца.
9. МраМорНи
ЯйЦа. Суровите яйца се увиват в листа
от лук, коприва, бреза
и дъб и се стягат с ластичета или конци. Нареждат се в съда, налива се вода и се варят на
слаб огън около 30-40
минути след завиране
на водата.
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свят

Украса на дома
Великден е веднъж в годината, а приготовленията за него започват поне една седмица преди това. За празник като този
има няколко елемента, които са неразделна част от него, а имено: венец от
върба, боядисани яйца, козунаци и агнешко. Предлагаме ви идеи, за които не се изискват много усилия, а само мъничко желание, усет и креативност.

Свежата
зеленина
Пролетта е сезон на
възраждане на природата, а цветът, с който
я свързваме, е яркото
зелено, което се асоциира с цвета на токущо поникналата трева. Украсата на масата
в зелен цвят е изключително подходяща за
Великден, тя придава
свежест и енергия.

Великденско
дърво
Нужни са ви
бяла боя, няколко клонки, саксия
с пръст, в която
да забодете клонките, пиленца, изкуствени яйца и
панделки. Боядисайте всяко клонче. Оставете ги да
изсъхнат и когато
са готови, ги поставете в саксията. След това може да си украсявате на воля и да
закачате яйчицата
по дръвчето.

Çа празни÷ната трапеза
Салата „Букет от лалета”

джен и 2 лъжици магданоз. Сместа се увива в булото, поставя се в тавичка, намазана с масло, и
се залива с една - една и половина чаши кисело
мляко, разбито с 2-3 яйца. Ястието се пече в умерено силна фурна.
Може да се полее само с 3-4 лъжици мазнина.
Поднася се със зелена салата.

Ваза на масата

Великденски кнедли
от агнешки дроб

Продукти: 5-6 твърди месести домата, готова салата на млечна основа – „Снежанка”, яйчена, оризова и пр., няколко стръка зелен лук или
пресен чесън (само зелената част).
Приготвяне: Цепнете с остър нож доматите откъм върха, така че да се оформи кръст (като внимавате разрезите да не пробият дъното) и
внимателно издълбайте вътрешността на доматите. Напълнете получените отвори със салатата
и леко притиснете листенцата към средата, така
че да се оформи като чашка на лале.
От пресния лук (чесън) отрежете бялата част
и от зелените пера оформете дръжките на лалетата. Подредете цветния букет в салатено плато
и поднесете!

Агнешка дроб-сарма със спанак

Сваряват се почти до омекване в малко подсолена вода целият агнешки бял дроб, половината
от черния дроб и сърцето; изваждат се и се нарязват на кубчета.
Изкисва се в студена вода булото.
Задушава се половин кг спанак в половин чаша
подсолена вода; отцежда се и се нарязва на ситно.
Изпържват се 2 глави лук, нарязани на ситно, с
половин чаша мазнина. Слага се 1 лъжичка червен пипер. Прибавят се спанакът, дреболиите, 2-3
супени лъжици ориз.
Налива се 1 чаша от водата, в която са врели
дробът и сърцето. Варят се, докато оризът омекне и поеме водата. Прибавят се 2-3 стръка джо-

Продукти за една порция: 170 г черен дроб,
20 мл прясно мляко, половин с. л. масло, 5 г сухар,
половин яйце, сол
Приготвяне: Половината от дроба се пуска в
кипяща вода и се вари. Свареният дроб се прекарва два пъти през месомелачка. Суровият дроб се
почиства от ципите и също се прекарва през месомелачката. Двете кайми се смесват, разбъркват
се заедно с яйцата, сухара и солта. От получената смес се оформят топки (кнедли), които се пускат в кипяща вода с малко сол. Щом изплуват на
повърхността, кнедлите се изваждат с решетъчна лъжица. Сервират се топли, като отгоре им се
слага краве масло.
По желание може да се посипят с настърган
кашкавал и да се запекат!

Пълнени шоколадови яйца

Продукти: 1 шоколадово яйце, 2 яйца, 80 г захар, 300 мл сметана, 200 мл мляко,
1 пакетче ванилия, 1 с. л. брашно, 1 пакетче желатин (5 г), ягоди (малина, боровинка )
Приготвяне: Разтворете желатина в хладка
вода. Нагрейте леко млякото заедно с ванилията.
Свалете от огъня.
Разбийте жълтъците с част от захарта, добавете брашното и докато разбърквате непрекъснато,
добавете млякото и отново върнете на огъня, докато кремът се сгъсти.
Към готовия крем прибавете разтворения желатин и разбъркайте добре. Охладете.
Добавете разбитите на пяна белтъци, после
разбитата с останалата захар сметана.
Запълнете половинките на шоколадовото яйце с крема и сложете в хладилника.
Преди да сервирате, украсете с ягоди.

Лалето е едно от най-разпространените и
предпочитани за интериор пролетни цветя. Има
много различни и красиви видове, но с какъвто
и да решите да декорирате празничната трапеза, то несъмнено ще придаде по-свеж вид.

Венец

Ако
държите да имате великденска украса на вратата, направете венец.
Въпреки че
той не е традиционен за
нашата страна, винаги може да се опита
нещо ново. Можете да го направите сами от по-жилави върбови или лозови клонки,
които да закрепите добре с тънка тел и след това да го украсите с няколко яйца. Не прекалявайте, винаги по-семплата украса изглежда постилна и ефектна.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Продукти: 4 яйца, от тях
отделяме едното за намазване, 150 грама кристална захар, 200 мл прясно мляко, 80
мл олио, 1 пакетче суха мая от
7 грама, 550-600 грама брашно, тестото трябва да е меко
и нелепнещо, кората на един
лимон, 2 ванилии, захар за поръсване отгоре. За пълнежа:
100 г стафиди, 100 г смлени
орехи, 4 с. л. захар, 1 есенция ром.
Приготвяне: Вземете една
купа и сипете в нея леко затопленото прясно мляко, маята,
1ч. л. захар и 4-5 с. л. брашно,
разбърквате да стане кашичка
и оставете настрана 10 минути.
Докато си приготвите останалите продукти, маята ще стане готова. Разбъркайте яйцата
със захарта, лимоновата кора
и ванилията, добавете половината олио и си пригответе
пресятото брашно.
Към брашното изсипете яйцата с ванилията, кората от
лимон и олиото, млякото със
захарта и активираната мая.
Ще ви отнеме не повече от
10 минути. Тестото трябва да
е меко на пипане и да не лепне. Добавяйте малко по малко

и останалото олио, като продължавате омесването. В процеса на
омесване се виждат конци в тестото.
Извадете омесеното тесто на
плота и с намазнени ръце го сгънете насам-натам
десетина пъти , а
след това го върнете в купата, покрийте я с кърпа или с фолио и
оставете да втаса
да удвояване на
обема.
Когато втаса,
пак го извадете на
плота и пак по същия начин го нагънете насам-натам десетина пъти и пак го върнете в купата
да втасва втори път.
През това време си пригответе пълнежа, като първо
залейте стафидите с вряла вода за 10 минути да омекнат, а
след това изхвърлете водата
и добавете захарта, есенцията ром и смлените орехи и
разбъркайте до еднородност.
Вземете повторно втасалото тесто и с ръце го разстелете на плота да стане като правоъгълник и разпределете отгоре пълнежа. Навийте на руло и след това рулото на охлюв и прехвърлете в застлан
съд с хартия за печене. Направете няколко разреза тук-там
и намажете козунака с разбитото яйце с четчица, а отгоре
поръсете обилно навсякъде
със захар. Покрийте с кърпата и изчакайте да втаса трети
път, след което го сложете в
загрята на 170 градуса фурна.
Печете около час.
Наблюдавайте го при печенето и стигне ли желания
загар, го покрийте с алуминиево фолио, за да спрете печенето отгоре и да не прегори. Козунакът е наистина фантастичен!

Русêи êуëич
Продукти за теcтото:
800 – 850 гpама бpашно,
350 мл пpяcно мляко, 200
гpама маcло, 50 мл олио,
5 яйца, 40 гpама пpяcна
мая, 300 гpама заxаp, 15
гpама ванилова заxаp, 1
чаена лъжичка cол, 150
гpама cтафиди, 100 гpама кандиpани (озаxаpени)
плодове. За намазване:
1 жълтък, 2 cупени лъжици топла вода. За бялата
глазуpа: 2 белтъка, 400
гpама пудpа заxаp, 1 чаена
лъжичка лимонов cок. За
укpа cа: пеpлички, заxаpни цветя, фигуpки от фондан и дpуги.
B малка купа cложете
1 cупена лъжица заxаp и
50 мл xладко пpяcно мляко, pазбъpкайте. Hачупете
и пpибавете маята, pазбъpкайте и оcтавете на
топло за 15 –20 минути.
Затоплете оcтаналото
мляко. Πpеcейте в купа 100 гpама бpашно, добавете млякото и pазбъpкайте добpе c дъpвена лъжица до каша. Добавете втаcалата мая и cмеcете c pазбъpкване.
Πокpийте cъда c
къpпа и оcтавете
на топло за 1 чаc.
Отделете жълтъците и белтъците.
Kъм жълтъците пpибавете cолта, ваниловата заxаp и оcтаналата заxаp. Πpетpийте
c вилица и пpибавете 4
– 5 cупени лъжици топла
вода. Cлед това pазбийте
c телена бъpкалка.
Отделно pазбийте белтъците на макcимална
cкоpоcт на микcеpа до
cтепен пpи обpъщане на
cъда да не падат.
Pазбъpкайте втаcалата
cмеc и добавете pазбитите
cъc заxаp жълтъци. Cлед
това пpибавете на чаcти
pазбитите белтъци c леко pазбъpкване c дъpвена лъжица.

Πpибавяйте на поpции
пpеcятото бpашно. Когато
започне да cе отделя от
cтените на cъда, cложете
теcтото въpxу набpашнен
плот и започнете да меcите. Добавяйте от pазмекнатото маcло пеpиодично.
Pъcете по малко бpашно.
Tеcтото тpябва да оcтане меко, готово е, когато
cпpе да лепне по pъцете.
Покpийте и оcтавете на
топло за 3 чаcа.
Hатиcнете c юмpук
втаcалото теcто и пpемеcете за кpатко. Оcтавете да
втаcа

втоpи
път до удвояване на обема (може
да го оcтавите за 1 нощ
в xладилника).
Cложете cтафидите в
купа, добавете 1-2 лъжици
бpашно и cмеcете. Hапpавете cъщото и c кандиpаните плодове. Добавете ги

към теcтото c пpемеcване.
Hамаcлете и набpашнете фоpмите за печене
(без xаpтиените). Pазделете теcтото на чаcти, офоpмете на топки и cложете
във фоpмите. Tеcтото не
бива да надвишава половината от обема на фоpмата. Оcтавете отново да
втаcат на топло 40 минути.
Pазбийте жълтъка c водата и намажете подготвените козуначета. Изпечете ги в пpедваpително
загpята фуpна на 180 гpадуcа. Щом cе зачеpвят отгоpе, намалете фуpната c
20 гpадуcа и ги покpийте c алуминиево фолио. Πечете около
чаc и половина до
cуxа клечка. Изключете фуpната и оcтавете изпечените козунаци вътpе за
30 минути,
cлед което ги извадете и
оcтавете
въpxу pешетка напълно да
изcтинат.
H а пpавете
глазуpата – в купа pазбийте за кpатко
белтъците c телена бъpкалка.
Πpибавяйте по
малко от пудpата заxаp, като пpодължавате да pазбивате до гъcта cмеc.
Hакpая добавете лимоновия cок.
Hамажете оxладените
козунаци c глазуpата c
помощта на четка или внимателно потопете гоpната
им чаcт в глазуpата. Πpеди
да се е cтегнала глазуpата, укpаcете cпоpед вашата фантазия!

Ïанетоне
Продукти: 140 г брашно, 250 мл
топло прясно мляко, 14 г суха мая.
За тестото: 125 г захар, 110 г масло,
2 яйца, 1 жълтък, 350-400 г брашно,
1 с. л. настъргана лимонова кора, 1
ч. л. зърна анасон, 1/2 ч. л. сол, 150
г сушени вишни или стафиди, 100 г
стафиди или захаросани плодове,
100 г кедрови ядки или ситно нарязани бадеми. За глазурата: 1 белтък, 1 ч. л. вода.
Приготвяне: В купа се смесват
140 г брашно, 250 мл топло прясно
мляко и маята (може да се добави 1
с. л. захар), покрива се и се оставя
да втасва за 45-60 минути.
След като втаса, се прибавят захарта, маслото (със стайна температура), яйцата и жълтъкът. Разбърква се добре с миксер около 3 минути и се прибавя пресятото брашно,
настърганата лимонена кора, зърна-

та на анасона, солта и се омесва тесто. Меси се около 10-15 минути. Тестото трябва да бъде меко (не трябва
да лепне по ръцете). В края на месе-

ното се добавят захаросаните плодове (стафиди) и бадемите (кедровите ядки).
Тестото се оформя на топка и се

поставя в голяма намаслена купа, покрива се с фолио и се оставя за 1-1
и 1/2 часа, докато увеличи обема си
два пъти. Втасалото тесто се поставя
върху набрашнена повърхност и се премесва. Покрива се с кърпа
или фолио и се оставя
още 10-15 минути.
В това време формата за печене (20 см
диаметър) се намаслява и застила с хартия
за печене. Ако стените на формата са ниски,
трябва да се направи
яка от хартия за печене
с височина 15 см, която
се намаслява (лист хартия за печене
63 х 30 см се прегъва на две и се застилат вътрешните страни на формата).
От тестото се оформя топка и се по-

ставя във формата, като леко се притиска към дъното (тестото ще изпълни формата на половина). Покрива се
с чиста кърпа или фолио и се оставя
45-60 минути. Тестото трябва да увеличи обема си два пъти.
Фурната се загрява на 180 градуса. Панетонето се намазва с белтъка,
който се смесва с водата, и по желание се поръсва с ядки. Пече се 55-60
минути (за форма с друг размер е друго време). Последните 20-25 минути
се покрива с алуминиево фолио, за
да не изгори върхът.
Готовността на панетонето се проверява с дълга клечка. Охлажда се във
формата 10 минути, след което се изважда и се поръсва с пудра захар.
Панетонето най-добре се нарязва
след пълното изстиване.
Страницата подготви Наталия ГеНАДИеВА
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ÈÑÓÑÎÂ ÂÅÍÅÖ
В дните около Великден виждаме Христос, чиято мъченическа
смърт е изобразена на
иконите. Върху главата
му стои трънен венец,
който неговите зложелатели му сложили, за
да засилят мъките му.
Този венец е едно до-

било след това популярност цвете, наречено
Исусов венец. Познато
е още като Христов венец, трънен венец, както и с латинското си наименование – еуфорбия.
Легендите разказват, че
растението е било пренесено на територията
на Близкия Изток още в
древността. Предполага
се, че именно то е било
използвано за трънения

венец на Христос.
Всъщност Исусовият
венец е родом от Мадагаскар и принадлежи на
семейството на коледната звезда. Представлява храст с по-силно
разклонение. Стъблото
е покрито с тръни, има
дребни листа, а на вър-

ха е отрупано с малки
цветчета. Цъфти целогодишно в червено, оранжево, жълто, розово, но
от октомври до март е в
покой.

Как да си го
отгледаме?

Исусовият венец не е
капризен и не изисква
особени грижи, затова
градинарите го препоръчват на начинаещите.

От библейски времена миртата се отглежда като декоративно цвете. Ако украсим дневната си
само с една саксия от него, няма да имаме нужда
от каквито и да било ароматизатори. Наред с белите й цветове, нежното и силно, но ненатрапчиво ухание на миртата се разнася и от листенцата,
и от стеблото й.

Цвете на богините

светлина. Подходящо за растението е светло място, но не излагайте Исусовия венец на директно слънце.
Вирее и на полусянка,
но тогава не се радва на
обилен цъфтеж.
Температура. Исусовият венец предпочита
умерена температура.
Не го оставяйте на под
12 градуса, но не го дръжте и на повече от 20-22
градуса.
Поливане. През лятото поливайте по-често цветето, особено през
горещините. Внимавайте обаче да не го преполеете, защото ще се разболее – винаги гледайте
почвата да е суха. През
периода на покой преустановете поливането.

Почва. Идеална за
отглеждането на растението е почвена смес
от градинска почва, пясък и листовка в съотношение 1:1:2. Препоръчително е веднъж в
седмицата да наторяване с тор за кактуси. размножаване. Исусовият
венец се размножава с
помощта на резници.
След като веднъж изберете място за Исусовия венец, не го сменяйте, защото е чувствителен на промени. Може
да подрязвате и оформяте растението през
периода на покой. Работете с градински ръкавици, защото сокът от
Исусовия венец може да
предизвика алергична
реакция.

ÄÀ ÇÀÑÅÅÌ ÏÐÀÂÈËÍÎ
Ако засеете семената на цветните растения
прекалено
гъсто на едно място или
ги посипете
с много почва, те може и
да не покълнат или разсадът да се
развива зле.
Ще избегнете грешки,
ако се възползвате от
следните съвети:
1. разстояние и дълбочина. Семената се
разполагат на повърхността на почвата на еднакво разстояние едно
от друго (за отглеждането на разсад използвайте само свежа почва, комбинирана с тор).
Леко посипете семената
с почва, като използвате
сито. След това отгоре
уплътнете. Ако семената са прекалено надълбоко, младите растения
няма да имат достатъчно сили, за да пробият
почвата.
Според едрината на
семената покривният
пласт може да е 0 до 15
милиметра.
2. Поливане. Ако
поливате посева с лейка, тънкият слой почва,
който покрива семената, ще се измие и те ще
изплуват. Затова найподходящо е почвата в
сандъчето да се опръс-

ква с пулверизатор. Не допускайте изсъхването на
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Сред цветята

посева!
3. Покритие. Ако
използвате някакво покритие, под него ще образува топъл
и влажен въздух - това е идеалния климат
за покълване на семената. До поникването покритието може
да бъде плътно и непрозрачно, но след това използвайте стъкло
или прозрачна пластмаса (полиетиленово
платно). Проветрявайте
посева няколко пъти на

ден, като повдигате покриващия го материал.
Така ще ограничите развитието на причинителите на болестите по растенията.
съвет: Най-подходящите съдове за производство на разсад са контейнери, чиято дълбочина съответства на дължината на корените. В такива контейнери корените
се развиват правилно. Ако
засеете едри семена в саксии, растенията ще образуват силни корени.

Още в древността благоуханната мирта е била символ
на любовта, славата и безсмъртието. Атрибут на богините Афродита и Деметра. Не случайно в средните векове извлекът от цветовете и листата й се е наричал "ангелска вода".

Любима
на дамите

от аристокрацията и висшето общество, настойката от
мирта се е използвала освен за ароматизиране и за лекуване на възпалена кожа. Благодарение на
тонизиращото й и
подмладяващо въз-

действие, на невероятното й ухание и днес тя е
широко използвана в козметичната и фармацевтичната индустрия.

Грижите

Миртата не е особено претенциозна и издържа на температура до 4-5 градуса. Ако я отглеждаме на топло, съответно трябва да я поливаме
редовно, но само с престояла вода със стайна
температура. Важна особеност на миртата обаче
е потребността й от ежедневно пръскане на листата. Така ще ги опазим от сухия въздух. Миртата
е доста светлолюбива, затова трябва да й осигурим достатъчно светлина. Пролетта е най-подходящото време да я подкастрим мъничко, за да се
разклони и да цъфти още по-обилно и щедро да
ни дарява с божественото си благоухание.

Âðåìå å çà Çà äà áåðåì ñî÷íè ÿãîäè
çåëåí÷óöèòå
в зеленчуковата градина засаждането
на
ранните топлолюбиви зеленчуци може вечe да започне. Засажда се разсадът от ранни
домати, ран
пипер и ран
патладжан. Това не бива да става, докато почвата не е повишила температурата си до 12 градуса. в края на месеца ще може да се засажда и
разсадът краставици на открито в Южна България. За сеитбата на ранния градински фасул благоприятното време настъпва обикновено през
първата половина на месеца в Южна България,
а на север от Балкана - след 15 април. Не бива да
остават без грижи и засадените и засетите през
март зеленчуци. Трябва да се окопаят ранните
картофи, ранното зеле и карфиолът, да се проредят морковите.

Дали искаме? Не ще и питане. Но отглеждате ягодите на редове) до
за да берем, трябва да положим гри- около десетина сантиметра.
жи. Първата е да почистим насажМного полезно е пролетното
дението от стари изсъхнали листа, подхранване на ягодите. Ако след
клонки и друго каквото е попад- беритбата миналата година сме понало случайно там. При толагали подобаващи грижи и
ва почистване трябва да
сме внасяли нормалните
обърнем внимание
за този период дози тодали има изтеглени
рове, сега непосредна повърхността
ствено преди окопакорени. Ако има,
ването се разхвъртрябва незабавлят по около 10 г на
но да ги покриквадратен метър
ем с пръст. Това
амониева селище направим устра. Ако сме пропоредно с неотпуснали да им даменната обработдем порцията фоска на почвата. Да се
фор и калий през ляима предвид, че яготото на миналата годидата развива плитко кона, сега трябва да напрареновата си система - на
вим това. Още по-добре ще
5-6 см близо до растенията и на
е, ако смесим тези торове с 5-10
10-12 см дълбочина по-встрани, на пъти по-голямо количество напълно
около 20 см от тях. Затова почвата прегорял оборски тор или компост.
трябва да се обработва плитко, на
Ако април се окаже сух, няма да
3-4 см и само в междуредията (ако е излишна и една поливка.
Страницата подготви Уляна ПеТКОВА
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С „ГАДОВЕТЕ” СРЕЩУ „ГАДОВЕТЕ”
Пак ЧЕЗ, пак ток, пак
популистки изказвания.
Така министър-председателят Бойко Борисов
обобщи политическия

поглед към сделката
на Гинка Върбакова за
ЧЕЗ. И не само - в гневна пресконференция
премиерът описа скандална схема с участието на руско-грузински
офшорки и български
банки. Но не пое отговорност за случващото
се. Вместо това обвини
ЧЕЗ в заговор за свалянето му от власт - както
при февруарските протести през 2013 година.
Докато Борисов "разобличаваше" участниците в схемата, рамо до
рамо с него бе застанал
лидерът на "Атака" Волен Сидеров, който в
момента е негов партньор във властта. При
това официален партньор, подписал споразумение и контролиращ
Министерството на икономиката чрез своя номинация. Къде беше Волен Сидеров през 2013
година? От другата страна. Или иначе казано лидерът на една от трите националистически
партии, които сега партнират на ГЕРБ в упра-

влението, беше тогава
от "гадовете".
На този фон е прелюбопитен моментът,
че пет години по-късно и без
никакво
смущение министърпредседателят
говори
за "гадове", и то
"същите"
като тогава, които отново
искали да
го свалят
от власт.
В компанията на същите тези "гадове".
По стар обичай медиите не му зададоха никакви въпроси. А поле
определено има. Найочевидното и логично
питане е следното: кои
са "гадовете", след като
с част от тях той управлява в момента. Но въпросите далеч не се изчерпват с това.
Може би най-важният
момент, който трябва да
се изясни в контекста на
сюжета "ЧЕЗ, Гинка Върбакова и гадовете", е не
кои са "гадовете", а дали самото правителство
не си организира тази
"ювелирна операция"
съвместно със същите
тези "гадове".
Причините за подобно предположение са не
една и две, като може
би най-солидната от тях
е участието на Българската банка за развитие
(ББР), начело на която
стои Стоян Мавродиев.
Кариерата му официално е свързана с Борисов
и ГЕРБ, а впоследствие
редица случаи осветиха

връзките му с Пеевски.
На този фон целият театър, разигран от
държавния апарат с цел
да покаже Борисов като жертва пред широката публика, изглежда

съвсем неуспешен. Навярно има хора, които
смятат, че подобна голяма сделка, засягаща
пряко сигурността на
страната, може да се
случи без знанието на

министър-председателя. Но тези наивници, за
щастие, са малко. Страничните обстоятелства
около фирмата на Гинка Върбакова и най-вече ролята на ББР в ця-

лата история няма как
да не породят предположения за мълчаливото участие на държавата в нея.
Полина ПаУНова
Дойче веле

СМОЛЯН - витрината на социализма
„Ех, ти, Смолян, Смолян, чуден град си ти!
Най-красив си, Смолян,
в Родопа ти!" Много смолянчани си спомнят тази
песен, особено по-възрастните, и вече с определена носталгия 28 години след така наречените демократични промени у нас. Смолян продължава да е красив, но
живеещите тук намаляват драстично с всеки изминал ден. Единственият факт, който ни успокоява, е, че тази тенденция се наблюдава в цялата държава и особено
в по-малките и средните
градове на страната.
В историята на съвременния град паметна е
1983 г., когато тържествено е открит новият
център. Това става на 16
септември. В присъствието на дипломатическия
корпус и местното население Тодор Живков
официално и тържествено открива новия модерен център.
От изостанало в миналото селище Смолян се
превръща в един от градовете - „витрина на социализма" по онова време. Трябва да се отчете и
фактът, че грандиозният
инфраструктурен проект
с построените монументални обществени сгради и транспортни съоръжения изниква буквално
върху гола поляна.

Новоизграденият цен- „Никой не говореше за
тър със забележителни- безпаричие, за болести,
те си сгради, чиято ар- нямаше страх за утрешхитектура е съобразе- ния ден. Не се плащана с местните традиции ше нито при лекаря, нии околната среда, става то при зъболекаря. Със
еталон за строителство- съпруга ми ни опростито през 80-те. „Усмихна- ха заем от 10 хиляди
ти и щастливи хора ще лв., с който си купихме
живеят в един нов град", апартамент. Условиеспомня си 78-годишната то на държавата беше
Снежана. "Тов рамкигава се живе- Помните ли?
те на три
еше лесно.
години
Не сме
д а
с е

лишавали
от нищо. С две
заплати, моята и на съпруга ми, и къща изградихме, на почивки ходихме и децата изучихме.
Но сега какво най-силно си спомням? Всички
хора, които срещах бяха щастливи и спокойни,
а сега покажете ми един
усмихнат човек на улицата", посочва с тъга възрастната жена.
По онова време Смолян е достигал до 50 хиляди души. По заведенията нямаше места…

р о диш две деца. Дъщеря ми беше на
една годинка и след две
години се роди и синът
ни. Каквото и да говорят, социалната политика беше на ниво",
разказва спомените си
52-годишната Даниела.
Действително в Смолян беше много оживено. Освен училищата
имаше Учителски институт, в който идваха
да учат млади хора от
цяла България. В 101–
ви алпийски полк и би-

вшите Гранични войски, сега Гранична полиция, идваха да служат офицери по разпределение от военните училища. Те създаваха тук семейства и
много от тях оставаха в
града. На съпругите на
граничарите и военните се съдействаше да си
намерят работа. „Комуна", Кабелният завод,
Хранително-вкусовият комбинат, „Булгартабак" и др. даваха препитание на мнозина. Във
всеки квартал имаше
кино освен емблематичното кино „Дружба". Културен живот
също не липсваше –
Родопският драматичен театър, библиотеката, музеят, Художествената галерия и ансамбъл „Родопа" действаха
с пълна сила.
С настъпването на
демократичните процеси и смолянчани се
сблъскаха с прехода.
Градът започна да
обезлюдява. Предприятията, които даваха поминък, бяха преструктурирани или закрити.
Лека-полека и спомените от соца ще изчезнат с поколенията от
това време. Дано само
чудният и красив град
Смолян, както се пее в
песента, да не се стопи
съвсем откъм хора.
ангел иваНов

42 ÌÈÍÓÒÈ, ÊÎÈÒÎ ÐÀÇÒÚÐÑÈÕÀ ÑÂÅÒÀ Бакърджиев на съд
Продължение от бр. 13
Разгромената страна в резултат на унищожението на бившия
СССР от предателската
политика на Горбачов
и Елцин, ограбена и
обезкръвена от нововъзникналата олигархическа буржоазия,
заобиколена от враждебни международни
сили бе подложена на
финансови и икономически санкции, постигна военен паритет. Това предимство й осигурява поне 20 години
спокоен живот, който
да бъде отдаден на повишаването на жизненото равнище на народа.
Възможни са два
сценария за развитието на международните отношения след тази забележителна реч

на Путин.
Първият. След задълбочен анализ на западните военни специалисти се стига до извода, че при новите условия са необходими прекалено много средства,
които могат да доведат
и до фалит на САЩ, чиято задлъжнялост и без
това не може да бъде преодоляна. Отива
се на всеобхватен договорен процес, който
ще доведе до така желания от световната общественост мир.
вторият - значително по-вероятен. Разпалване на студена война.
Разгръща се немислима на този етап гонка
на въоръженията. Осъществява се противопоставяне на Русия с
всички възможни средства на изолация, санк-

ции и ограничения във
възможните сфери на
сътрудничеството.
Наблюдава се всенароден ентусиазъм и
гордост на руската нация, която посреща този обрат в международното положение като
възстановяване на загубени позиции на великата руска държава.
Пристъпи се към денонсиране на договорите
на „Газпром“ с украинския „Нефтогаз“, който
заплаши, че ще блокира имуществото на руската газова компания
по света. Русия съобщи,
че ще излезе от юрисдикцията на Международния съд по правата
на човека, денонсира
договора си с международната организация
ЦЕРН със седалище Женева, като продължава

сътрудничеството си.
Всички тези първи
крачки говорят за повишеното самочувствие на Руската федерация на международната арена. Русия много ярко и силно заяви,
че този световен ред
не я устройва и ще се
Мавзолеят на Георги Димитров трябваше да бъбори за преформатираде
преобразен и използван. Там са вложени милинето му.
они.
Това да съборим сграда и да използваме после
Конфронтацията моподземията
й звучи наистина безумно, заяви бивже да достигне такишият
министър
Любка Качакова.
ва параметри, че да се
Според
юристи
Евгений Бакърджиев (тогава виналожи излизането на
цепремиер) може да бъде съден. Той е подписал за
Русия от всички межунищожаването на една сграда, която не му е бащидународни организания, смята Любка Качакова.
ции, включително СъМавзолеят на Георги Димитров е построен през
вета за сигурност и са1949
г. Масивната сграда е вдигната за рекордните
мата ООН. За това от6
дни.
50 години по-късно бързото строителство се
давна се подготвя стооказва
изключително издръжливо. Пак 6 дни тряблица на нова световна
ват,
за
да
бъде съборен. Събарянето започва на 21
организация със седаавгуст
1999
г. по нареждане на строителния минислище Астана, Казахстан.
тър в правителството на СДС Евгений Бакърджиев,
александър ПоПов,
който по това време е и вицепремиер.
външнополитически
анализатор Страницата подготви Цветан ИЛИеВ
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6:55
9:00
9:15
10:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
15:55
17:30
18:00
18:15
19:00

ПЕТЪК, 6 април
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Магията на българския
иконостас
По света и у нас
Стани богат
Обзор “Лига Европа”
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Бакстър
Сагуа - сиамската котка
Битие
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Надгробное ридание
Екзархията - българското сърце в Истанбул
Стани богат
БНТ 2

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

ПЕТЪК, 6 април
Земята е само една
Добро утро с БНТ2
Вкусни изкушения
Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
Бакстър
Сагуа - сиамската котка
Местно време
България 12.30
Европолис - градът на
делтата
Титаник 2
Днес и утре
България днес
Местно време
Пиренеите
Световните градове на
България
България новини
5 минути София
Едно голямо семейство
Музика под звездите
Мойсей
България новини
Едно голямо семейство
Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
“Добро утро с БНТ 2”
Концерт, посветен на
Петко Стайнов и Роберт
Шуман
Китай на фокус
Местно време
България днес

СЪБОТА, 7 април
06:50 Пътешествия
07:20 Местно време
07:55 Бакстър
БНТ свят
06:00
06:45
06:55
09:00
09:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
14:45
15:00
15:30
17:00
19:00
19:30
19:40
20:00
20:30
22:00
23:45
01:15
01:30
02:00
03:30
04:00

ПЕТЪК, 6 април
Концерт на женския народен хор “Цветница”
Живо наследство
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Имам да ти казвам нещо:
Иисус
Малки истории
По света и у нас
Денят на владетелите /
актьорът Васил Михайлов на 80/
Жребчето и аз
“Бързо, лесно, вкусно”
65 години Национален
фолклорен ансамбъл
“Филип Кутев”
Баскетбол /мъже/: Рилски спортист - Берое /
Стара Загора/
България от край до
край 2
Малки истории
Хляб от Бога, богове от
глина
По света и у нас
БГ рок симфони
Писмо до Америка
“Стабат Матер” от Антонин Дворжак
Световните градове на
България
Местно време
България днес
Бразди
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
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19:50
20:00
20:30
22:00
23:00
0:55
2:10
3:50
4:20
5:50
7:15
7:40
8:05
8:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
16:30

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Иисус
Нощни птици
Торта от сняг
Денят започва с Култура
Битие
Туристически маршрути
Иисус
Момичето и змеят

18:30
19:00
19:50
20:00
20:30
22:00
23:25
0:30
2:15
2:50
3:05
4:35
5:35

7:05
7:15
7:40
8:05
8:30

СЪБОТА, 7 април
Внимание, роботика
Пиксел Пинки
Бакстър
Денят започва с Георги
Любенов
Библиотеката
Клиника на третия етаж
По света и у нас
Иде нашенската музика
Вяра и общество: Слизане на Благодатния огън в
църквата при Божи гроб
Православни песнопения
Прошка
Мисията

10:30
11:00

Сагуа - сиамската котка
Внимание, роботика
Децата.com
Абсурдите с БНТ 2
Рецепта за култура
Туристически маршрути
Време за губене
Най-големият музей в
света
България 12.30
Шифт
Добър ден с БНТ 2
Мойсей
Ново 10 + 2
Изкуството на 21 век
Европа без граници: “Дарители и филантропи”
Културни адреси: София,
Европа
Музика в портрети
Часът на зрителите
България новини
Посолството
Концерт на Васил Петров
Мойсей
Добър ден с БНТ 2
България новини
Посолството
Пътувай с БНТ 2
Време за губене
Как се прави
Най-големият музей в
света
Часът на зрителите
Вкусни изкушения

11:20
12:30
12:45
13:00
14:00
15:30

12:00
12:30
13:00
13:30
14:55
16:25
18:30
19:00
19:50
20:00
20:30
22:15

Извън играта
Умно село
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Иисус
Концерт на Андреа Бочели
Празнично Пасхално
богослужение
Уроци по летене
Най-големите музеи в
света: Метрото на парижани
Дойче Веле: Шифт
Иисус
Иде нашенската музика
Задача с много неизвестни
НЕДЕЛЯ, 8 април
Неделно евангелие
Внимание, роботика
Пиксел Пинки
Бакстър
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира Добрева
Празнично богослужение за Второ Възкресение
По света и у нас
#Европа
България от край до
край
Концерт на Андреа Бочели
Опасен чар
100 години Оперета
Спорт ТОТО
Защо изчезна Атлантида
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Мария Терезия
Концерт на Стинг в зала

тв програми

Български

0:00
2:40
3:40
5:40

“Олимпия”
Сибирският бръснар
Защо изчезна Атлантида
Мисията
Здравей, бабо

ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
6:55 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на Стинг в зала
“Олимпия”
14:15 Жена на име Мария
15:45 Един свят в хармония
17:20 Частните музеи в Чехия:
Музей на сладкарството
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 Музика без граници
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Мария Терезия
22:15 Концерт на “Ролинг Стоунс”: Луната на Хавана
0:10 Последен танц
1:45 Денят започва с Култура
3:10 Частните музеи в Чехия:
Музей на сладкарството
3:20 Жена на име Мария
4:45 Здравето отблизо
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 10 април
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас

12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипове/
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
- 2 - вторник /10.4./
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Баш майсторът на море
22:00 Нощният управител
22:55 Евровизия 2018 /клипове/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Телепазарен прозорец
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Нощният управител
2:45 Дойче веле: Шифт
3:00 Въпрос на чест
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

6:00
9:00
9:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:25
13:30
14:15
14:30
14:45
15:10
15:35
16:00
16:10
16:25
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
22:55
23:00
23:25
23:30
0:20
0:35
1:50
2:45
3:00
3:50
5:05
5:45

СРЯДА, 11 април
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Евровизия 2018
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Малки истории
Сагуа - сиамската котка
Животни по пижами
Сид - дете на науката 2
Бакстър
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Баш майсторът на екскурзия
Нощният управител
Евровизия 2018
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Нощният управител
Дойче веле: Шифт
Въпрос на чест
Здравето отблизо
Още от деня
Телепазарен прозорец

НЕДЕЛЯ, 8 април
06:20 Пиренеите
06:50 15 години танцова школа
“Естрея”
08:30 Животни по пижами
08:55 Вълшебният таван
10:20 Възрожденският дух

ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Време за губене
07:00 Как се прави
07:25 Ехо от Тракия
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Световните градове на
България
10:55 Концерт на Детския хор
на БНР
11:50 Япония днес
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Да докоснеш дивите
коне
14:20 Концерт на ансамбъл
“Чинари”

ВТОРНИК, 10 април
06:00 Край Дунава с оркестър
“Хоро”
06:30 Непозната земя
/избрано/
07:00 Часът на зрителите
/избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Най-големият музей в
света
10:45 Пътеводител БГ /избрано/
11:15 България от край до
край 5
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Хайка за вълци
13:25 5 минути София
13:35 Опознай България /избрано/
14:05 Денят започва с Култура
15:20 Евроновини

СРЯДА, 11 април
06:00 Гайдите на Родопа планина
06:30 Непозната земя /избрано/
07:00 Часът на зрителите /
избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Евроновини
09:00 По света и у нас

09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време: Без бариери
10:45 Опознай България /избрано/
11:15 България от край до
край 5
11:45 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча
български
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Едно голямо семейство
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипове/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство
18:55 Васил Гендов - мит и реалност
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Женско царство
23:20 Ленти и документи: “Ние,
от втория план”
23:55 Евровизия 2018 /клипове/
0:00 Изкуството на 21 век
0:30 Местно време
1:00 Америка днес
1:55 България от край до
край 5
2:25 Добро утро с БНТ 2
3:25 Непозната земя /избрано/
3:55 Часът на зрителите /
избрано/
4:25 Васил Гендов - мит и реалност
5:30 Изкуството на 21 век

Европа”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Знаете ли, че…
05:50 Време за губене
СЪБОТА, 7 април
06:20 Пътувай с БНТ 2
06:50 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
07:50 Ангелогласно детство
08:40 София в един снимачен
век: На Витоша с камера
09:05 Златно сърце
10:00 Рецепта за култура
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Световното яйце
13:30 Вяра и общество
15:00 Светът е голям и спасение дебне отвсякъде
16:50 Време за губене
17:20 Библиотеката
18:20 5 минути София
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Йо - хо - хо
22:05 Класика, танго, джаз с
Марио Хосен и приятели
23:25 Празнично Пасхално
богослужение
00:30 Молитвата на Борис Христов
01:25 Рецепта за култура
02:25 Ангелогласно детство
03:15 Часът на зрителите
03:45 Абсурдите с БНТ 2
04:15 Библиотеката
05:15 Открито с Валя Ахчиева
05:45 Зелената линейка

НЕДЕЛЯ, 8 април
06:45 Бертолдо
07:20 Гугулиада: Риболовна
приказка
07:30 Вълшебните приказки
на щурчето: Незнайният
гост
07:55 Децата.com
08:25 Танц за Великден
09:05 Златно сърце
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Празнично богослужение за Второ Възкресение
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Дами канят
14:30 Извън играта
15:05 Отблизо с Мира Добрева
15:35 Орлин Горанов и приятелки
17:35 Брой до десет
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Балетна гала
21:50 Прима Примавера
23:20 Афиш
23:35 Етно джаз симфони
01:00 Отблизо с Мира Добрева
01:30 Иде нашенската музика
02:30 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
03:30 Хляб от Бога, богове от
глина
03:50 Извън играта
04:30 Малки истории
05:30 Съвременници: “В търсене на златната ябълка”

ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
06:00 Златно сърце
06:55 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:30 Рила-приказна и неповторима
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Народен театър “Иван
Вазов” - Институцията
14:30 Добро утро с БНТ 2
15:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
16:00 Афиш
16:15 София в един снимачен
век: Софийските улици
16:35 Вечните песни и танци
на България
18:05 Оркестър без име
20:00 По света и у нас
20:30 Дует “Ритон” - 40 години
музика и любов
22:35 Нощни птици
23:35 Извън играта
00:10 Часът на зрителите
00:40 Народен театър “Иван
Вазов” - Институцията
02:10 България от край до
край 2
02:40 Танц за Великден
03:20 Световното яйце
03:50 Живо наследство
04:00 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Афиш

ВТОРНИК, 10 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Жребчето и аз
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:00 Българите Такада
13:30 Заек в шапката
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Извън играта
19:30 Европейски маршрути
19:40 Да говориш, свирейки с
уста
19:55 Евровизия 2018
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нейната изповед
22:05 Концерт на Теодосий
Спасов трио и Теодора
Енаке-Аиша /Румъния/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия 2018
23:35 Пътувай с БНТ 2
00:05 Концерт на женския народен хор “Цветница”
00:50 Още от деня
01:30 Съвременници: “В търсене на златната ябълка”
02:00 Местно време
02:30 Малки истории
03:30 Извън играта
04:00 “Бързо, лесно, вкусно”

представя: “Вкусната
Европа”
Денят започва с Култура
Европейски маршрути
СРЯДА, 11 април
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Малки истории
По света и у нас
Рецепта за култура
Да говориш, свирейки с
уста
Добро утро с БНТ 2
“Бързо, лесно, вкусно”
Здравето отблизо
Брой до десет
Малки истории
Местно време
По света и у нас
5 минути София
Баскетбол /мъже/: Берое
/Стара Загора/ - Балкан /
Ботевград/
Евровизия 2018
Съвременници
Моето мъничко нищо
Европейски маршрути
По света и у нас
Зелена светлина
Евровизия 2018
70 /70 години Българска
гражданска авиация/
Още от деня
Време за губене
Местно време
Нощни птици
Съдби човешки
Ай да идем
“Бързо, лесно, вкусно”

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

16:25
16:55
17:55
19:30
20:00
21:20
22:40
00:15
01:15
01:45
02:00
03:20
04:30
05:00
05:30

Златното сърце на София
България 12.30
Афиш
Добър ден с БНТ 2
Мойсей
Международен музикален
попфестивал”Откритие”
2017
Пътувай с БНТ 2: Етно
Рецепта за култура
Ехо от Тракия
България новини
Посолството
Концерт на група P.I.F.
Срещи на сляпо
Добър ден с БНТ 2
България новини
Афиш
Посолството
Златното сърце на София
Пътувай с БНТ 2: Етно
Абсурдите с БНТ 2
Местно време: Без бариери

15:40 Срещи на сляпо
17:15 180 години родолюбие църквата “Света Троица”
17:55 На Вили
19:30 България новини
20:00 Едно голямо семейство
20:55 Концерт на “Мистерията
на българските гласове”
и Лиса Джерард
22:35 Пеещите обувки
01:00 България новини
01:30 Рецепта за култура
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Америка днес
04:25 Афиш
04:40 Европолис - градът на
делтата

15:35
16:30
17:25
17:30
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
21:30
22:40
23:50
23:55
0:20
0:50
1:45
2:15
3:15
3:30
4:00
4:30
5:30

Едно голямо семейство
Стани богат
Евровизия 2018
Местно време: Без бариери
Едно голямо семейство
Вярвам в мисията /Павлина Доковска/
По света и у нас
Спортни новини
Часът на зрителите
Концерт на Камерен
ансамбъл “Софийски
солисти”
Ленти и документи: “Заради леля Снеже”
Евровизия 2018 /клипове/
Днес и утре
Местно време: Без бариери
Хайка за вълци
България от край до
край 5
Добро утро с БНТ 2
Япония днес
Непозната земя /избрано/
Часът на зрителите /
избрано/
Америка днес
Днес и утре

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

13
ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
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 Най-големите музеи в
света: Почивка за влюбени в Трувил
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Среща - реванш
от четвъртфиналите на
турнира “Лига Европа”
0:15 Телепазарен прозорец
0:30 Денят започва с Култура
1:45 Капри
3:50 Туристически маршрути
4:15 Здравето отблизо
5:30 Още от деня
ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
06:00 Слънчеви мъниста
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Пътуване в миналото
08:50 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – аз уча
български
11:15 Знаете ли...
11:35 Културни адреси: София,
Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
13:55 Денят започва с Култура
15:10 Под вълните на Черно
море
15:20 Земята е само една
15:35 Едно голямо семейство
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство
19:00 Иван Кирков или да се
спасиш в спомена
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура
22:30 Убивай ме нежно
0:10 Изкуството на 21 век
0:40 Местно време
1:10 Убивай ме нежно
2:50 Добро утро с БНТ 2
3:50 Непозната земя
4:20 Часът на зрителите
4:50 180 години родолюбие църквата “Света Троица”
представя: “Вкусната
Европа”
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 70 /70 години Българска
гражданска авиация/
13:20 Животът на Амбра
13:35 Знаете ли, че...
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Пътувай с БНТ 2
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:40 Песента на тишината
19:55 Евровизия 2018
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Да обичаш на инат
22:30 Жулиета без Ромео
23:30 Време за губене
00:00 България от край до
край 2
00:30 Още от деня
00:45 Мотоспорт Екстра
01:15 Абсурдите с БНТ 2
01:45 Местно време
02:15 Библиотеката
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ПЕТЪК, 6 април
06:00 „Легендата за Кора” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Бургас и морето” - концерт (2017)
14:30 „Истински истории”
15:30 „Ужасно силно и адски
близо ” -драма
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи
наследници”еп. 60
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 91
21:00 Премиера: „Столичани
в повече“ - сериал, с.12,
еп.6
22:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Менталист: Крадецът на
мисли”- сериал, с.6, еп. 3
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом”- сериал,
с.1, еп.36
05:30 „Лице в лице” /п./- публицистично предаване
bTV синема
Петък, 6 април
06:00 „Революция Z ”с.1, еп.3
07:00 „Убийството”с.4, еп.3
08:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета”с.6, еп.1
09:45 „Най-голямата лъжа“
11:45 „Революция Z ”с.1, еп.4
12:45 „Убийството ”с.4, еп.4
14:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” сериал,с.6, еп.2
15:00 „Тайната на Джейкъб”
16:45 „Земя на престъпници“
- криминален, драма
(САЩ, 2012), режисьори
- Адам Аркин, Майкъл
Динър, актьори - Мери
Стийнбъргън, Люк
Граймс, Хали Бенет,
Джон Хоукс и др.
18:45 „Код „Счупена стрела“
21:00 „Последният ергенски
запой” - комедия
23:00 „Скитница”
01:30 „Братя” - драма
03:30 „Флика 3: Най-добри
приятели“ - семеен
Събота, 7 април
06:00 „Убийството”с.4, еп.4
07:30 „Режисьорът Истуд:
Неочаквана история“ документален филм
08:45 „Психотерапевт“ - комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор - Джонас Пейт,
актьори - Кевин Спейси,
Джо Нунез, Марк Уебър и
др.
10:45 „Флика 3: Най-добри
приятели“ - семеен
12:30 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:45 „Маската” - комедия
16:00 „Скитница” - приключенски
18:30 „Любов и милосърдие“ драма
бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

12:00
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

Петък, 6 април
„По средата” - сериал, с.5
„Моето семейство“ - сериал
„Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.9
„Столичани в повече“ сериал
„Историята на Пепеляшка” - комедия, романтичен, (САЩ, Канада, 2004),
режисьор - Марк Розман,
актьори - Хилари Дъф,
Дженифър Куулидж,
Реджина Кинг, Дан Бърд
и др.
„Страхотни новини“ - сериал
„Щурите съседи“ - сериал
„Теория за големия
взрив“ - сериал
„Стъпка по стъпка“ - сериал
„Приятели” - сериал
„Столичани в повече”сериал, с.11
„Щурите съседи“ - сериал
„Моето семейство“ - сериал
„Стъпка по стъпка” - сериал, с.2
„Приятели“ - сериал, с.4
„Теория за големия
взрив“ - сериал, с.4
„Страхотни новини” - сериал
„Историята на Пепеляшка” - комедия, романтичен, (САЩ, Канада, 2004),

Най-гледаните
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СЪБОТА, 7 април
06:00 „Чудовища срещу извънземни” - анимация
07:00 „Теория на глупостта”
- развлекателна поредица, с.1, еп. 14
07:30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.4, еп.5
08:00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“ - документална поредица
13:00 „Достигни ме“ - драма
15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Умирай трудно: Денят
настъпи”
22:00 „Мъже на честта“ - драма
00:30 „Дневниците на вампира“ - сериал, с.6, еп.17
01:30 „Теория на глупостта“ сериал, с.1, еп.11,12
02:30 „Достигни ме“ - драма
04:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова /п./
05:00 „Двама мъже и половина” - сериал /п./
05:30 „Чудовища срещу извънземни” - /п./

НЕДЕЛЯ, 8 април
06:00 „Чудовища срещу извънземни” - анимация
07:00 „Като на кино“ - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „НепознатиТЕ“ - Великите творци на България
/п./ - документална поредица
13:00 „Отново на 17”
15:00 „Ледена епоха: Търсенето на яйцето“ - анимация
15:30 „Доктор Дулитъл”
17:00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Гласът на България“ музикално шоу
21:30 „Такси 3“ - комедия
23:30 „Предчувствие” - драма
01:30 „Теория на глупостта“ сериал, с.1, еп.13,14
02:30 „Отново на 17” - комедия
04:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:00 „Чудовища срещу извънземни” /п./- анимация
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
06:00 „Легендата за Кора”
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Представи си” – концерт на Веселин Маринов (2017)
14:30 „Истински истории“
15:30 „Бодигард” - драма,
романтичен (САЩ,
1992), режисьор - Мик
Джаксън, актьори - Кевин Костнър, Уитни Хюстън, Гари Кемп, Бил Кобс,
Ралф Уайт и др.
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 61
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 92
21:00 MasterChef България –
кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Менталист: Крадецът на
мисли”– сериал, с.6, еп. 4
01:00 „Истински истории“
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети”– сериал,
с.3, еп.8
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ВТОРНИК, 10 април
06:00 „Легендата за Кора” –
анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем”, с. 1, еп. 98
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.51
16:00 Премиера: „Лекар в планината” – сериал, с.10, еп.
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17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 62
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 93
21:00 MasterChef България –
кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Менталист: Крадецът на
мисли”– сериал, с.6, еп. 5
01:00 „Шест сестри” /п./– сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети”– сериал,
с.3, еп.9
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

СРЯДА, 11 април
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” еп. 99
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.52
16:00 Премиера: „Лекар в планината” – сериал, с.10, еп.
12
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 63
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 94
21:00 „Смени жената“ – семейно риалити
22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Менталист: Крадецът на
мисли”– сериал, с.6, еп. 6
01:00 „Шест сестри” /п./– сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети”– сериал,
с.3, еп.10
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
06:00 „Легендата за Кора”
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
100
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.53
16:00 Премиера: „Лекар в планината” – сериал, с.10, еп.
13
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 64
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 95
21:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект с водещ
Мария Силвестър
22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Менталист: Крадецът на
мисли”– сериал, с.6, еп. 7
01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети”– сериал,
с.3, еп.11

21:00 „Ларго Уинч” - екшън,
приключенски, трилър
(Франция, Белгия, 2008),
режисьор - Жером Сал,
актьори - Томер Сисли,
Кристин Скот Томас,
Предраг Мики Манойлович, Мелани Тиери,
Радивое Буквич, Карел
Роден, Стивън Уодингтън
и др.
23:15 Премиера: Cinema X: „Ел
Ей зомби апокалипсис
” - екшън, хорър, сай-фай
(САЩ, 2014), режисьор
- Търнър Клей, актьори
- Джъстин Рей, Джеръд
Мааър, Стефани Естес,
Али Уилямс, Майкъл Дж.
Силаф, Таша Диксън,
Джеф Локър, Тенси Александър и др.
01:15 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
02:15 Убиецът на Кали - криминален, драма (САЩ,
2017), режисьор - Джон
Матус, актьори - Раян
Дорси, Ричард Кабрал,
Корина Калдерон, Джоуи
Абрил и др.
04:00 „Братя” - драма (САЩ
2009), режисьор - Джим
Шеридан, актьори - Тоби
Магуайър, Джейк Джиленхол, Натали Портман,
Бейли Медисън, Сам
Шепърд, , Клифтън
Колинс - младши, Кери
Мълиган и др.
Неделя, 8 април
06:00 „Любов и милосърдие“
- драма, биографичен,
музикален (САЩ, 2014),
режисьор - Бил Полад,
актьори - Пол Дано,
Джон Кюсак, Елизабет
Банкс Пол Джиамати,
Джейк Ейбъл, Кени

Уормалд, Брет Даверн,
Греъм Роджърс, Джоана
Гоуинг и др.
„Книгата на живота”
- анимация, приключенски, комеди я (САЩ,
2014), сценаристи Джордж Р. Гуатиерез, Дъглас Лангдейл, режисьор
- Джордж Р. Гуатиерез
„Ондин“ - драма, фентъзи (Ирландия, САЩ,
2009), режисьор - Нийл
Джордън, актьори - Колин Фарел, Тони Куран,
Алисия Бачледа и др.
„Земя на престъпници“
- криминален, драма
(САЩ, 2012), режисьори
- Адам Аркин, Майкъл
Динър, актьори - Мери
Стийнбъргън, Люк
Граймс, Хали Бенет,
Джон Хоукс и др.
„Ларго Уинч” - екшън
„Последният ергенски
запой” - комедия
„Чужденецът” - комедия,
романтичен
„Ларго Уинч 2: Конспирация Бирма” -приключенски
„Тайната на Джейкъб”
- трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Робърт
Мелънфънт, актьори Ашли Скот, Дженифър
Тейлър, Ейдън Търнър,
Сюзън Блейкли и др.
„Другата в мен” криминален,трилър,
(САЩ, 2007 г.), режисьор - Нийл Джордан,
актьори- Джон Магаро,
Навийн Андрюс, Мери
Стийнбъргън, Терънс
Хауърд, Джоди Фостър,
Ники Кат и др.
„Ел Ей зомби апокалипсис ” - екшън, хорър,
сай-фай (САЩ, 2014)

Понеделник, 9 април
06:00 „Революция Z” с.1, еп.4
07:00 „Убийството” с.4, еп.4
08:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.2
09:45 „Последният ергенски
запой” – комедия
12:00 „Революция Z” с.1, еп.5
13:00 „Убийството” с.4, еп.5
14:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.3
15:15 „Ларго Уинч 2: Конспирация Бирма” –приключенски, екшън, трилър
17:45 „Режисьорът Истуд: Неочаквана история“ – документален филм (САЩ,
2013), режисьор – Ричард
Скикел, актьори – Кевин
Бейкън, Кевин Костнър,
Морган Фрийман, Джин
Хекман, Мартин Скорсезе, Стивън Спилбърг,
Хилъри Суонк и др.
19:15 „Отвлечен: Историята на
Тифани Рубин” – драма
(САЩ, 2011), режисьор Гари Харви
21:00 Премиера: „Краят
на смяната” – драма,
криминален, екшън
(САЩ, 2012), режисьор
– Дейвид Айър, актьори Джейк Джиленхол, Коуди
Хорн, Дейвид Харбър,
Ана Кендрик, Майкъл
Пеня и др.
23:15 „Невидим знак” - комедия, драма (САЩ,2010) ,
режисьор - Мерилин Агрело , актьори – Джесика
Алба, Дж Кей Симънс,
Крис Месина, Бейли Медисън, Джон Шиа, Софи
Ниуейд и др.
01:15 – „Черни платна” – с.3,
еп.5
02:15 „Революция Z” с.1, еп.5
03:15 „Убийството” с.4, еп.5
04:30 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.3

Вторник, 10 април
06:00 „Революция Z” с.1, еп.5
07:00 „Убийството” с.4, еп.4
08:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.3
09:45 „Бременна на 17“ – трилър (Канада, 2016), актьори – Жоси Бисет, Зои
де Гранд Мезон, Роурк
Кричлоу и др.
11:45 „Революция Z” с.1, еп.6
12:45 „Убийството” с.4, еп.6
14:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.4
15:00 „Барабанистка: Нов ритъм” - комедия
17:00 „Идеалният мъж“ - комедия, екшън, романтичен
19:00 „Последният ергенски
запой” – комедия (САЩ,
2009), режисьор - Тод
Филипс, актьори - Майк
Ейпс, Брадли Купър,
Джъстин Барта, Хедър
Греъм, Джефри Тамбор,
Майк Тайсън, Рейчъл
Харис, Зак Галифанакис,
Ед Хелмс, Кен Джонги др.
21:00 „Сутрешен блок“ - комедия, драма, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
- Роджър Мичел, актьори
- Рейчъл Макадамс, Ноа
Бийн, Харисън Форд,
Даян Кийтън, Джеф Голдблум, Патрик Уилсън и
др.
23:15 „Добрата лъжа“ – трилър
(Кения, Индия, САЩ,
2014), режисьор - Филип
Фалардьо, актьори Рийз Уидърспун, Арнолд
Окенг, Гер Дуани, Кори
Стол, Феми Огънс, Сара
Бейкър, Линдзи Гарет и
др.
01:30 „Черни платна” – с.3, еп.6
02:30 „Революция Z” с.1, еп.6
03:30 „Убийството” с.4, еп.6
04:45 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.4

Сряда, 11 април
06:00 „Революция Z” с.1, еп.6
07:00 „Убийството” с.4, еп.6
08:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.4
09:30 „Тайната на Джейкъб”
- трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Робърт
Мелънфънт, актьори Ашли Скот, Дженифър
Тейлър, Ейдън Търнър,
Сюзън Блейкли и др.
11:30 „Революция Z” с.1, еп.7
12:30 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.1
13:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.5
14:45 „Отвлечен: Историята на
Тифани Рубин” – драма
16:30 „Невидим знак” - комедия, драма (САЩ,2010)
, режисьор - Мерилин
Агрело
18:45 „Добрата лъжа“ – трилър
(Кения, Индия, САЩ,
2014), режисьор - Филип
Фалардьо, актьори Рийз Уидърспун, Арнолд
Окенг, Гер Дуани, Кори
Стол, Феми Огънс, Сара
Бейкър, Линдзи Гарет
21:00 „Ледена епоха” - анимация (САЩ, 2002),
сценаристи - Галън Т. Чу,
Майкъл Уилсън, Питър
Акерман, Майкъл Берг,
режисьори - Крис Уедж,
Карлос Салданха
22:30 „Вода за слонове” - драма, романтичен (САЩ,
2011), режисьор - Франсис Лорънс, актьори
- Рийз Уидърспун, Кристоф Валц, Робърт Патинсън, Стивън Тайлър
00:45 „Черни платна” – с.3, еп.7
01:45 „Революция Z” с.1, еп.7
02:45 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.1
04:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.5

Четвъртък, 12 април
06:00 „Революция Z” с.1, еп.7
07:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.1
08:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.5
09:45 „Ледена епоха” - анимация (САЩ, 2002), сценаристи
11:30 „Революция Z” с.1, еп.8
12:30 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.2
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.6
14:30 „Чужденецът” - комедия,
романтичен
16:45 „Вода за слонове”
19:15 „Насмешливо” - драма,
комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
- Роб Райнър, актьори
– Мадлин Каръл, Калън
МакОлиф, Ребека де
Морни, Антъни Едуардс,
Джон Махоуни, Пенелъпи Ан Милър, Ейдън
Куин, Кевин Уайзман,
Морган Лили и др.
21:00 „Гангстерски отдел“ –
драма, криминален,
екшън (САЩ, 2013), режисьор - Рубен Флейшър,
актьори - Шон Пен, Райън Гослинг, Ема Стоун,
Ник Нолти, Джош Бролин
и др.
23:15 „Смъртоносен изстрел”
- криминален, трилър
(САЩ, 2008), режисьор
- Джон Мадън, актьори
- Мики Рурк, Даян Лейн,
Джоузеф Гордън-Левит,
Росарио Доусън и др.
01:15 „Черни платна” – с.3, еп.8
02:15 „Революция Z” с.1, еп.8
03:15 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.2
04:15 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6, еп.6

Пантолиано, Джо Мантеня, Лара Флин Бойл,
Брайън Хейли и др.
„Мутра по заместване” сериал, с.4
„Столичани в повече” сериал
„Мутра по заместване”
„Слънчева Филаделфия“
- сериал
„Клуб Веселие” - сериал
„Двама мъже и половина“ - сериал
Неделя, 8 април
„По средата” - сериал, с.5
„Двама мъже и половина“ - сериал, с.3
„Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.9
„Клуб Веселие” - сериал,
с.5
„Бебето беглец” - комедия (САЩ, 1994),
режисьор - Патрик Рийд
Джонсън, актьори - Джо
Пантолиано, Джо Мантеня, Лара Флин Бойл,
Брайън Хейли и др.
„Столичани в повече“ /п./
- сериал, с.12
„Стъпка по стъпка“ - сериал
„Приятели“ - сериал
„Столичани в повече“ сериал, с.11
„Теория за големия
взрив“ - сериал
„Щурите съседи“ - сериал
„Запознай се с нашите“
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор - Джей Роуч,

актьори - Робърт де
Ниро, Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Блайт Данър,
Джеймс Ребхорн и др.
22:30 „Мутра по заместване” сериал, с.4
23:30 „Столичани в повече” сериал
02:30 „Мутра по заместване”
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Клуб Веселие” - сериал
05:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
Понеделник, 9 април
06:00 „По средата”, с.5
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Слънчева Филаделфия“,
с.9
09:00 „Столичани в повече”
10:00 „Робинзон Крузо” –
анимация (САЩ, 2016),
режисьори - Винсент
Кестелуут, Бен Стейсън,
актьори - Маттиас Шфайгхьовер, Кая Янар, Илка
Бесин и др.
12:00 „Страхотни новини”
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Теория за големия
взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Столичани в повече”, с.8
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”, с.3
21:00 „Приятели”, с.4
22:00 „Теория за големия
взрив”, с.4
23:00 „Страхотни новини”
00:00 „Робинзон Крузо” –

анимация (САЩ, 2016),
режисьори - Винсент
Кестелуут, Бен Стейсън,
актьори - Маттиас Шфайгхьовер, Кая Янар, Илка
Бесин и др.
02:00 „По средата“
03:00 „Слънчева Филаделфия”
04:00 „Страхотни новини”
05:00 „Моето семейство“
Вторник, 10 април
06:00 „По средата”, с.5
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Предградие“, с.3
09:00 „Столичани в повече”
10:00 „Пингвините на Мистър Попър” – комедия
(САЩ, 2011), режисьор
- Марк Уотърс, актьори
–Олга Мередиц, Джим
Кери,Карла Гуджино,
Анджела Лансбъри и др.
12:00 „Страхотни новини”
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Теория за големия
взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Столичани в повече”, с.8
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”, с.3
21:00 „Приятели”, с.4
22:00 „Теория за големия
взрив”, с.4
23:00 „Страхотни новини”
00:00 „Пингвините на Мистър Попър” – комедия
(САЩ, 2011), режисьор
- Марк Уотърс, актьори
–Олга Мередиц, Джим
Кери,Карла Гуджино,

Анджела Лансбъри и др.
„По средата“
„Предградие”
„Страхотни новини”
„Моето семейство“
Сряда, 11 април
„По средата”, с.5
„Моето семейство“
„Предградие“, с.3
„Столичани в повече”
„Кампанията” – комедия
(САЩ, 2012), режисьор Джей Роуч, актьори - Уил
Фарел, Зак Галифанакис,
Дилън Макдърмът,
Брайън Кокс, Джейсън
Съдейкис, Джон Литгоу,
Сара Бейкър, Дан Айкройд и др.
„Страхотни новини”
„Щурите съседи”
„Теория за големия
взрив“
„Стъпка по стъпка“
„Приятели“
„Столичани в повече”, с.8
„Щурите съседи“
„Моето семейство“, с.2
„Стъпка по стъпка”, с.3
„Приятели”, с.4
„Теория за големия
взрив”, с.4
„Страхотни новини”
„Кампанията” – комедия
(САЩ, 2012), режисьор Джей Роуч, актьори - Уил
Фарел, Зак Галифанакис,
Дилън Макдърмът,
Брайън Кокс, Джейсън
Съдейкис, Джон Литгоу,
Сара Бейкър, Дан Айкройд и др.

02:00 „По средата“
03:00 „Предградие”
04:00 „Страхотни новини”
05:00 „Моето семейство“
Четвъртък, 12 април
06:00 „По средата”, с.5
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Предградие“, с.3
09:00 „Столичани в повече”
10:00 „Роднински връзки” комедия (Испания, 2011),
режисьор - Даниел
Санчес Аревало, актьори
- Куим Гутиерес, Инна
Кеста, Раул Аревало, Антонио де ла Торе, Адриан
Ластра, Клара Лаго и др.
12:00 „Страхотни новини”
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Теория за големия
взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Столичани в повече”, с.8
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”, с.3
21:00 „Приятели”, с.4
22:00 „Теория за големия
взрив”, с.4
23:00 „Модерно семейство”,
с.5
00:00 „Роднински връзки” комедия (Испания, 2011),
режисьор - Даниел
Санчес Аревало, актьори
- Куим Гутиерес, Инна
Кеста, Раул Аревало, Антонио де ла Торе, Адриан
Ластра, Клара Лаго и др.
02:00 „По средата“
03:00 „Предградие”

режисьор - Марк Розман,
актьори - Хилари Дъф,
Дженифър Куулидж,
Реджина Кинг, Дан Бърд
и др.
02:00 „По средата“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Страхотни новини” - сериал
05:00 „Моето семейство“- сериал
Събота, 7 април
06:00 „По средата” - сериал, с.5
07:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.3
08:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.9
09:00 „Клуб Веселие” - сериал,
с.5
10:00 „Запознай се с нашите“
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор - Джей Роуч,
актьори - Робърт де
Ниро, Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Блайт Данър,
Джеймс Ребхорн и др.
12:00 „Столичани в повече“ /п./
- сериал, с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
15:00 „Столичани в повече“ сериал, с.11
18:00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
19:00 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Бебето беглец” - комедия (САЩ, 1994),
режисьор - Патрик Рийд
Джонсън, актьори - Джо
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19.00
20.00
21.00
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ПЕТЪК, 6 април
„Здравей, България”
„На кафе”
„Бон Апети”
„Синът Божи“ – с уч.
на Диого Мордаго, Себастиан Кнап, Дарвин
Шоу, Грег Хикс, Ейдриън
Шилър, Рома Дауни и др.
„Кучешки живот” (премиера) – с уч. на Денис
Куейд, Брадли Купър,
Брит Робъртсън, Джош
Гад, Логън Милър, Джон
Ортиз, Пеги Липтън и др.
„Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
„Полицаите от края на
града” (премиера)
„Господари на ефира“
„Кучешки живот” – с уч.
на Денис Куейд, Брадли
Купър, Брит Робъртсън,
Джош Гад, Логън Милър,
Джон Ортиз, Пеги Липтън и др. /п/
„Аз обичам България“
– забавно предаване на
NOVA /п/
„Ритъмът на мечтите”
„Синът Божи“ – с уч. на
Диого Мордаго, Себастиан Кнап, Дарвин Шоу,
Грег Хикс, Ейдриън Шилър, Рома Дауни и др /п/

Канал 3
05:30
06:00
07:00
09:00
10:00
11:00
11:15
11:30
12:00
12:15
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13:00
13:15
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15:15
15:30
17:00
17:25
17:30
18:00
19:00
19:30
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21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
00:30

ПЕТЪК, 6 АПРИЛ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Денят на живо”/п/
“Всеки следобед”/п/
„Без монтаж”/п/
„Спорт в обектива”/п/
Времето, календар, хороскоп
Топ Шоп
„Холивуд”/п/
Времето, календар, хороскоп
Телемаркет
„Парламентът на живо“
НОВИНИ
„Патарински Live/п/
Телемаркет
НОВИНИ
„Кухнята на Звездев”
НОВИНИ
Топ шоп
“Всеки следобед“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата”
НОВИНИ Централна емисия
„Патарински Live”
НОВИНИ
“Денят на живо”
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
„Патарински Live”/п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/

Тв Европа
ПЕТЪК, 6 април
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини

Най-гледаните
СЪБОТА, 7 април
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 1
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Университет за таласъми” – анимационен филм
15.00 „Мистър Дийдс“ – с
уч. на Адам Сандлър,
Уинона Райдър, Джон
Туртуро, Питър Галахър,
Стив Бушеми 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 „Помпей” – с уч. на Кит
Харингтън, Кери-Ан Мос,
Емили Браунинг, Кийфър
Съдърланд, Адеуале
Акинуйе-Агбайе , Джесика Лукас и др.
22.15 „Туристът“ – с уч. на
Джони Деп, Анджелина
Джоли, Пол Бетани,
Тимъти Далтън, Руфъс
Сюъл, Раул Бова и др.
00.20 „Мистър Дийдс“ – с
уч. на Адам Сандлър,
Уинона Райдър, Джон
Туртуро, Питър Галахър,
Стив Бушеми и др./п/
02.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA /п/
03.00 „Ничия земя” – предаване /п/
04.50 „Университет за таласъми” – анимационен филм
/п/
01:30 -09:00– Повторения
СЪБОТА, 7 АПРИЛ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/

19.35 Бизнес дейли /п/
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 7 април
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини

06.30
07.00
08.00
11.00
12.00
12.30

14.15

16.00
17.55
18.00
19.00
19.20
20.00

22.10

00.30
01.00

05.30

НЕДЕЛЯ, 8 април
„Иконостас”
„Нощна смяна”
„Събуди се” – предаване
„Съдебен спор”
Новините на NOVA
„Безнадежден романтик” (премиера) – с уч.
на Криста Ален, Каси
Томсън, Френч Стюарт,
Брандън Джоунс и др.
„Мистериите на Аурора
Тийгардън: Къща извън
града” (премиера) – с уч.
на Кандис Камерън Бър,
Марилу Хенър, Лекса
Дойг, Брус Доусън и др.
„Аз обичам България“
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
Новините на NOVA
Темата на NOVA
„Пепеляшка” (премиера)
– с уч. на Кейт Бланшет,
Лили Джеймс, Ричард
Мадън, Хелена Бонъм
Картър, Стелън Скарсгард, Холидей Грейнджър, Софи МакШийра
„Интернешънъл” – с уч.
на Клайв Оуен, Наоми
Уотс, Армин Мюлер-Стал,
Улрих Томсен, Патрик
Балади и др.
НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
„Безнадежден романтик”
– с уч. на Криста Ален,
Каси Томсън, Френч Стюарт, Брандън Джоунс и
др. /п/
„Мистериите на Аурора
Тийгардън: Къща извън
града” (премиера) – с уч.
на Кандис Камерън Бър,
Марилу Хенър, Лекса
Дойг, Брус Доусън и др.
/п/

00:30 НОВИНИ/п/
01:00 - 09:00– Повторения
НЕДЕЛЯ, 8 АПРИЛ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 8 април
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини

14

15

тв програми

Български

ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Най-доброто от Любо
Киров“ – концерт
14.00 „Скок-подскок” – с уч. на
Джеймс Марсдън, Кайли
Куоко, Гари Коул, Елизабет Пъркинс, Дейвид
Хаселхоф и др.
16.00 „Бевърли Хилс Чихуахуа”
– с уч. на Пайпър Перабо,
Джейми Лий Къртис,
Маноло Кардона, Маури
Стърлинг и др.
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 6
сезон
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
03.45 „Скок-подскок” – с уч. на
Джеймс Марсдън, Кайли
Куоко, Гари Коул, Елизабет Пъркинс, Дейвид
Хаселхоф и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ВТОРНИК, 10 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СРЯДА, 11 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 1 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 07:00 – Повторения

обектива”/п/
01:30 -07:00– Повторения

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

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

ПОНЕДЕЛНИК, 9 АПРИЛ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Уикенд с Роси”
07:00 „Всеки следобед”/п/
09:00 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 Народна музика
13:00 Телемаркет
13:15 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”, избрано
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Хапче за милиони”/п/
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 Концерт на Илия Луков
„Обичам те”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 -01:30 „Спорт в

16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение

ВТОРНИК, 10 АПРИЛ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 “Всеки следобед”, избрано
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Хапче за милиони”,
филм на Канал 3
10:00 „Спорт в обектива”/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”

17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и спорт
19.30 новини
19.35 Бизнес дейли /п/
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 10 април
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар

15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

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

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

новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Бизнес дейли /п/
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 11 април
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини

13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Бизнес дейли /п/
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини

ЧЕТВЪРТЪК, 12 АПРИЛ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
12.15
12.30
12.45
13.00

Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Бизнес дейли /п/
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 6 април
07.00 “Възкръсналият манастир“
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /
повторение
16.30 Нови хоризонти /повторение /
17.30 Новини
17.50 „Християнството по българските земи“ - 1 - ва
част
18.40 Християнството по българските земи“ - 2 - ра
част
19.15 Осанна във висините църковно - славянски
песнопения
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов /на
запис/
22.00 Новини. Прогноза за
времето. /повторение/
22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/
23.45 Класическа музика Концерт 200 години от
смъртта на Йозеф Хайдн
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
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 6 април
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 1,2,3 - 8 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 16
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 45 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 46 еп. - Сериал
20:00 Иисус от Назарет - Минисерия
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Евангелие по Матея
00:30 Иисус от Назарет - Минисерия
02:30 Пространство за живеене - 1 еп. - Сериал
03:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Изумрудената огърлица
- 46 еп. - Сериал
05:00 Страници от живота - 16
еп. - Сериал

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:30
10:00
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:00
23:50
01:35

03:20

Петък, 6 април
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Лучше всех!»
«Вечерний Ургант» (16+)
К юбилею Станислава Любшина. «Пять вечеров»
Премьера. Александр Ивашкевич, Светлана Чуйкина,
Алексей Кравченко, Валерий
Золотухин в фильме «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
Людмила Гурченко в фильме
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Най-гледаните
водещ Любомир Захариев /повторение/
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване /повторение /
06.00 „Християнството по българските земи“ - 1 - ва
част / повторение
06.30 Християнството по българските земи“ - 2 - ра
част / повторение
Събота, 7 април
07.00 „Стоян Зографът“
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева / на живо/
14.15 Актуален репортаж
15.00 Кратки Новини
15.10 „През планини и морета“
- документална поредица
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
23.00 Класическа музика - Моление - Найден Андреев
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков /
повторение/
01.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/ +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
06:00 Преследвачът - 18 еп. Сериал
Събота, 7 април
07:00 Ekids- Анимация
08:45 Франклин и зеленият
рицар- Анимация
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Цветница в град Ловеч
17:00 Детски концерт
18:00 Новини
18:15 Иисус от Назарет - Минисерия
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Евангелие по Матея
23:00 Новини
23:30 Иисус от Назарет - Минисерия
01:30 Пространство за живеене - 2 еп. - Сериал
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Иисус от Назарет - Минисерия

Български

тв програми

4.IV. - 10.IV.2018 г.

е блус” - с водещ Васко
Кръпката /повторение/
“Изгнаници клети“ - /
повторение/
Класическа музика - Орфей и Евридика - концерт - спектакъл
“От българско, по - българско” с Галя Асенова /
повторение/
неделя, 8 април
Ранни вести / на живо/
НОВИНИ - сутрешна емисия
“Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
НОВИНИ - обедна емисия
„Кръшно хоро“ - поздравителен концерт / на
живо/
Разбулване - /повторение/
„Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
„Първото благо“ Класическа музика
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
Джон Лоутън представя
Община....“ - док.поредица на ТВ Скат
„Дневниците на уфолога“
- / на живо/
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Алтернативи”
Игрален филм Скат
Новини. Прогноза за
времето /повторение/
„Час по България“ /повторение /
“Фронтално” / повторение/
Новини.Прогноза за времето/повторение/
“Паралакс“ - повторение
Прокудени от бащин
край - повторение
„Кръшно хоро“ - поздравителен концерт /повторение/
“Ако зажалиш...” - стари

градски песни с Бони
Милчева / повторение/
понеделник, 9 април
07.00 „Той рисува любовта
си към България“ - док.
филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Концерт Цветанка Варимезова - 1 част
11.10 Документален филм
11.50 Концерт Цветанка Варимезова - 2 част
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 „Ние, духовата музика“ концерт - повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 Концерт на проф.Жени
Захариева
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Класически концерт
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски /повторение /
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 Класически концерт
03.00 Телевизионен форум повторение
05.00 Облаче ле, бяло - повторение
06.00 „Сияйната звучност на
багрите“ документален
филм

06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт /
повторение/
вторник, 10 април
07.00 „От малката пътека до
широкия друм“
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 „Празник край реката“ фолклорен концерт
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”
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Най - добре се чувствам
пред статива си“
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

сряда, 11 април
07.00 „Чудото на вкаменената
сватба - “ документален
филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот /
на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
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”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
на живо/
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване 21.00 „Паралакс“ 22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети /повторение/
23.00 Академичен симфоничен
оркестър
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение/
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

четвъртък, 12 април
07.00 „Иван, талантът и децата“
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио /
повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - повторение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
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”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката / на живо/
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/
03.00 “Първото благо“ - /повторение/
04.00 „Дневниците на уфолога“
- повторение
05.00 “Край Босфора“ повторение
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

Неделя, 8 април
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Детски концерт
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Цветница в град Ловеч
12:00 Прекрасен свят - концерт на Андре Рийо
13:00 Луди пари - Криминална
комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 55 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:15 Иисус от Назарет - Минисерия
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Иисус от Назарет - Минисерия
01:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:15 Изумрудената огърлица
- 46 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

куство, култура - с Жорж
Ганчев
Новини
Страници от живота - 17
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 46 еп. - Сериал
Новини
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
Изумрудената огърлица
- 47 еп. - Сериал
Иисус от Назарет - Минисерия
Цветница в град Ловеч
Новини
Шесто чувство
Документален филм
Иисус от Назарет - Минисерия
Документален филм
Страници от живота - 17
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 47 еп. - Сериал
Делници - с Николай
Колев

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

12:00 Ченгета под прикритие 18 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 19
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 48 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 49 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 19
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 49 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 12 април
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 20
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 49 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 50 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 1,2,3 - 9 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
02:45 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 1,2,3 - 9 еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 20
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 50 еп. - Сериал
06:00 Делници

04.00
04.30
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
22.35
23.00
00.00
02.00
02.30
04.00
05.00
05.30

Понеделник, 9 април
10:00 Луди пари - Криминална
комедия
12:00 При Жорж - музика, из-

Петра Тодоровского «Любимая женщина механика
Гаврилова» (12+)
04:40 Василий Меркурьев, Надежда Румянцева, Борис Новиков в фильме «Полустанок»
(12+)
Събота, 7 април
06:00 Новости
06:10 Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина в фильме
«Печки-лавочки»
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
08:30 «Смешарики. Новые приключения»
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Премьера. «Наталья Кустинская. Красота как проклятье»
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Путь Христа»
14:05 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звезда эпохи» (12+)
15:10 Анатолий Папанов в фильме
«Дети Дон Кихота»
16:35 Премьера. «Илья Резник.
„Который год я по земле скитаюсь... “» (16+)
17:45 Премьера. Юбилейный вечер

13:00
13:15
14:00
14:45
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
23:00
23:30
01:30
02:00
03:45
04:30
05:15
06:00

Вторник, 10 април
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 18
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 47 еп. - Сериал
14:45 Новини

Ильи Резника
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Премьера. Юбилейный вечер
Ильи Резника
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02:30 Елена Майорова, Георгий
Бурков в фильме «Двое и
одна» (12+)
03:55 Сергей Никоненко, Любовь
Полищук в фильме «Если
можешь, прости... »
Неделя, 8 април
06:00 Новости
06:10 Татьяна Конюхова, Изольда
Извицкая в фильме «Доброе
утро»
07:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:10 «Часовой» (12+)
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:25 «Моя любовь». Мультипликационный фильм (12+)
10:50 Премьера. «Крещение Руси»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 Премьера. «Крещение Руси»

Сряда, 11 април
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова

14:40 Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «Верные
друзья»
16:30 Премьера. «Святая Матрона.
„Приходите ко мне, как к живой“» (12+)
17:30 Комедия «Бриллиантовая
рука»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая
программа
22:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр
23:40 Александр Збруев, Алексей
Капитонов в фильме «Кино
про Алексеева» (12+)
01:20 Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Чёрный,
Наталья Гундарева в фильме
«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
02:50 Николай Бурляев, Евгений
Жариков, Валентин Зубков,
Валентина Малявина в фильме Андрея Тарковского
«Иваново детство» (12+)
04:25 «Модный приговор»

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 6 април
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести
14:55 Гении и злодеи.
Александр фон Гумбольдт
15:25 Каменская-4
17:00 Вести
17:40 Вести
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:30 Семейное счастье.
Х/ф
01:05 2 ВЕРНИК 2
01:50 Дамское танго. Х/ф
03:15 Подари мне немного тепла. Х/ф
04:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир

Събота, 7 април
Неделя, 8 април
06:00 Служба доверия
06:00 Семейное счастье.
08:00 Вести. Местное вреХ/ф
мя
07:25 Лидия. Х/ф
08:20 Служба доверия.
09:15 Сам себе режиссер
Продолжение
09:55 Смехопанорама
09:40 Живые истории
Евгения Петросяна
10:20 Пятеро на одного
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре11:25 Утренняя почта
мя
11:55 Смеяться разреша11:40 Обыкновенный
ется
концерт с Эдуардом
14:05 Когда все дома с
Эфировым
Тимуром Кизяковым
12:05 “Измайловский
14:50 Огонь, вода и ржапарк”. Большой
вые трубы. Х/ф
юмористический
18:30 Всероссийский
концерт
открытый телеви14:05 Искатели
зионный конкурс
14:50 Русская Пасха в
юных талантов
Иерусалиме
“Синяя птица - По15:20 Ближний круг
следний богатырь”.
Ирины Богачевой
Сказочный сезон
16:15 Неоконченная по20:00 Вести недели
весть. Х/ф
22:00 Воскресный вечер с
18:05 Привет, Андрей!
Владимиром Соло20:00 Вести в субботу
вьевым
21:00 Лидия. Х/ф
00:25 “Берёзка”. Красота
23:30 Пасха Христова.
на экспорт
Прямая трансляция
01:10 Время собирать.
Пасхального богоХ/ф
служения из Храма
02:45 В ожидании весны.
Христа Спасителя
Х/ф
02:30 Сказки мачехи
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Плюс“ всеки ден по 1 капсула.
И сега да се похваля, перде нямам, не нося очила, чета си програмата без очила. Имам две дъщери и трима внуци. Те нали с
компютри работят, сега и те пият „Лутеин Комплекс Плюс“ и са
много доволни. И аз съм много
доволна!“

катарактата
води до слепота

Веска Стоянова,
Велинград
„Аз съм на 80 години и от десет
години пия непрекъснато „Лутеин
Комплекс Плюс“. Започнах, когато докторът ми откри зачатъци на
перде и много се уплаших. Той ми
каза да пия тоя „Лутеин Комплекс

Катарактата е една от основните причини за нарушения в
зрението и слепотата при повъзрастните хора. Заболяването причинява увеличаване
плътността на лещата на окото,
а оттам намаляване на нейната
прозрачност. Ако сте над 55 г.,
пушите или страдате от диабет,
а също и ако сте жена, рискът
от развитие на катаракта значително се увеличава. Редица проучвания установяват необходимостта
от високо съдържание на лутеин
в очната леща за предотвратяване появата на катаракта.

ВЗЕМЕТЕ ПОДАРЪК КЪМ ВСЯКА
ОПАКОВКА ЛУТЕИН КОМПЛЕКС
- МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ОЧИЛА.

За контакти: Âита Õерá,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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Ñ МИГРЕНОН
прескачате пролетното ãлавоáолие
Ако от началото на
пролетта страдате от главоболие, най-вероятно
това се дължи на сезона.
Специалистите обясняват, че причина за един от
най-тежките видове главоболие е т. нар. пролетно равноденствие, което
започна на 25 март.
Този вид главоболие
доста се различава от
другите видове. Обикновено започва с насълзяване на едното око и
със запушване на едната
ноздра. Това се повтаря
и през септември, когато денят отново се дели
поравно на 2 половини.
Странно или не, науката няма обяснение на
този проблем. В тези два
периода болните получават по 5-10 пристъпа, като всеки трае по 30-40 минути, но болката е изключително силна. След около месец тези хора отново се чувстват здрави.
Специалистите допускат, че пристъпите са
свързани със сезонните
ритми на мозъка, т.нар.
циркадни цикли, които
се диктуват от хипоталамуса и хормоните, които
той отделя. Болката е найсилна зад окото, то се насълзява, а ноздрата се запушва. През този период
страдащият трябва да си
осигури активна почивка.
Освен това не трябва да
се лишава от сън, но и не
трябва да прекалява. Не
бива да пие никакъв алкохол – дори половин чаша бира може да причини
тежък пристъп.
Когато времето се промени, зачестяват и пристъпите от мигрена – те се
влияят от много фактори
като храни, физическа активност, температура на
околната среда и т.н.
Болкоуспокояващите трудно повлияват това страдание, а освен това честата им употреба е
вредна и отровна за организма. За сезанното главоболие има лек и той
е природният продукт
Мигренон.
Приемането на иновативния природен продукт Мигренон гарантира не само преодоляване
на моментното главоболие, но при постоянство
(вземане поне 6 месеца)
помага да се намали силата на пристъпите, постепенно да се разредят
и накрая съвсем да забравим за тях.
Мигренон се различава от другите продукти по качеството на съставката, начина на получаване и фармацевтичната форма. Съставката
е получена чрез патентован процес на вакуум
екстракция. При него се
постига 25 пъти по-висока концентрация в сравнение със стандартна-

та процедура на извличане. При Mигренон за
първи път се получава
природен продукт с такава чистота и ефективност.
Фармацевтичната форма
Solucaps (течна капсула) е
запазена марка на фирма
БОРОЛА. Тази форма позволява бързо и цялостно
усвояване на активната
съставка.
Доказано е, че съставката на Mигренон може
да се използва успешно за предотвратяване на
м и г рена,
а при
продължително приложение се
намаляват честотата и тежестта
на мигренозните пристъпи.
Редица проведени клинични проучвания доказват ефективността на
природния продукт и при
други видове главоболие,
ревматични болки, спазми на гладката мускулатура, напр. спазми на матката, и при температура.
И нека не забравяме
най-важното – при Мигренон няма нежелани
реакции. Той е природен
продукт и е практически
безвреден за разлика от
синтетичните лекарства.
Има много добра поносимост и при продължителна употреба.

Mигренон
Живот
без главоболие

какво съдържа
Мигренон?
Висококачествен стандартизиран екстракт от
Tanacetum parthenium.
Eдна течна капсула
(Solucaps) Mигренон съдържа над 0.43 mg партенолид. Процесът на
стандартизация гарантира чистота и ефективност
на всяка капсула Mигренон.
как действа
съставката
на Mигренон?
Смята се, че съставката
на Mигренон – партенолид, потиска химичните
реакции, водещи до развитие на мигренозното
главоболие. При нару-

шена функция на тромбоцитите се освобождава серотонин, причина
за мигренозния пристъп.
Ефектът на партенолид се
дължи на задържане отделянето на серотонин.
Съставката на Mигренон влияе положително
и върху гладката мускулатура на съдовете, което
има отношение към мигренозната болка.
кога да използваме
Mигренон?

Mигренон се приема
при мигренозно и други
видове главоболие, като повлиява благоприятно пристъпите, силата на
болката, гаденето и повръщането.
как да приемаме
Mигренон?
Препоръчва се 1 течна капсула (Solucaps) до
3 пъти дневно след хранене. Дозировката е индивидуална и може да
се адаптира според силата на мигренозната
болка. По време на тежко мигренозно главоболие може да се приеме
и 1 капсула допълнително. Mигренон може да се
комбинира и с аналгетици или други лекарства
за мигрена.
При деца се препоръчва приложението на
Mигренон да става след
преглед от лекар. Приемат се по 1-2 течни капсули (Solucaps) дневно. Дозировката се адаптира
към възрастта и теглото
на детето.
кога да очакваме
резултат?
Понякога ефектът не
настъпва веднага, а след
2-3 седмици и затова лекарите предписват попродължително лечение. Уместно е приемът
на Mигренон да продължи поне 6 месеца. Спирането трябва да става постепенно.

Migrenon® e запазена марка на фирма Борола.
За консултация с лекар специалист можете да се
обърнете към клиника „Борола”, София 1202,
ул. „Цар Симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.migrenon.com.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg

2

18

Медицина

14

Български

Дълголетие

4.IV. - 10.IV.2018 г.

ЯПОНСКА
МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ
ПОМАГА ПРИ
ДИСКОПАТИИ
Установено е, че
повече от 90% от
страдащите от дискова болест могат успешно да се лекуват
консервативно. Над
100 вида специални омесващи и разтриващи техники на
специалния японска
масаж на проф. М.
Сайонджи освобождават безболезнено

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

26 ГОДИНИ “БИО еНеРГО СПеКТЪР”
Център за
масажи

възстановителен
сПа център

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

ЗаПовЯДайТЕ в НаШиТЕ слУхоПроТЕЗНи ЦЕНТровЕ:
СоФия, ул. “Св. св. кирил и методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлоВДиВ, ул. “Св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
ВиДин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

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

рапевтични масла.
Използваните аромаи олиго- продукти
имат допълнителен оздравяващ ефект.
К о м плексната терапия
съкращава и
времето за
в ъ з становяване на организма, като
успоредно регулира
естествения му енергиен баланс.
Не бива да се забравя, че дископатията може да възникне изведнъж - при
рязка промяна на положението на горната част на тялото (завъртане, изправяне,
навеждане), при вдигане на тежести, след
прекарани травми и
злополуки, от наднормено тегло, статична неправилна
стойка на работа и
покой.
Дисковите болести
трябва да се лекуват
навреме, предупреждават специалистите,
тъй като всяко едно
забавяне може да доведе до по-сериозни заболявания, като дискови хернии и
частични парези на
долните крайници.
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АЛТОРИЯ è çаáоляванèята
Êак äа ставате
на дèхателната сèстеìа áез áолка от леãлото

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.

Щом гръбнакът
посреща утрото с
болка, ще страда през
целия ден. А болката настъпва, когато в
прешлените вече има
изменения - дисковете между прешлените
са се износили, туктам са се появили шипове. Сънят в леглото
трайно отпуска мускулите по гръбнака.
И когато човек става рязко, върху дисковете се стоварва
голяма тежест, понеже мускулите не противодействат на натоварването. Острата болка в кръста е
сигнал, че износването е достигнало критична точка.

Безопасното ставане от леглото сутрин
не е трудно, но изисква внимание. 1. Разбудете се напълно и
останете спокойно в
леглото. Отпуснете се
по гръб и протегнете най-напред ръцете, после краката. Обтягайте петите, а не
пръстите. 2. След това се обърнете по корем. Застанете на колене в леглото и отново разтегнете гръбнака. 3. Седнете на ръба
на леглото, опрете се
с две ръце встрани на
ръба и бавно се вдигнете, като цялата сила
приложите върху ръцете и краката, а не
върху гръбнака.

Äа се äвиæи ли става,
засеãната от артроза
Движението е абсолютно необходимо за
ставата, засегната от артроза. Тя има нужда
от стимулиране, иначе изхабяването протича по-бързо. Но това е доста индивидуално
и зависи от степента на износването на хрущяла. Принципът е: при движението не преминавайте прага на болката! Ще я има, но да
е поносима. Щом стане много силна, нужен е
покой. Опитайте движения в басейн с топла
вода, както и бавни движения, когато сте в
леглото и тялото има здрава опора.

Висок холестерол основната причина
за инфаркт и инсулт

O

птимaлнoтo
нивo
нa
xoлecтepoла в ĸpъвтa e eдин
oт фaĸтopитe, пoвлиявaщи пpaвилнaтa paбoтa нa cъpцeтo,
ĸpъвoнocнитe cъдoвe, пoлoвитe xopмoни, xopмoнитe нa cтpeca,
пaмeттa и ĸoнцeнтpaциятa. Високият
холестерол може да засегне всеки и
е сериозно състояние, което увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания – най-вече инфаркт, инсулт, образуване на тромби, а това

увеличава риска от внезапна смърт. ление резултана новина –
Особено засегнати са хората над тите са силно
пациентите
50-годишна възраст. Много от тях обезсърчаварегистридори не са запознати със сериоз- щи – кръвнарат повиността на заболяването си.
та им картина
шена жизЗа щастие, ако имате висок хо- остава все така
неност, полестерол, има терапия, за да го на- недобра.
добър сън и
малите и да защитите здравето си.
Тогава боотшумяване
Пробив в изследванията е на- лните започна различправен през 1992 година. Именно ват ежеднени хроничтогава д-р Павлович и колегите му вен прием по 2
ни болки.
от Московския университет проуч- капсули на ден
Преповат ефекта на формула с концен- сел клийнър в
ръчителен
трирани екстракти от няколко рас- продължение на 1 месец. Още към е приемът в продължение на 3 метения (червена детелина, коприва, края на третата седмица руските ле- сеца 2 пъти в годината. сел клийкорен от глухарче, котешки нокът кари са изненадани от резултата.
нър има дълготрайно действие,
и домат), която наричат сел клийВъв втория месец от терапията като запазва своята ефективност
нър. Хранителната добавка е тест- ефектът е дори по-добър. На тре- в тялото дори след периода на
вана върху доброволци, приети в тия месец нивото на холестерола е в употреба. Без лекарско предпиболница. Някои от тях са попадна- норма. Освен това – още една отлич- сание.
ли в болница вследствие на сърПродукта Сел Клийнър можете да поръчате
дечен инфаркт, други имат високо
кръвно, ставни заболявания, а двадиректно на телефон: 0877 72 10 40.
ма са с диабет. Нивото на кръвните Както и на интернет страницата: http://tonik.info/cellcleaner/
показатели категорично показва, че
или в повечето аптеки в страната.
пациентите в бъдеще са застрашени от кардиологични заболявания.
Öена:
Болните за известно време са под1 áр. х 54 лв. + Áезплатна äоставка /Îáùо: 54 лв./
ложени на хранителна диета, за да
2 áр. х 46 лв. + Áезплатна äоставка /Îáùо: 92 лв./
се редуцира нивото на холестерола.
Повечето от пациентите вземат ме3 áр. х 40 лв. + Áезплатна äоставка /Îáùо: 120 лв./
дикаменти със същата цел. За съжа-
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ИЗПИТАНИ
РеЦеПТИ
При намалено
зрение
1. Нужни са ви 500 г
настъргани моркови
и 500 г домашен мед.
Смесете двата продукта и оставете в хладилника. Приемайте
всяка сутрин по 2 супени лъжици и таблетка витамин А.
Лечението продължава месец. След това се изисква почивка от 10 дни и отново повтаряте курса
на лечение.
2. Нужни са ви 300
г зехтин, 30 г жълт
кантарион и същото
количество невен.
Трябва да варите в
захлупен съд на водна баня. Оставете
за 1 час. Приема се
по 2 супени лъжици три пъти на ден.
Продължете лечението до подобрение на
състоянието си.

При катаракта

 1 супена лъжица детелина и 1 супена лъжица троскот –
нарязани на дребно,
се счукват. Изстисква
се сокът и се прецежда през марля. От получената смес се капва в окото по 1 капка
дневно.
 В 250 мл преварена вода се разтваря 1 ч.л. чист пчелен
мед и се разбърква
добре, докато стигне
до 200 г. Окото се потапя в купичката за 1
минута. Прави се сутрин и вечер. Първите дни се чувства лека болка и напрежение, но това скоро
отшумява. Лечението
продължава 1 месец,
докато погледът се
избистри. По-добър
резултат се получа-

ва, ако едновременно се пие и билкова
смес от по 1 с.л. широколистен живовляк
и очанка, които се попарват с 400 мл вряща вода и се варят на
тих огън за около 10
мин. Разделя се на 3
и се пие 10 мин. преди ядене.
 Домашни капки
с лук. Обелете средно
голяма глава лук и изцедете сока. Поставете вода на котлона и я
преварете. След това
смесете количеството сок с преварената вода, като спазвате съотношението 1:1.
С капкомер поставяйте по 1 капка в окото,
което е засегнато от
заболяването - трябва да капете в засегнатото око по 3 пъти
на ден.
Лечението е малко по-дълго, защото
трябва да спазвате
процедурата 30 дни
и след това да почивате месец.
Ако се наложи, отново си пригответе
домашните капки и
продължете лечението, но когато отново стигнете 30 дни на
капане, трябва да направите пауза за същия период.
 капки от ябълка и мед срещу катаракта. На ябълка,
току-що откъсната от
дървото, изрежете
капаче на мястото на
дръжката и премахнете месестата част
заедно със семките.
Кладенчето, което се

получи в плода, напълнете с пчелен мед. Поставете обратно изрязаното капаче. Оставете пълния с мед плод
да престои 48 ч. на
стайна температура.
Във вътрешността
на ябълката ще се е образувала медена течност, която трябва да
пресипете в шишенце.
С капкомер капвате в

засегнатото око 2 пъти на ден по 1 капка.
Периодът на лечение
е 11 дни.

При сълзене
на очите

20 г лайка се смесват с по 15 г от билките пресечка и шапиче.
Към тях се добавят по
още 10 г дилянка, седефче, крем и очанка.

Билките се объркват
много добре и от тях
се взимат само 15 г.
Нужното количество билки се залива
с 500 мл студена вода. Оставя се да кисне
в продължение на 12
ч. След това отварата
се слага на котлона да
заври.
Изчаква се да изстине малко (ненапълно) и

се прецежда.
В топлата отвара се
потапя парче плат и то
се налага върху клепачите на очите.
Остава така 30 минути и после очите се покриват с малка кърпа
за 5-10 минути, за да
си починат.
Процедурата се повтаря, докато сълзенето
на очите спре.
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ДЖИНДЖИРА МЕДИКАСОЛ
ни спасÿва от коìплекса на áелÿзаните
Белезите ни създават комплекси. Натоварват ни с усещането,
че всеки гледа точно в тях. Стават ни идея фикс. Пречат на нормалното ни общуване, карат ни
всекидневно да се съобразяваме с тях.
Затова напоследък изследователи в сферата на медицината и козметиката полагат доста
усилия да намерят решение за
премахване на старите белези
и предотвратяване образуването на нови, знаейки, че по този
начин ще излекуват не само нараненото тяло, но и травмираната душа.
Плод на такива разработки
е спреят Медикасол от серията дермокозметика ДжинДжира. Той омекотява, изглажда и
заличава стари белези, гарантира правилното заздравяване на
нови рани и предотвратява наличието на хипертрофични белези (цикатрикси) и келоиди по
кожата. Изключително подходящ е за премахване на следи
от наранявания, операции, изгаряния и други инциденти, които
сме преживели през годините.
Продуктът е решение и за белези вследствие на венозни язви
и декубитус.
С Медикасол можем да ликвидираме и много по-дребни на
пръв поглед козметични дефекти, които обаче съсипват самочувствието ни - целулит, фурункули, акне, белези от варицела,
ваксинации.
Отпечатък върху телата ни
оставят понякога и най-щастливите събития в живота. ДжинДжира Медикасол ще премахне стриите от бременност или
белезите от Цезарово сечение,
за да останат само радостните
ни спомени.
С Медикасол можем да поп-

равим и несполуките след козметични процедури, като лазерни интервенции, пилинг, премахване на татуировки и др. Спреят
не само спомага за бързо и правилно заздравяване на всякакви кожни рани и язви, но може
да се прилага във всички фази
на зарастването. При пресни рани употребата му предотвратява образуването на цикатрикси и
келоиди, а вече формираните стари белези изглажда и заличава.
Защо ДжинДжира
Медикасол е толкова
специален?
Медикасол е подобрен
продукт на иновативна технология. Ефективността му
във всички фази на зарастване на раните е клинично
и научно доказана. Съдържа пречистен екстракт от
Centella asiatica като активна
съставка, хидратиращи компоненти и висококачествени
емолиенти. Те се предлагат за
употреба във високотехнологична фармацевтична форма –
специална емулсия във вид на
спрей, която не цапа и не изсушава кожата. Не съдържа консерванти, оцветители и ароматизатори. Безопасен е дори при продължителна употреба. Подходящ
е за възрастни и деца.
как ДжинДжира Медикасол
постига удивителните
резултати?
За плътността и опънатия
външен вид на кожата в човешкия организъм отговарят фибробластите. Те са най-многобройните клетки в съединителната
тъкан, в ранен етап на диференциране и имат задачата за производството на всички останали
елементи в нея. С годините количеството на фибробластите на-

малява и това води до увисване
и отпускане дори на здравата кожа. А увредената има многократно по-голяма нужда от тях. Колкото по-висока е концентрацията на фибробластите, изработващи колаген, толкова по-сигурен
е оздравителният процес на нараненото място.
Може ли да се активизира
синтезът на фибробласти и по този начин да
се

„поправи“ кожата? Да, и Медикасол действа
именно така!
Активната му съставка стимулира фибробластите да синтезират избирателно „добрия“ колаген (тип 1), ускорява епителизацията на раната, ускорява образуването на нови капиляри, има
противовъзпалителен и антимикробен ефект, възстановява ув-

редени нервни окончания.
Хидратантът в състава му увеличава хидрофилността на съединителната тъкан, а емолиентът помага за дълбокото проникване на активната съставка. Заедно те имитират естествената
водно-липидна мантия, като успокояват, овлажняват, омекотяват и подобряват еластичността
на кожата.

ДжинДжира
Медикасол заличава и
предотвратява белези
Състав: Centella asiatica - пречистен екстракт, хидратанти и
емолиенти
Приложение:
Белези
Заздравяване на рани
След дермоестетични
процедури
Целулит и стрии
Зарастване на декубитални и венозни язви
Употреба: три пъти дневно
с леки масажни движения
как да получим
максимален ефект?
Изисква се ранно начало на
прилагането, преди формиране
на цикатриксите. Третирането
започва 2 седмици след нараняване или след сваляне на конците. Прилага се от 3 месеца до
2 години в зависимост от размера, плътността и давността на
белезите. При стари и уплътнени белези може да се прилага
под оклузивна превръзка или
чрез ултразвук.

GinGira Medicasol е търговска марка на фирма
БОРОЛА. За консултация със специалист се обърнете към Клиника БОРОЛА, тел.: +359 2 983 6203, София
1202, ул. „Цар Симеон“ 52, e-mail: office@borola.com.
За по-богата информация посетете www.gingira.bg.
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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GinkgoVin - здраве и
в празник, и в делник
Празниците винаги са предпоставка за топлина и добро настроение. Обикновено сме с най-близките си и
се наслаждаваме на всеки миг, опитваме се да забравим за болката и притесненията. А може усмивката ни
да бъде истински спокойна и ведра с малко помощ от
природата. Продуктът GinkgoVin може да Ви бъде верен спътник и да Ви помогне да „стоплите” празниците с много здраве.
Екстрактът от гинко Билоба подобрява кръвообращението към мозъка и крайниците и спомага за
усилване на паметта. Установено е, че екстрактът спомага за снабдяването на мозъчните клетки с глюкоза,
която е жизненонеобходима за правилното функциониране на мозъка и централната нервна система. Съставките на Гинко Билобата не позволояват образуването на тромби в кръвоносните съдове, като в същото
време подобряват еластичността им и тяхната проходимост. Това прави екстракта изключително препоръчителен за хора, преживели инфаркт или инсулт, както
и за хора, попадащи в рисковата група на тези заболявания. Приема се също от страдащи от атеросклероза
и хипертония (високо кръвно налягане).
Екстрактът подобрява кръвооросяването на крайниците, благодарение на което успешно повлиява болестта на рейно, известна още като „синдром на студените крайници”. Приемът на екстракт от Гинко показва
и положителни резултати при възрастни хора със затруднения при ходенето поради нарушено кръвообращение в долните крайници, което причинява болки
и подуване на краката.
Екстрактът от гроздово семе е мощен антиоксидант, който предпазва клетките от разрушителното
действие на свободните радикали и подпомага нормалната циркулация на кръвта към малките периферни
кръвоносни съдове (капиляри). Екстрактът от гроздове семе спомага за по-бързото зарастване на рани по
кожата, като стимулира по-бързата регенерирация на
наранените кръвоносни съдове. Гроздовото семе забавя стареенето на кожата благодарение на антиоксидантните си свойства. Има противоалергични и противовъзпалителни свойства и е силен имуностимулатор.
Проантоцианидите заздравяват стените на вените,
като предпазват от образуването на разширени вени
и спукани капиляри.
GinkgoVin е комбинация от двата екстракта, който съдържа 100 мг гинко Билоба екстракт и 50 мг
екстракт от гроздово семе. Екстрактът от Гинко Билоба е с най-голяма чистота ≤5 ppm (5 ppm е максималното количество Ginkgolic acid, за което се счита,
че не дразни стомаха). Екстрактите допълват и подсилват взаимно действието си, което заедно с добрата им
концентрация и изключителното им качество във всяка
една таблетка прави продукта уникален за българския
пазар. Търсете в аптеките и без рецепта!

Кои признаци на разширените
вени са тревожните

Уморените крака, отоците и неприятните болезнени усещания в
краката не са проблем само на жените. Според специалистите понастоящем мъжете също често страдат
от разширени вени на краката – всеки шести. При дамите числото е всяка четвърта.
В повечето случаи причина за
отичането и болка в краката, която
се проявява предимно вечер, са нарушено
кръвообращение и венозна недостатъчност.
При разширените вени се разстройва механизмът на действие на клапите и нормалния кръвоток, което дава и типичните оплаквания. Първоначално не могат да се открият
никакви промени във вида на краката при
обикновен оглед от засегнатия. Впоследствие
може да се открият малки изпъкнатини по кожата, които са меки и потъват при допир, или
нагъване на вените, например в областта около глезена, където те прозират в тъмносиньо
и контрастират на бялата тънка кожа. Всъщност последното, което трябва да безпокои
при разширени вени, са видимите промени.
По-тревожни симптоми са чувството на умора и тежест в краката, отичането и болката на точно определени места по краката.
От разширени вени страдат спортисти,
продавачи, представители на много други
професии, които извършват служебните си
задължения на бюро, лекари, особено хирур-

зи, медицински сестри, учители…
Днес от разширени вени се оплакват независимо от възрастта и
все по-често засегнати са млади хора.
Една съвсем нова и съвременна грижа при уморени
крака и отоци представлява виталег гел.
виТалЕг гел упражнява защитно
действие
върху кръвоносните съдове, като възстановява техния тонус и еластичност. Постига се бързо облекчение за уморените крака, подобрява се циркулацията на
кръвта в кожата и по-добра хидратация на
епидермиса, което създава усещане за спокойствие, освежаване и подобрение на състоянието веднага след употреба.
Единствено виТалЕг гел съдържа следната комбинация от съставки, което го прави
уникален и ефективен: екстракт от див кестен
(есцин), хепарин натрий и д-пантенол

Какъв е ефектът на всяка
една от съставките, които
съдържа ВИТАЛЕГ гел?

Есцинът е смес от гликозиди на конски (див) кестен, която регулира капилярната пропускливост, засилва капилярната устойчивост и подобрява микроцир-

кулацията. Има защитно действие върху жата и спомага за задържане на повече
кръвоносните съдове, като възстановява вода, което съответно увеличава влажтехния тонус и еластичност.
ността в кожата. Освен това той предхепарин натрий е антиварикозно пазва от слънчево изгаряне, стимулира
средство за локално приложение. При- естествената пигментация на кожата и
лага се при варикозно разширени вени има противовъзпалително и успокояваи свързаните с тях усложнения (флебот- що действие.
ромбоза, тромбофлебит, повърхностен
виТалЕг гел намалява чувството на
перифлебит, варикозни язви, следопе- напрежение и осигурява дълготраен
ративен варикофлебит), травми, конту- комфорт.
зии, подкожни хематоми, травми на мусНачин на употреба: виТалЕг гел е
кулите, сухожилията и ставните връзки. препарат за локално приложение върху
Фармакологичното му действие е свър- кожата. Обикновено се препоръчва назано с ограничаване на кръвосъсирва- мазване 3-4 пъти на ден и нежно втриването в мястото на възпаление, възпре- не в кожата на крака.
пятстване образуването на кръвни съсиреци и ускоряване на
разнасянето на отока
и хематома в засегнатото място.
Д-пантенолът има
регенериращо и противовъзпалително
действие, подпомага възстановяването
на кожата. Д-пантенолът ускорява растежа на клетките, обТърсете виТалЕг гел в аптеките
новява по-бързо зрялата кожа. Д-пантено- За въпроси: актамед Фарма ооД,
лът прониква в дълтел. 0897860116
боките слоеве на ко-

2

22

Медицина

14

Български

Дълголетие

4.IV. - 10.IV.2018 г.

АРНИКА - вълшебният

дар на планината
Здравейте, може би не сте очаквали такова писмо, но моля Ви, прочетете го – това е благодарствено писмо. казвам се мария, на 63 г., от Стара Загора. Повече от 10 години имам заболявания на опорно-двигателния апарат – ставни. изпих много обезболяващи (които дадоха отражение на стомаха). Правени са ми нагревки, инжекции и т.н. най-много ме мъчи гонартрозата. лекарите казват – смяна на ставата…
Повече от година ползвам Билковия мехлем с екстракт от арника на немската фирма ASAM,
който Вие разпространявате в България. нямам думи да изкажа голямата си благодарност.
Болката в кръста, раменете и коленете изчезна и аз се чувствам много по-добре.
Дълги години съм работила като управител на централния склад към бившата вече „мототехника“. имам много приятели, познати, колеги. на когото съм препоръчала този мехлем,
всеки го е ползвал и ми благодари. Чувствам се щастлива, че съм помогнала.
Желая Ви от сърце много здраве и професионални успехи.
с голямо уважение: Мария веселинова иванова, стара Загора

А

рниката (Arnica montana, планинска арни- ми на меките тъкани и костите.
секоми. Препоръчва се за терапия след спортни
ка) е природен дар, чиито лечебни свойХимичният състав на арниката включва етерич- травми и наранявания като изкълчвания, натъртства от векове се ползват в традиционна- но масло, танини, смола, инулин, каротиноиди, ас- вания, разтягане на сухожилия, навяхвания, пота медицина на народите от Централна Европа и корбинова киселина, фруктоза и флавоноиди, ко- дкожни кръвоизливи.
Скандинавския полуостров, Карпатите, Сибир и ито действат имуностимулиращо.
Билковият мехлем с екстракт от арника на
дори Южноамериканските Анди. Високо се цени
Локалното приложение на екстракт от арни- Asam GmbH. е произведен в Германия, в собстнейното противъзпалително и болкоуспокоява- ка е напълно безопасно, силно ефикасно и по та- вената фабрика на компанията. Приложени са
що действие, способността й да намалява отоци- зи причина – много разпространено. Традицион- най-съвременните технологии за производство
те, да стимулира кръвообращението, да лекува но се използва при мускулни и ревматични бол- на козметични препарати, което гарантира пълекземи и изгаряния.
ки, скованост на мускулите и ставите, изтръпване, но запазване на ценния състав на растителния
Представлява тревисто растение с височина нарушение на подвижността, шипове, мускулни екстракт.
между 15 и 60 см. Отличава се със силен и много спазми след обездвижване. Помага при слънчеви
Билковият мехлем с екстракт от арника се
приятен аромат. Предпочита влажни, немного бо- и битови изгаряния, екземи, акне, ухапване от на- нанася на засегнатите места няколко пъти на ден.
гати почви и определено обича височинитe
Благодарение на леката си и приятна
ако този продукт липсва в близката аптека,
– арниката расте при надморска височина
текстура се разнася лесно, попива бърпомолете фармацевта да го поръча от следните
от 600 до 3000 метра!
зо и не оставя мазни следи. Има лек и
Първите сведения за приложение на ле- складове: Фьоникс Фарма, стинг, софарма, Фармнет, фин натурален аромат. Предлага се в
велеви фарма и др. За повече информация:
чебната й сила са от началото на 16 век. Смяопаковки по 100 и 250 мл на цени съотБиоНаТ
ЕооД, тел. 032 69 26 10, моб. 0884 889 334.
тали са я за безотказно средство при травветно около 2,90 и 5,00 лв.

Най-най-доброто лекарство при менопауза:
През какво минах и кое помогна

Търсех какво да пия
при менопауза в интернет, какво е най-доброто и хубаво лекарство.
Изпробвах доста билкови препарати за климакс, също и най-действащите медикаменти на
билкова основа за отлагане на симптомите. Нека да ви разкажа за тях
и кое как действа.
От лекаря, при когото
ходя, имах вече някакви лекарства, но чувствах, че те ми дават и
доста странични ефекти, затова исках постепенно да ги компенсирам с билки. Наложи се
да пия по една шепа хапчета на ден. Взимах едно
за топлите и студените
вълни. Друго приемах,
за да мога вечер да спя
спокойно. Приемах допълнително калций, желязо, магнезий и какво
ли не. Оказа се, че положението не се подобрява, а напротив. Станах нервна, непрекъснато крещях на децата
и съпруга ми. В резултат
на което те гледаха да не
се прибират и да избягват присъствието ми.
Това съвсем ме обърка
и потънах в депресия.
Един ден, споделяйки
на моя близка колежка,

тя ми спомена за фитопродукт, който заменил
всичките шепи лекарсква,
които пиела за
менопаузата.
Каза, че усетила веднага ефекта и
успяла в
рамките на
три месеца
да си върне нормалното
състояние. Още
с ъ щ и я
ден го купих от една аптека
и започнах приема по две
капсули на
ден. Първата седмица не открих никаква разлика,
но знаех, че
трябва да съм
постоянна. Неусетно в
рамките на месец сънят
ми се нормализира, изчезнаха топлите и студените вълни, отново бях
една спокойна, уравновесена жена и любяща

Мено Протект, а силната му ефективност се
дължи на съединение,
извлечено от екстракт
на грифония. Съдържа
още няколко фитоекстракта, които работят
за безсимптомно преминаване през периода на менопауза. Не
на последно място в
продукта е включен
глюкозамин сулфат,
който изгражда костната плътност и заздравява ставите. Така освен че премахва неприятните симптоми на менопаузата,
Мено Протект действа и като превенция
срещу бъдещи костни и ставни болести.
Наистина мога да ви
разказвам с часове
за продукта, толкова
много предимства намерих за себе си, че

майка. Имах желание да
приготвя вкусна вечеря и да събера всички
около масата. Отново се
върнаха смехът и светлината в нашия дом.
Продуктът се казва

сега съм жива реклама.
Но съм сигурна, че всяка
жена, която преминава
през този тежък период, ще ме разбере. Пиша
това писмо, за да може
повече дами да узнаят,
че решение на проблема има и то е напълно естествено без страничните ефекти на лекарствата и абсолютно ефективно. Хубаво

е да се приема поне
три месеца, за да може билковите екстракти да се натрупат в
тялото и да разгърнат
максималния си ефект.
Всъщност вие сами ще
усетите ефекта доста
бързо и ще разберете
от собствен опит колко чудесно средство за
климактериума е Мено
Протект.

мено Протект можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40.
както и на интернет страницата:
http://tonik.info/menoprotect/ или в повечето аптеки.

Öена:
1 áр. х 49 лв. + Áезплатна äоставка /Îáùо: 49 лв./
2 áр. х 45 лв. + Áезплатна äоставка /Îáùо: 90 лв./
3 áр. х 39 лв. + Áезплатна äоставка /Îáùо: 117 лв./
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Детски свят

14

Български

За най-малките

23

БОЛКИ В ДЛАНИТЕ
ЛЕКУВАЙТЕ С МАСАЖ
Болката в дланите обикновено е от пресилване на сухожилията, които минават под една доста стегната връзка на дланта и се притискат от
нея. Тази болка, щом се е появила, е доста упорита и не минава лесно. Добре е вечер да се правят отпускащи бани на ръцете. В съд с 3-4 литра
гореща вода се поставя водна чаша гъст чай от
лайка, ръцете се натопяват и се държат 10-15 минути. Помага и масаж, като за всяка
длан е нужно да
отделяте най-малко 5 минути. Положете палеца на
едната ръка върху дланта на другата. Започнете с
леки кръгови движения да масажирате центъра на дланта, като отивате към китката. Там минава нерв, който при продължителна
работа с ръката се притиска от сухожилията. Масажът помага да се преодолее болката. Добре е
също веднага след масажа ръката да се загрее,
като се потопи за 10 минути в топла вода. Масажирайте всеки пръст поотделно, като започвате
от върха към основата. Представяйте си, че изстисквате кръвта от пръста към дланта. В действителност това отчасти се получава, но също се
раздвижват сухожилията. Масажирайте китката
на едната ръка с пръстите на другата, свити като гривна. Движенията трябва да са в посока отдолу нагоре, към лакътя.

2

24

Минало незабравимо

14

Български

История
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Превземането на Одринската крепост Романтичната

По време на Балканската война Одринската крепост - известна като един от най-здравите
фортове в Югоизточна
Европа, била защитавана от гарнизон, наброяващ 60 хиляди войници
и офицери, 524 оръдия
и 60 картечници. Нейните укрепления ограждали внушителна площ в
размер на 250 кв. км.
Строена от европейски
специалисти, според военните експерти тя можела да падне само след
продължителна обсада
в течение на няколко месеца, и то единствено от
най-елитната и модерна
армия по това време в
Европа – пруската.
На 29 октомври 1912 г.
поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев
извършват разузнавателен полет със самолет
„Албатрос Ф-3” и пускат
две бомби – т. нар. „одринки”, над гара Караагач, а на 19 ноември италианският авиатор Джовани Сабели и майор Васил Златаров със самолет "Блерио ХІ" извърш-

П

ват първата в историята въздушна бомбардировка на османските позиции край Одрин. Една
седмица преди това – на
12 ноември, Райна Касабова става първата жена
в света, извършила полет във военни условия.

стрел, нападат телените
мрежи на двата големи
форта Айджиолу и Айвазбаба. Убедени в правотата на своята кауза,
нашите войници буквално помитат противника.
След превземането на
Аджийолу и Айвазбаба

Генерал Никола Иванов и щабът му
Така постепенно се
стига до победоносната Одринска епопея. В
нея съюзните войски
са предвождани от ген.
Никола Иванов, а командир на българските сили наИзточния сектор е
ген. Георги Вазов, брат
на Иван Вазов и генерал
Владимир Вазов. На 12
и 13 март 1913 г. българите, обхванати от невероятен боен дух, без
страх от вражеския об-

рез 1700 г. в Търново живее
родът на Мара (Мария/Ирина) Болярката, наричана така,
защото се смятало, че е от болярско потекло. Тя има двама синове –
Стоян и Мирчо. Първият отговаря
за стадата от крави и овце, а вторият – за конските табуни. Добитъкът на рода е толкова многоброен,
че са наети 300 овчари, говедари и
коняри да се грижат за него. Всички са благодарни на Болярката и на
нейните синове, защото им осигуряват работа, прехрана и се отнасят човешки с тях. Но наред с това все по-често хората питат кога
ще се освободят от турския ярем и
ще заживеят в свободна държава.
Това навежда Мара, Стоян и Мирчо на мисълта да направят опит да
възстановят българското царство.
Към същото ги подтиква и игуменът на Петропавловския манастир
Софроний. През април 1700 г. четиримата се събират в обителта и решават да вдигнат въстание в деня на
св. Константин и Елена – 21 май. Започва подготовката. Стоян е обявен
за войвода и има задачата да събере и въоръжи 5000 мъже, а Мирчо
– да създаде конница от 2000 души.
На първо време се включват всички
овчари, говедари и коняри, а след
това привличат и други. Стадата и
табуните са пръснати не само в Северна, но и в Южна България. В хода
на подготовката се очертават 4 центъра на въстанието – Търновско, Хасковско, Ардинско и Лозенградско.
В края на април и началото на
май вече са събрани по-голямата част от предвидените за участие във въстанието, назначават се
стотници и десетници, които също
тръгват да набират хора. Освен българи се включват гагаузи и гърци,
но изглежда, че някои от последните са се изпуснали пред своите
свещеници и те съобщават на Патриаршията в Цариград за подготвяното въстание, а тя осведомява
турските власти. На търновския бей
Али Иззедин е наредено да арестува ръководителите на заговорниците и той успява да залови някои

започва истинският пробив на главния укрепен
пояс на Одринската крепост. Под ударите на 54ти полк пада Таштабия.
В устремна атака 32-ри
Загорски полк овладява
Куручешме и се озовава
във фланг и тил на Илдъз, срещу когото упорито се сражава 29-и Ямболски полк. Поделения
от двата полка продължават съвместно атаката срещу фортовете

стотници и десетници. При това положение Мара, Стоян и Мирчо решават въстанието да избухне преди
определената дата. Още в първите
дни са превзети Хасково, Ардино,
Лозенград, Лесковец. Болярката се
премества в Петропавловския манастир. Бей Иззедин изпраща 4000
войници към манастира и 2000 към
Лесковец, но те понасят поражение
от въстаниците и се оттеглят.
По пътя им към Търново ги напада конницата на Мирчо и унищожава по-голямата част от тях, а с оръжията им са въоръжени нови въстаници. Тогава бей Иззедин решава

Еничари
потушават
Мариното
въстание
да прибегне към хитрост. Изпраща
при Мара Болярката 400 души турци и гърци, преоблечени в български дрехи, все едно че са подкрепление. Всъщност това са негови
войници, които имат задачата да
разузнаят какъв е броят на въстаниците, с какво са въоръжени и да
научат какви са техните планове за
по-нататъшния ход на въстанието.
Скоро обаче те са разобличени, но
не всички, някои до голяма степен
изпълняват задачата си. Един дори успява да стане стотник, изпратен е в Лозенградско и се ползва с
доверието на Стоян. По-късно обаче е заподозрян като турски съгледвач и при една битка с аскера
преминава при неговия командир
и му се разкрива като доверен човек на бей Али Иззедин. Отвеждат
го в Одрин при юруша (командира)
на еничарите Кърджаглъ Юмер. На
него съобщава за числеността, въоръжението и организацията на въстаниците. Като научава, че само в
Лозенградско те са 6000, а освен
това в Хасковско има 4000 и в Ар-

Кавказ и Каик. Скоро се
предава и форт Топйолу, а 43-ти пехотен полк
и части от 10-и Родопски
полк успяват да овладеят Кестенлик. След близо 8-часов щурм всички
укрепления в Източния
сектор са овладени.
Турците са принудени да развеят бяло знаме и да сложат оръжия.
Комендантът на крепостта Шукри паша е
пленен и предава сабята си на командващия 2-ра армия генерал-лейтенант Никола
Иванов с думите: „Храбростта на българската армия е безподобна. На такава храброст
никоя крепост не може
да устои.” В това време
кандидат-подофицерът
Михо Георгиев от с. Добрич, Елховско, издига българския трибагреник върху джамията
„Султан Селим”.
Решителната победа на българската армия при Одрин довежда до края на Балканската война.
Диана СЛАВЧЕВА

динско – 3000, Юмер не смее да ги
нападне, защото всичките му еничари са общо 5500, затова иска подкрепление. Султанът, който вече е
разтревожен от успехите на въстаниците, изпраща в помощ на Юмер
12 000 еничари. Сега вече на негово разположение са 17 500 еничари и с тях той тръгва срещу въстаниците. Първо напада Лозенград и
след продължителна битка успява
да ги прогони от града, а след това
ги преследва до Странджа, където
оцелелите въстаници успяват да се
укрият в гъстите гори на планината. Стоян научава за поражението
на въстаниците в Лозенград и отчита като грешка, че те са разпръснати на няколко места, поради което
еничарите по-лесно ще се справят
с тях. Затова изпраща заповед за
спешно събиране на хасковския и
ардинския отряд, но еничарите го
изпреварват и поотделно разбиват
двата. След това Юмер се отправя
към Северна България, където още
тлеят огнища на въстанието.
С оцелелите си бойци Стоян укрепва проходите и не позволява на
еничарите да преминат през тях.
Султанът нарежда на бейовете в Русе, Шумен, Варна да нападнат въстаниците в тил. Притиснати от две
страни, те търсят спасение в Балкана. Последната твърдина на въстанието е Петропавловският манастир. Игуменът Софроний е въоръжил всички монаси, самият той е
препасал сабя. Мара Болярката е
събрала 2000 мъже и жени, които
оказват героична съпротива на нападащите ги повече от 15 000 османлии. Повечето от тях загиват за
идеята да видят отечеството си свободно. Мара Болярката се сражава
в първите редици, като иска да намери смъртта си в битка, но мечът
й се счупва и тя е заловена. Еничарите я пребиват с копията си.
Въстанието през 1700 г. дълго
време е наричано Марино въстание.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история

любов на Косара

Един ден цар Самуиловата дъщеря на име Косара отишла при баща си и поискала от него заедно със слугините си да умие главата и нозете
на затворниците и пленниците. Това й било позволено. Като забелязала Владимир и видяла, че
той бил на вид красив, смирен, кротък и скромен и че бил изпълнен с разум и мъдрост, тя се
спряла и заговорила с него. Думите му й се показали по-сладки от мед. Тогава тя почувствала
състрадание към неговата младост и красота и
понеже чула, че той е княз и произлиза от царски род, го залюбила и като го приветствала, излязла. След това отишла при царя и като се хвърлила в нозете му, казала: „Татко мой и господарю! Аз зная, че ти имаш намерение да ми дадеш
мъж, както е обичай, който е угоден на твоето величество. Или ми дай княз Владимир, когото ти
държиш във вериги за мъж, или знай, че по-скоро ще умра, отколкото да се оженя за друг.“ Като чува това, царят, понеже много обичал дъщеря си и знаел, че Владимир е от княжеско потекло, силно се зарадвал, съгласил се да изпълни
молбата й. След като била отпразнувана сватбата по царския обичай, Самуил въздигнал Владимир за княз, върнал му земята и княжеството на
отците му и цялата Драчка земя. После царят изпратил хора при Драгомир, княз Владимировия

чичо, да му кажат да слезе от планината и да получи земята си Требине, да събере пак народа и
да насели страната.
С брака на Теодора-Косара и Иван Владимир
цар Самуил привързва към себе си владетелите
на сръбските земи като свои васали и така парализира всяко византийско влияние сред тях, от
една страна, а от друга, има винаги в тяхно лице свои съюзници против ромейския император.
След като убил брата на Косара, братовчед й
Иван Владислав решил да убие и съпруга й, като му изпратил покана да му гостува. Хитростта
на Иван Владислав обаче била прозряна от братовчедка му, която поискала от съпруга си да не
приема поканата му, а да й позволи първо тя да
отиде при братовчед си, за да се убеди в истинските му намерения. Иван Владислав я приел с почести, за да не предизвика подозрения у съпруга
й. След като му били изпратени кръст и клетва,
че няма да пострада, Иван Владимир се съгласил
и пристигнал при българския цар в Преспа. Там
бил посечен от хората на Иван Владислав, след
което го погребали в църквата „Св. Ахил“.
Подбуден от разкаяние, Иван Владислав позволил на братовчедка си да вземе тялото му и да
го погребе с почести там, гдето иска. Погребва
го в църквата „Св. Мария” в Крайна, където бил
дворецът му.
Косара завършва живота си като монахиня и е
погребана в църквата на съпруга си.
Из „Дукленската летопис”
Страницата подготви Цветан Илиев
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Диема
СРЯДА, 4 април
06:00 „Питайте Джим” сезон 4
06:30 „Младият Херкулес” 2
епизода
07:30 „Мускетарите” сезон 1
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 18
12:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 1
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим” сезон 4
16:30 „Гориво в кръвта” – екшън с уч. на Силвестър
Сталоун, Бърт Рейнолдс,
Кип Парду, Тил Швайгер,
Джина Гершон, Естела
Уорън, Кристиан Де Ла
Фуенте и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 18
20:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0” сезон 5
22:00 „Земята: Ново начало” –
екшън–фантастика с уч.
на Уил Смит, Джейдън
Смит, Зои Кравиц, Софи
Оконедо, Линкълн Люис,
Крис Гиър, Дейвид Денман, Изабела Фурман и
др.
00:00 „Хавай 5–0” сезон 5
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 5 април
06:00 „Питайте Джим” сезон 4
06:30 „Младият Херкулес” 2
епизода
07:30 „Мускетарите” сезон 1
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 18
12:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 1
14:00 „Досиетата „Грим”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим” сезон 4
16:40 „Еквилибриум” – екшън–фантастика с уч.
на Крисчън Бейл, Емили
Уотсън, Шон Бийн, Уилям Фичнер, Тай Дигс,
Доминик Пърсел, Ангъс
Макфейдън и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване

Виасат Хистори
сряда, 4 април
06:05 Мистерията
на
римските
черепи
07:00 Чудесата на света, еп. 1
07:05 Страхотни изобретения,
еп. 19
07:35 Загадки в музея, еп. 2
08:20 Империята на Хитлер
09:55 Конспирация, еп. 2
10:45 Забранена история, еп. 5
11:35 Личният живот на кралските особи, еп. 1
12:25 Личният живот на кралските особи, еп. 2
13:15 Тайните на шестте съпруги
15:15 Забранена история, еп. 4
16:05 Страхотни изобретения,
еп. 23
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 1
17:35 Загадки в музея, еп. 2
18:25 Забранена история, еп. 5
19:15 Престъпността през войната
20:05 Дълбоко в историята на
времето
21:00 География на убийствата,
еп. 3
21:50 Историята на криминалистиката
22:45 Скритата страна на Втората
световна война, еп. 2
23:45 Втората световна война,
еп. 2
00:40 Забранена история, еп. 4
01:30 Страхотни изобретения,
еп. 3
02:00 Митове и чудовища, еп. 1
02:45 Страхотни изобретения
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 3
четвъртък, 5 април
06:05 Историята на криминалистиката, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 20
07:25 Загадки в музея, еп. 3
08:10 Тайните на шестте съпруги
10:05 Конспирация, еп. 3
10:55 Забранена история, еп. 6
11:45 Жени воини, еп. 1
12:40 Жени воини, еп. 2
13:35 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
14:25 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
15:15 Забранена история, еп. 5
16:05 Страхотни изобретения,
еп. 24
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 2
17:35 Загадки в музея, еп. 3
18:25 Забранена история, еп. 6
19:15 Престъпността през войната, еп. 6
20:05 Дълбоко в историята на
времето, еп. 3
21:00 Ерих Милке - Господарят на
страха
22:00 Убийци от древността, еп. 4

Най-гледаните
за автомобили, сезон 18
20:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0” сезон 5
22:00 „Мисията невъзможна” –
екшън с уч. на Том Круз,
Джон Войт, Емануел
Беар, Жан Рено, Винг
Реймс, Ванеса Редгрейв,
Хенри Черни и др.
00:15 „Хавай 5–0” сезон 5
01:15 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 6 април
06:00 „Питайте Джим” сезон 4
06:30 „Младият Херкулес” 2
епизода
07:30 „Мускетарите” сезон 1
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 18
12:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 1
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим” сезон 4
16:30 „Теория за големия
взрив” сезон 10
17:00 „Земята: Ново начало” –
екшън–фантастика с уч.
на Уил Смит, Джейдън
Смит, Зои Кравиц, Софи
Оконедо, Линкълн Люис,
Крис Гиър, Дейвид Денман, Изабела Фурман и
др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 18
20:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0” сезон 5
22:00 „Робинзон Крузо” – приключенски с уч. на Пиърс
Броснан, Поли Уокър,
Уилям Такату, Ян Харт,
Джеймс Фрейн и др.
00:00 „Хавай 5–0” сезон 5
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
СЪБОТА, 7 април
06:00 „Ченге от миналото” сезон 5
07:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4, 3 епизода
11:00 „Робинзон Крузо” – приключенски с уч. на Пиърс
Броснан, Поли Уокър,
Уилям Такату, Ян Харт,
Джеймс Фрейн и др.
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Теория за големия
взрив” сезон 8, 4 епизода
22:45 Скритата страна на Втората
световна война, еп. 3
23:45 Втората световна война,
еп. 3
00:40 Забранена история, еп. 5
01:30 Страхотни изобретения,
еп. 4
02:00 Митове и чудовища, еп. 2
02:45 Страхотни изобретения
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 4
петък, 6 април
06:05 Ерих Милке - Господарят на
страха
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 21
07:25 Загадки в музея, еп. 4
08:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
08:55 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
09:40 Конспирация, еп. 4
10:30 Забранена история, еп. 1
11:15 Империя на царе
13:25 Тайните на Забранения
град в Китай
14:15 Китай от времето на Мао
15:15 Забранена история, еп. 6
16:05 Страхотни изобретения,
еп. 25
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 3
17:30 Загадки в музея, еп. 4
18:20 Забранена история, еп. 1
19:10 Престъпността през войната
20:00 Гении на древния свят, еп.
1
21:00 Осем дни, които създадоха
Рим
23:30 Втората световна война,
еп. 4
00:25 Забранена история, еп. 6
01:15 Страхотни изобретения,
еп. 5
01:45 Митове и чудовища, еп. 3
02:35 Страхотни изобретения
03:35 Загадки в музея
05:05 Забранена история, еп. 5
05:55 Викингите, еп. 3
събота, 7 април
07:10 Забранена история
09:40 Втората световна война
11:30 Проект “Нацизъм”, еп. 1
12:25 Проект “Нацизъм”, еп. 2
13:20 Опасна Земя, еп. 1
14:10 Мощта на вулканите, еп. 1
15:05 Келтите, еп. 1
16:10 Разбойници, пирати и измамници
17:15 По следите на трансилванското злато
18:10 Осем дни, които създадоха
Рим
19:00 Историята на Египет, еп. 1
20:05 В изгнание, еп. 1
21:00 Селцето, еп. 1
22:00 Китай от времето на Мао
22:55 101 герои на 20-ти век, еп.
1
23:50 Черни операции от далеч-
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15:30 „Мисията невъзможна” –
екшън с уч. на Том Круз,
Джон Войт, Емануел
Беар, Жан Рено, Винг
Реймс, Ванеса Редгрейв,
Хенри Черни и др
17:50 „Тежка категория” – екшън–комедия с уч. на
Кевин Джеймс, Салма
Хайек, Хенри Уинклър,
Грег Джърман, Джо Роугън и др.
20:00 „Сблъсък в Бронкс” –
екшън –комедия с уч. на
Джаки Чан, Анита Муй,
Франсоас Иъп, Бил Тунг,
Марк Акъртрийм, Гарвин
Крос, Морган Лам и др.
22:00 „Играчът” – сериал
23:00 Професионална борба:
„Първична сила”
00:00 „Тежка категория” – екшън–комедия с уч. на
Кевин Джеймс, Салма
Хайек, Хенри Уинклър,
Грег Джърман, Джо Роугън и др.
НЕДЕЛЯ, 8 април
06:00 „Теория за големия
взрив” сезон 8, 3 епизода
07:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4, 3 епизода
11:00 „Туристът” – екшън–трилър с уч. на Джони Деп,
Анджелина Джоли, Пол
Бетани, Тимъти Далтън,
Руфъс Сюъл, Раул Бова и др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Теория за големия
взрив” сезон 8, 4 епизода
15:30 „Агент под прикритие”
– екшън–комедия с уч.
на Джеки Чан, Амбър
Валета, Били Рей Сайръс,
Джордж Лопез, Магнус
Шевинг, Алина Фоли, Уил
Шадли и др.
17:50 „Помпей” – приключенски екшън с уч. на Кит
Харингтън, Кери–Ан
Мос, Емили Браунинг,
Кийфър Съдърланд, Адеуале Акинуйе–Агбайе,
Джесика Лукас и др.
20:00 „Спешна пратка” – екшън
с уч. на Джоузеф Гордън–
Левит, Даня Рамирес,
Джейми Чънг, Асиф Мандви, Майкъл Шанън, Шон
Кенеди и др.
22:00 „Тринайсет” сезон 1
23:00 Професионална борба:
„Челен сблъсък”
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
ПОНЕДЕЛНИК, 9 април
06:00 „Питайте Джим“ сезон 4
06:30 „Младият Херкулес” 2

епизода
07:30 „Мускетарите” сезон 1
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 18
12:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ сезон 4
16:30 „Теория за големия
взрив“ сезон 10
17:00 „Спешна пратка” – екшън
с уч. на Джоузеф Гордън–
Левит, Даня Рамирес,
Джейми Чънг, Асиф Мандви, Майкъл Шанън, Шон
Кенеди и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0“ сезон 5
22:00 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най,
Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн и др.
00:20 „Хавай 5–0“ сезон 5
01:20 Еротичен телепазар
03:20 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 10 април
06:00 „Питайте Джим“ сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 1
07:30 „Мускетарите” сезон 2
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
12:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ сезон 4
16:30 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най,
Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0“ сезон 5
22:00 „Агенти на съдбата”
– трилър с уч. на Мат

Деймън, Емили Блънт,
Антъни Маки, Джон
Слатъри, Майкъл Кели,
Терънс Стамп и др.
00:10 „Хавай 5–0“ сезон 5
01:10 Еротичен телепазар
СРЯДА, 11 април
06:00 „Питайте Джим“ сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 1
07:30 „Мускетарите” сезон 2
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
12:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ сезон 4
16:30 „Интернешънъл” – криминален екшън с уч.
на с уч. на Клайв Оуен,
Наоми Уотс, Армин Мюлер–Стал, Улрих Томсен,
Патрик Балади и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0“ сезон 6
22:00 „G.I. Joe: Изгревът на Кобра” – екшън с уч. Денис
Куейд, Чанинг Тейтъм,
Марлон Уейънс, Рейчъл
Никълс, Сиена Милър,
Джоузеф Гордън–Левит,
Рей Парк, Кристофър
Екелстън и др.
00:20 „Хавай 5–0“ сезон 6
01:20 Еротичен телепазар
03:20 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 12 април
06:00 „Питайте Джим“ сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 1
07:30 „Мускетарите” сезон 2
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
12:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ сезон 4
16:40 „Агенти на съдбата”
– трилър с уч. на Мат
Деймън, Емили Блънт,

Антъни Маки, Джон
Слатъри, Майкъл Кели,
Терънс Стамп и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0“ сезон 6
22:00 „Мисията невъзможна 2“
– екшън с уч. на Том Круз,
Танди Нютън, Дъгрей
Скот, Винг Реймс, Ричард
Роксбърг и др.
00:30 „Хавай 5–0“ сезон 6
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 13 април
06:00 „Питайте Джим“ сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
– риалити, сезон 1
07:30 „Мускетарите” сезон 2
08:45 „Досиетата „Грим” сезон
5
10:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
12:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
13:00 „Мускетарите” сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” сезон
5
15:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ сезон 4
16:30 „G.I. Joe: Изгревът на Кобра” – екшън с уч. Денис
Куейд, Чанинг Тейтъм,
Марлон Уейънс, Рейчъл
Никълс, Сиена Милър,
Джоузеф Гордън–Левит,
Рей Парк, Кристофър
Екелстън и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20:00 „Кобра 11: Обади се!“
сезон 18
21:00 „Хавай 5–0“ сезон 6
22:00 „Отмъщението на Уайът
Ърп“ – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс, Мат Далас, Трейси
Адкинс, Мартин Снатандер и др.
00:00 „Хавай 5–0“ сезон 6
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:20 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 14 април
06:00 „Ченге от миналото” сезон 5
07:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:30 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 4, 3 епизода
11:00 „Сблъсък в Бронкс” –
екшън –комедия с уч. на
Джаки Чан, Анита Муй,
Франсоас Иъп, Бил Тунг,
Марк Акъртрийм, Гарвин

ното минало, еп. 1
Убийци от древността, еп. 2
Бойни кораби, еп. 7
Митове и чудовища, еп. 4
Страхотни изобретения,
еп. 6
03:45 Загадки в музея
05:15 101 герои на 20-ти век
неделя, 8 април
06:05 Тайните на китайските
колесници
07:00 Чудесата на света, еп. 2
07:05 Студеният дом
09:50 В изгнание, еп. 1
10:45 Селцето, еп. 1
11:50 Конспирация, еп. 1
12:40 Конспирация, еп. 2
13:30 Забранена история
16:00 По следите на трансилванското злато
16:55 Шестте съпруги на Хенри
VIII
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
21:00 Селцето, еп. 2
22:00 Историята на Египет, еп. 1
23:05 Забранена история, еп. 1
23:55 Забранена история, еп. 2
00:45 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
01:30 Конспирация, еп. 1
02:20 Митове и чудовища, еп. 5
03:10 Страхотни изобретения,
еп. 7
03:40 Загадки в музея, еп. 9
04:25 Загадки в музея, еп. 8
05:10 Келтите, еп. 1
понеделник, 9 април
06:10 Забранена история, еп. 1
07:00 Чудесата на света, еп. 4
07:05 Загадки в музея, еп. 5
07:50 Тайните на Забранения
град в Китай
08:40 Китай от времето на Мао
09:35 Конспирация, еп. 5
10:25 Забранена история, еп. 2
11:15 Гениите на модерния свят,
еп. 1
12:20 Гениите на модерния свят,
еп. 2
13:25 Геният на Мария Кюри
14:20 По следите на трансилванското злато
15:15 Забранена история, еп. 1
16:05 Страхотни изобретения,
еп. 26
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 4
17:30 Загадки в музея, еп. 5
18:20 Забранена история, еп. 2
19:10 Престъпността през войната
20:00 Гении на древния свят
21:00 Разбойници, пирати и измамници
22:00 Империята на Хитлер, еп. 4
22:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 1
23:40 Втората световна война,
еп. 5
00:35 Забранена история, еп. 1

01:25 Страхотни изобретения,
еп. 6
01:55 Митове и чудовища, еп. 6
02:40 Страхотни изобретения
03:40 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 6
вторник, 10 април
06:00 Разбойници, пирати и измамници
07:00 Загадки в музея, еп. 6
07:45 Геният на Мария Кюри
08:40 Тайните на вселената
09:45 Конспирация, еп. 6
10:35 Забранена история, еп. 3
11:25 Невидими убийци от епохата на Тюдорите
12:30 Невидими убийци у дома
след войната
13:35 Империята на Хитлер, еп. 3
14:25 Империята на Хитлер, еп. 4
15:15 Забранена история, еп. 2
16:05 Страхотни изобретения,
еп. 27
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 6
18:20 Забранена история, еп. 3
19:10 Престъпността през войната
20:00 Гении на древния свят
21:05 Жени воини, еп. 1
22:00 Осем дни, които създадоха
Рим
22:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 2
23:40 Втората световна война,
еп. 6
00:35 Забранена история, еп. 2
01:25 Страхотни изобретения,
еп. 7
01:55 Митове и чудовища, еп. 1
02:45 Страхотни изобретения,
еп. 9
03:15 Страхотни изобретения,
еп. 7
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 1
сряда, 11 април
06:05 Жени воини, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 22
07:30 Загадки в музея, еп. 7
08:20 Империята на Хитлер, еп. 3
09:05 Империята на Хитлер, еп. 4
09:55 Конспирация, еп. 7
10:45 Забранена история, еп. 4
11:35 Личният живот на кралските особи, еп. 3
12:25 Личният живот на кралските особи, еп. 4
13:15 Тайните на шестте съпруги
15:15 Забранена история, еп. 3
16:05 Страхотни изобретения,
еп. 28
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 6
17:30 Загадки в музея, еп. 7
18:20 Забранена история, еп. 4
19:10 Престъпността през войната
20:00 Гениите на модерния свят,
еп. 1

21:05 География на убийствата,
еп. 4
21:55 Историята на криминалистиката, еп. 2
22:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 3
23:40 Втората световна война,
еп. 7
00:35 Забранена история, еп. 3
01:25 Страхотни изобретения,
еп. 8
01:55 Митове и чудовища, еп. 2
02:45 Страхотни изобретения
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 2
четвъртък, 12 април
06:05 Историята на криминалистиката
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 23
07:25 Загадки в музея, еп. 8
08:10 Тайните на шестте съпруги
10:10 Конспирация, еп. 8
11:00 Забранена история, еп. 5
11:50 Жени воини, еп. 2
12:45 Жени воини, еп. 3
13:40 Осем дни, които създадоха
Рим
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения,
еп. 29
16:40 Империята на Хитлер, еп. 1
17:30 Загадки в музея, еп. 8
18:20 Забранена история, еп. 5
19:10 Престъпността през войната
20:00 Гениите на модерния свят,
еп. 2
21:00 Китай от времето на Мао
22:00 Убийци от древността, еп. 5
22:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 4
23:40 Втората световна война,
еп. 8
00:35 Забранена история, еп. 4
01:25 Страхотни изобретения,
еп. 9
01:55 Митове и чудовища, еп. 3
02:45 Страхотни изобретения
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 3
петък, 13 април
06:05 Китай от времето на Мао
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 24
07:30 Загадки в музея, еп. 9
08:15 Осем дни, които създадоха
Рим
09:45 Конспирация, еп. 9
10:35 Забранена история, еп. 6
11:25 Империя на царе
13:35 Тайните на китайските
колесници
14:30 Мао Дзедун в цветове
15:20 Забранена история, еп. 5
16:10 Страхотни изобретения,
еп. 30
16:40 Империята на Хитлер, еп. 2
17:30 Загадки в музея, еп. 9
18:20 Забранена история, еп. 6

19:10 Престъпността през войната
20:00 Гениите на модерния свят,
еп. 3
21:00 Мистериите на кралските
убийства
„23:30 Втората световна война,
еп. 9
00:25 Забранена история, еп. 5
01:15 Страхотни изобретения,
еп. 10
01:45 Митове и чудовища, еп. 4
02:35 Страхотни изобретения
03:35 Загадки в музея
05:05 Забранена история, еп. 4
05:55 Викингите, еп. 4
събота, 14 април
07:10 Забранена история
09:40 Втората световна война
11:30 Проект “Нацизъм”
13:20 Опасна Земя, еп. 2
14:10 Мощта на вулканите, еп. 2
15:05 Келтите, еп. 2
16:10 Разбойници, пирати и измамници
17:15 Изгубеният град на гладиаторите
18:10 Осем дни, които създадоха
Рим
19:00 Историята на Египет, еп. 2
20:05 В изгнание, еп. 2
21:00 Селцето, еп. 2
22:05 Кенеди: Историята в развитие
22:55 101 герои на 20-ти век
23:50 Черни операции от далечното минало, еп. 2
00:45 Убийци от древността, еп. 3
01:35 Бойни кораби, еп. 8
02:20 Митове и чудовища, еп. 5
03:10 Страхотни изобретения,
еп. 13
03:40 Загадки в музея
05:10 101 герои на 20-ти век

00:45
01:35
02:25
03:15

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

неделя, 15 април
Забранена история, еп. 2
Студеният дом
В изгнание, еп. 2
Селцето, еп. 2
Конспирация
Най-големите измами в
историята
Забранена история
Реформацията: Свещената
война на Европа
Дълбоко в историята на
времето
Селцето, еп. 3
Историята на Египет, еп. 2
Забранена история
Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
Конспирация, еп. 2
Митове и чудовища, еп. 6
Страхотни изобретения,
еп. 14
Загадки в музея, еп. 3
Загадки в музея, еп. 2
Келтите, еп. 2
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Крос, Морган Лам и др.
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Теория за големия
взрив” сезон 8, 4 епизода
15:20 „Мисията невъзможна 2“
– екшън с уч. на Том Круз,
Танди Нютън, Дъгрей
Скот, Винг Реймс, Ричард
Роксбърг и др.
18:00 „Драконови войни” –
екшън–фантастика с уч.
на Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фостър,
Крейг Робинсън и др.
20:00 „Лоши момчета” – екшън–комедия с уч.
на Уил Смит, Мартин
Лорънс, Теа Леони, Чеки
Карио, Тереза Рандъл,
Мардж Хелгенбергер и
др.
22:30 „Тринайсет” сезон 1
23:30 Професионална борба:
„Първична сила”
00:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 15 април
06:00 „Теория за големия
взрив” сезон 8, 3 епизода
07:30 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 4, 3 епизода
11:00 „Драконови войни” –
екшън–фантастика с уч.
на Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фостър,
Крейг Робинсън и др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Теория за големия
взрив” сезон 9, 4 епизода
15:30 „Отмъщението на Уайът
Ърп“ – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс, Мат Далас, Трейси
Адкинс, Мартин Снатандер и др.
17:30 „Лоши момчета” – екшън–комедия с уч.
на Уил Смит, Мартин
Лорънс, Теа Леони, Чеки
Карио, Тереза Рандъл,
Мардж Хелгенбергер и
др.
20:00 „Лоши момчета 2” – екшън–комедия с уч. на
Уил Смит, Мартин Лорънс, Джо Пантолиано,
Тереза Рандъл, Джорди
Молла, Питър Стормеър,
Джон Седа и др.
23:00 „Тринайсет” сезон 1
00:00 Професионална борба:
„Челен сблъсък”
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:20 Еротичен телепазар
понеделник, 16 април
06:10 Забранена история, еп. 2
07:15 Загадки в музея, еп. 10
08:00 Тайните на китайските
колесници
08:55 Мао Дзедун в цветове
09:40 Конспирация, еп. 10
10:30 Забранена история, еп. 1
11:20 Гениите на модерния свят,
еп. 3
12:25 Гении на древния свят, еп.
1
13:30 Тайните на египетските
пирамиди
15:20 Забранена история, еп. 6
16:10 Страхотни изобретения,
еп. 1
16:40 Империята на Хитлер, еп. 3
17:30 Загадки в музея, еп. 10
18:15 Забранена история, еп. 1
19:05 Престъпността през войната
19:55 Невидими убийци от епохата на Тюдорите
21:00 Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
22:00 Империята на Хитлер, еп. 5
22:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 5
23:40 Втората световна война,
еп. 10
00:35 Забранена история, еп. 6
01:25 Страхотни изобретения,
еп. 11
01:55 Средновековните мъртъвци
02:45 Страхотни изобретения
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 5
вторник, 17 април
06:00 Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
07:00 Забранена история, еп. 5
07:45 Загадки в музея, еп. 11
08:30 Тайните на египетските
пирамиди
10:20 Конспирация, еп. 11
11:10 Забранена история, еп. 2
12:00 Рим: Първата световна
суперсила
13:40 Империята на Хитлер
15:20 Забранена история, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения,
еп. 2
16:40 Империята на Хитлер, еп. 4
17:30 Загадки в музея, еп. 11
18:20 Забранена история, еп. 2
19:15 Престъпността през войната
20:05 Невидими убийци у дома
след войната
21:10 Мъртвият викинг, еп. 1
22:00 Жени воини, еп. 2
22:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 6
23:40 Втората световна война,
еп. 11
00:35 Забранена история, еп. 1
01:25 Страхотни изобретения,
еп. 12
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26
Он еър
4 април, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Кайли: Еволюцията на
една поп принцеса
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик
14:30 Животът след Бийтълс
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:50 Брюксел 1
04:50 Необичайните заподозрени
05:40 Денят ON AIR
5 април, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Кристализирано: Историята на Мадона
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Клик
14:30 Историята на Елвис Пресли
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:40 Видимо и невидимо
04:40 Q&A
05:40 Денят ON AIR
6 април, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Светът на Майли Сайръс
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Необичайните заподозрени
14:15 Клик
14:30 Обаянието на Мерилин
Монро
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR

Фокс
Сряда, 4 април
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 Последният мъж на света - четвърти сезон
08:00 Последният мъж на света - четвърти сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0 – първи сезон
11:40 Хавай 5-0 – първи сезон
12:35 Легенди
13:30 От местопрестъплението: Маями
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
15:45 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:40 Последният мъж на света - пети сезон
17:10 Касъл - осми сезон
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0 – първи сезон
21:00 Хавай 5-0 – първи сезон
22:00 Легион
22:55 Касъл - осми сезон
23:50 Кости - пети сезон
00:50 Кости - пети сезон
01:45 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:10 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
04:05 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон
04:50 Семейство Симпсън двадесети сезон
05:10 Тиранин
Четвъртък, 5 април
06:00 Кости - пети сезон
06:45 Кости - пети сезон
07:35 Последният мъж на света - пети сезон
08:00 Последният мъж на света - пети сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0 – първи сезон
11:40 Хавай 5-0 – първи сезон
12:35 Легенди
13:30 Бягство от затвора
14:25 Кости - пети сезон

Най-гледаните
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тв програми

Български

4.IV. - 10.IV.2018 г.

19:30
20:30
21:30
22:10

Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Легендата за Михаел
Колхаас
00:20 ОколоСВЕТСКО
02:20 България сутрин
03:40 Опорни хора с Ганиела
Ангелова
04:30 Брюксел 1 с Милена Милотинова
05:30 Видимо и невидимо
06:30 Q&A
7 април, СЪБОТА
07:30 Великите - филм
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ а
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон – драма, исторически сериал
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал
14:35 Как станах руснак - комедиен сериал
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Тайната на Великден филм
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
19:50 Мамчета - комедиен сериал
20:15 Как станах руснак - комедиен сериал
20:40 Йерихон – драма, исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Концерт на група Фактор
23:20 Исус ме обича – комедия, Германия, 2012 г.;
режисьор: Флориан
Дейвид Фитц; в ролите:
Джесика Шварц, Флориан Дейвид Фитц, Хенри
Хюбхен
01:00 Фамилно – токшоу с
Доника Ризова 02:00
Характери
02:50 Опорни хора
03:40 Авиошоу с Александър
Богоявленски
04:10 Колела
04:40 Необичайните заподозрени

05:30 Q&A
06:30 Брюксел 1
8 април, НЕДЕЛЯ
07:30 Великите - филм
08:30 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
09:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон – драма, исторически сериал
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал
14:35 Как станах руснак - комедиен сериал
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Тайната на Великден филм
16:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
17:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени – недоизказаното
за важните факти и събития с Георги Лозанов
19:50 Мамчета - комедиен сериал
20:15 Как станах руснак - комедиен сериал
20:40 Йерихон – драма, исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Какво направихме, за Бога? – комедия, Франция,
2014 г.; режисьор: Филип
де Шеврон; в ролите:
Кристиан Клавие, Шантал Лоби, Ери Абитан,
Меди Садун, Фредерик
Шо, Нум Диавара, Фредерик Бел, Джулия Пиатон,
Емили Кан, Елоди Фонтан и др.
23:40 Фамилно – токшоу с Доника Ризова
01:40 VIB
02:20 Q&A
03:20 Необичайните заподозрени
04:10 Видимо и невидимо
05:10 Опорни хора
06:00 Тайната на Великден
07:00 България сутрин

9 април, ПОНЕДЕЛНИК
06:00 Тайната на Великден филм
07:00 България сутрин
09:30 Кристиано Роналдо: Португалското чудо
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Клик
14:30 Историята на Бионсе
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:40 Q&A
04:40 Брюксел 1
05:40 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
10 април, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Дейвид Бекъм: Издръжливост
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A
14:15 Клик
14:30 Стоманеният поглед
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:50 Видимо и невидимо
04:50 Опорни хора
05:40 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
11 април, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Възходът на Бекъм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик
14:30 Кайли: Еволюцията на
една поп принцеса
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село

17:30
17:50
18:30
19:30

Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:50 Брюксел 1
04:50 Необичайните заподозрени
05:40 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
12 април, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Полетът. Гагарин
10:00 Цял живот в полет – Валя, Валентина Терешкова
- филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Клик
14:30 Кристализирано: Историята на Мадона
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:40 Видимо и невидимо
04:40 Q&A
05:40 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
13 април, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Цялата история на Айртон Сена
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Необичайните заподозрени
14:15 Клик
14:30 Светът на Майли Сайръс
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR с Ганиела
Ангелова
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 По-шумно от бомби –
драма, Норвегия, 2015
г; режисьор: Йоаким
Триер; в ролите: Изабел

Юпер, Джеси Айзенбърг,
Гейбриъл Бърн и др.
00:00 ОколоСВЕТСКО
02:00 България сутрин
03:10 VIB
03:40 Опорни хора с Ганиела
Ангелова
04:30 Брюксел 1 с Милена Милотинова
05:30 Видимо и невидимо
06:30 Q&A
14 април, СЪБОТА
07:30 Великите - филм
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон – драма, исторически сериал
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал
14:35 Как станах руснак - комедиен сериал
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
19:50 Мамчета - комедиен сериал
20:15 Как станах руснак - комедиен сериал
20:40 Йерихон – драма, исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция – сериал
23:00 Стейтън Айлънд – криминален, САЩ/Франция,
2009 г.; режисьор:
Джеймс Демонако; в ролите: Итън Хоук, Винсент
Д‘Онофрио, Сиймур Касъл, Джилиан Никълсън,
Денис Албанийс, Лин
Коен
00:40 Фамилно – токшоу с
Доника Ризова 02:00
Характери
02:50 Опорни хора

03:40 Авиошоу с Александър
Богоявленски
04:10 Колела
04:40 Необичайните заподозрени
05:30 Q&A
06:30 Брюксел 1
15 април, НЕДЕЛЯ
07:30 Великите - филм
08:30 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
09:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната филм
10:30 Фамилно – токшоу с Доника Ризова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон – драма, исторически сериал
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета - комедиен сериал
14:35 Как станах руснак - комедиен сериал
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция „История“
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени – недоизказаното
за важните факти и събития с Георги Лозанов
19:50 Доктор Живаго – историческа двама, сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Жоакина, доня Революция – сериал
23:00 Незавършена пиеса за
механично пиано – драма, Русия, 1977 г.; режисьор: Никита Михалков;
в ролите: Олег Табаков,
Елена Соловей, Никита
Михалков
00:50 Фамилно – токшоу с Доника Ризова
02:50 Q&A
03:50 Необичайните заподозрени
04:40 Видимо и невидимо
05:40 Опорни хора

15:20 Кости - пети сезон
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:40 Последният мъж на света - пети сезон
17:10 Касъл - осми сезон
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0 – първи сезон
21:00 Хавай 5-0 – първи сезон
22:00 Агентите на ЩИТ - пети
сезон
22:55 Касъл - осми сезон
23:50 Кости - пети сезон
00:50 Кости - пети сезон
01:45 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:10 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Бягство от затвора
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон
04:50 Семейство Симпсън двадесети сезон
05:10 Тиранин
Петък, 6 април
06:00 Кости - пети сезон
06:45 Кости - пети сезон
07:35 Последният мъж на света - пети сезон
08:00 Последният мъж на света - пети сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0 – първи сезон
11:40 Хавай 5-0 – първи сезон
12:35 Агентите на ЩИТ - пети
сезон
13:30 Бягство от затвора
14:25 Кости - пети сезон
15:20 Кости - пети сезон
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:40 Последният мъж на света - пети сезон
17:10 Касъл - осми сезон
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0 – първи сезон
21:00 Хавай 5-0 – първи сезон
22:00 Империя - четвърти сезон
22:55 Касъл - осми сезон
23:50 Живите мъртви - осми
сезон
00:50 Кости - пети сезон
01:45 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:10 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Бягство от затвора
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон

04:50 Семейство Симпсън двадесети сезон
05:10 Тиранин
Събота, 7 април
06:00 Хавай 5-0 – първи сезон
10:10 На ринга - игрален филм
12:05 Теория за Големия взрив
13:55 Семейство Симпсън двадесети сезон
14:25 Облачно, с кюфтета – игрален филм
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:45 Агент Картър
17:40 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:30 Теория за Големия взрив
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Вавилон - игрален филм
22:25 Империя - четвърти сезон
23:20 Теория за Големия взрив
23:50 Живите мъртви - осми
сезон
00:50 От местопрестъплението: Маями
01:45 От местопрестъплението: Маями
02:30 От местопрестъплението: Маями
03:15 На ринга - игрален филм
04:50 Агент Картър
05:35 Семейство Симпсън двадесети сезон
Неделя, 8 април
06:00 Хавай 5-0 – първи сезон
06:45 Хавай 5-0 – първи сезон
10:15 Облачно, с кюфтета – игрален филм
12:05 Теория за Големия взрив
12:35 Теория за Големия взрив
13:00 Теория за Големия взрив
13:25 Теория за Големия взрив
13:55 Вавилон - игрален филм
16:45 Агент Картър
17:40 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:30 Теория за Големия взрив
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Бебета гении – игрален
филм
21:30 Семейство Симпсън двадесети сезон
22:00 Агентите на ЩИТ - пети
сезон
22:55 Легион
23:55 Орвил – първи сезон
00:50 От местопрестъплението: Маями
01:45 Агентите на ЩИТ - трети
сезон
02:30 Агентите на ЩИТ - трети
сезон
03:15 Теория за Големия взрив
03:40 Теория за Големия взрив
04:00 Теория за Големия взрив
04:25 Теория за Големия взрив
04:45 Агент Картър
05:35 Семейство Симпсън двадесети сезон

Понеделник, 9 април
06:00 Кости - пети сезон
06:45 Кости - пети сезон
07:35 Последният мъж на света - пети сезон
08:00 Последният мъж на света - пети сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0 – първи сезон
11:40 Хавай 5-0 – първи сезон
12:35 Империя - четвърти сезон
13:30 Бягство от затвора
14:25 Кости - пети сезон
15:20 Кости - пети сезон
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:40 Последният мъж на света - пети сезон
17:10 Агент Картър
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0 – първи сезон
21:00 Хавай 5-0 – първи сезон
22:00 Орвил – първи сезон
23:00 Живите мъртви - осми
сезон
23:50 Кости - пети сезон
00:50 Кости - пети сезон
01:45 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:10 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Бягство от затвора
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон
04:50 Семейство Симпсън двадесети сезон
05:10 Тиранин
Вторник, 10 април
06:00 Кости - пети сезон
06:45 Кости - пети сезон
07:35 Последният мъж на света - пети сезон
08:00 Последният мъж на света - пети сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0 – първи сезон
11:40 Хавай 5-0 – първи сезон
12:35 Орвил – първи сезон
13:30 Бягство от затвора
14:25 Кости - пети сезон
15:20 Кости - пети сезон
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:40 Последният мъж на света - пети сезон
17:10 Касъл - осми сезон
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0 – първи сезон
21:00 Хавай 5-0 – първи сезон

22:00
22:55
23:50
00:50
01:45

09:50
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20
16:15

02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Бягство от затвора
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон
04:50 Семейство Симпсън дватесет и първи сезон
05:10 Тиранин

Дълбоката държава
Дълбоката държава
Кости - пети сезон
Кости - пети сезон
Семейство Симпсън двадесети сезон
02:10 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Бягство от затвора
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон
04:50 Семейство Симпсън двадесети сезон
05:10 Тиранин
Сряда, 11 април
06:00 Кости - пети сезон
06:45 Кости - пети сезон
07:35 Последният мъж на света - пети сезон
08:00 Последният мъж на света - пети сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0 – първи сезон
11:40 Дълбоката държава
12:35 Дълбоката държава
13:30 Бягство от затвора
14:25 Кости - пети сезон
15:20 Кости - пети сезон
16:15 Последният мъж на света - пети сезон
16:40 Последният мъж на света - пети сезон
17:10 Касъл - осми сезон
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0 – първи сезон
21:00 Хавай 5-0
22:00 Легион
22:55 Касъл - осми сезон
23:50 Кости - пети сезон
00:50 Кости - пети сезон
01:45 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:10 Семейство Симпсън двадесети сезон
02:30 Тиранин
03:15 “Секс, наркотици и рокендрол”
03:40 Бягство от затвора
04:25 Семейство Симпсън двадесети сезон
04:50 Семейство Симпсън двадесети сезон
05:10 Тиранин
Четвъртък, 12 април
06:00 Кости - пети сезон
06:45 Кости - пети сезон
07:35 Последният мъж на света - пети сезон
08:00 Последният мъж на света - пети сезон
08:25 “Секс, наркотици и рокендрол”
08:55 Завинаги

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

Излъжи ме
Хавай 5-0 – първи сезон
Хавай 5-0
Легенди
Бягство от затвора
Кости - пети сезон
Кости - пети сезон
Последният мъж на света - пети сезон
Последният мъж на света - пети сезон
Касъл - осми сезон
Завинаги
Излъжи ме
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Агентите на ЩИТ - пети
сезон
Касъл - осми сезон
Кости - пети сезон
Кости - пети сезон
Семейство Симпсън двадесети сезон
Семейство Симпсън двадесети сезон
Тиранин
“Секс, наркотици и рокендрол”
Бягство от затвора
Семейство Симпсън двадесети сезон
Семейство Симпсън двадесети сезон
Тиранин
Петък, 13 април
Кости - пети сезон
Кости - пети сезон
Последният мъж на света - пети сезон
Последният мъж на света - пети сезон
“Секс, наркотици и рокендрол”
Завинаги
Излъжи ме
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Агентите на ЩИТ - пети
сезон
Бягство от затвора
Кости - пети сезон
Кости - пети сезон
Последният мъж на света - пети сезон
Последният мъж на света - пети сезон
Касъл - осми сезон
Завинаги
Излъжи ме
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Империя - четвърти сезон
Касъл - осми сезон
Живите мъртви - осми
сезон
Кости - пети сезон
Семейство Симпсън двадесети сезон
Семейство Симпсън дватесет и първи сезон

Събота, 14 април
Хавай 5-0 – първи сезон
Чудо - игрален филм
Теория за Големия взрив
Семейство Симпсън двадесети сезон
14:25 Бебета гении – игрален
филм
16:20 Последният мъж на света - пети сезон
16:45 Агент Картър
17:40 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:30 Теория за Големия взрив
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Седем души - игрален
филм
22:00 Дълбоката държава
22:55 Дълбоката държава
23:55 Живите мъртви - осми
сезон
00:50 Агент Картър
01:45 Агентите на ЩИТ - трети
сезон
02:30 Агентите на ЩИТ - трети
сезон
03:15 Чудо - игрален филм
05:35 Семейство Симпсън двадесети сезон
06:00
09:25
12:05
13:55

Неделя,15 април
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Мистър Бийн
Бебета гении – игрален
филм
12:05 Теория за Големия взрив
13:55 Семейство Симпсън двадесети сезон
14:25 Седем души - игрален
филм
16:50 Агент Картър
17:40 Теория за Големия взрив
19:30 Да полудееш извън затвора - игрален филм
21:30 Семейство Симпсън двадесети сезон
22:00 Агентите на ЩИТ - пети
сезон
22:55 Легион
23:55 Орвил – първи сезон
00:50 Агент Картър
01:45 Агентите на ЩИТ - трети
сезон
02:30 Агентите на ЩИТ - трети
сезон
03:15 Теория за Големия взрив
04:45 Агент Картър
05:35 Семейство Симпсън двадесети сезон
06:00
06:45
07:35
08:30
09:30
10:05
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Световна купа по художествена гимнастика в София

Ансамбълът ни хвърли в екстаз публиката

Българският ансамбъл в състав Симона Дянкова (капитан),
Лаура Траатс, Мадлен
Радуканова, Теодора
Александрова и Елена
Бинева спечели безапе-

лационно титлата в многобоя в "Арена Армеец"
пред съставите на Русия
и Япония и хвърли в екстаз публиката.
Ансамбълът ни спечели златния медал на

финала на пет обръча.
Сребърното отличие
стана притежание на ансамбъла на Япония. Италия взе бронза.
Българките
взеха
бронзов медал на финала на три топки и две
въжета.
Златния медал спечели Япония, а на второ място е Италия.
Възпитаничките на
Весела Димитрова приключиха надпреварата с
две златни и едно бронзово отличие.

Злато и сребро за Солдатова и
Селезньова в многобоя

Рускинята Александра
Солдатова спечели титлата в многобоя. След изключително стабилна игра тя
събра актив от 72.100 точки. Сънародничката й Екатерина Селезньова остана втора със 71.350 точки.
Трета е Линой Ашрам (Израел) с 68 700 точки.
Катрин Тасева зае четвъртото място с 68.050
точки. Боряна Калейн завърши на шестата позиция с 65.100 точки.
По великолепен начин започна участието
на българките във финалите на отделните уреди. Катрин Тасева спечели сребърния медал на
обръч, след като изигра
перфектно съчетанието
си и получи 17.950 точки. Другата родна представителка в този финал Боряна Калейн, също беше много стабилна и си
осигури бронзовото от-

Сестри Стоеви
триумфираха
във Франция

Стефани Стоева и
Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки
жени на турнира от бадминтон от Суперсериите 100 във френския град
Орлеан с награден фонд
75 хиляди долара. Българките, които са водачки в схемата, разгромиха
на финала Дефин Делрю
и Леа Палермо (Франция)
с 21:8, 21:14 за 36 минути.
За европейските вицешампионки за 2017 г. това е първа титла за годината и втори финал след
този на турнира в Базел
(Швейцария) в края на
месец февруари.

личие със 17.750 точки.
Титлата на обръч спечели шампионката в многобоя Александра Солдатова, която беше най-силна с 18.550 точки. Сребърната и бронзовата медалистка от многобоя Екатерина Селезньова (Русия)
и Линой Ашрам (Израел) направиха много груби грешки с излизания от
килима и останаха седма
и осма с 16.250 и 11.700
точки.
Катрин Тасева извоюва и бронза на топка, след
като изигра великолепно
съчетанието си, за което
получи оценка от 17.650
точки. Тя беше изпреварена единствено от първата и втората в мнобогоя Александра Солдатова (18.300) и Екатерина Селезньова (17.800).
Другата българка във
финала на топка - Боряна
Калейн, допусна грешка и
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„А”
група,
XXVII
кръг

Голово торнадо
в Разград

Отборът на Лудогорец отнесе Верея
с 5:0 в мач от първия кръг на първата шестица. В 40-ата
минута Кешерю отбеляза първото попадение от дузпа, а
две минути по-късно
Джоди Лукоки удвои.
В 72-ата минута Кешерю опъна мрежата с фамозен гол от
фаул за 3:0. В 84-ата
минута Якуб Шверчок
вкара четвърти гол, а
в самия край на мача
записа за втори път
името си сред голмайсторите.
Българският шампион бе пълен господар на терена и не
остави никакъв шанс
на своя опонент.
Възпитаниците на

Лудогорец - Верея 5:0
1:0 Кешерю 40 д.
2:0 Лукоки 42
Александра
Солдатова
остана пета с 16.800 точки.
Четвърта се нареди бронзовата медалистка в многобоя Линой Ашрам (Израел) със 17.350 точки.
Катрин Тасева спечели титлата на финала на
бухалки. Втора се класира Влада Николченко (Украйна), а трета е Александра Солдатова (Русия).
Катрин Тасева спечели
сребърен медал на финала на лента. Със златото
се окичи Линой Ашрам
(Израел), а трета е Екатерина Селезньова (Русия).

Шампионатът по вдигане
на тежести

Второ място за Шиков

Българинът Георги Шиков спечели първите си медали от голямо първенство във
вдигането на тежести в категория до 105 кг
в Букурещ. Той взе сребърното отличие в
двубоя, както и два "малки" сребърни медала във всяко от отделните движения. Шиков
направи двубой от 388 кг (176 кг в изхвърлянето и 212 кг в изтласкването).
Пред него се нареди полякът Аркадиуш
Михалски, който събра двубой от 396 кг (175
кг + 221 кг). Трети в класирането се нареди арменецът с австрийски паспорт Саргис
Мартиросян с двубой от 384 кг (182 +202).
В кат. 62 кг 18-годишният Стилян Гроздев
стигна до среброто със 293 кг в крайното
класиране, а Владимир Урумов остана четвърти с 282 кг.
Още в изхвърлянето нашите спечелиха
два медала, като Стилян Гроздев бе безапелационен и грабна златото с три перфектни
опита и крайните 135 кг. Владимир Урумов не
успя в стартовите 125, но след това премина
с успех през 127 и 130 кг, което бе достатъчно за бронз в упражнението. В изтласкването
Стилян водеше до последните опити, в които не успя да отговори на силната финална
атака на шампиона Шота Мишвелидзе от Грузия, събрал двубой 299 кг. Трети в крайното
класиране е румънецът Йонут Илие с един
кг повече от Владо Урумов.
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Пред вратата на Верея
Димитър Димитров
дори се смилиха над
гостите от Стара Загора, след като в края
на мача подхождаха
лежерно пред тяхната врата. "Орлите“
сътвориха няколко
запомнящи се атаки
на скорост.
3:0 Кешерю 72
4:0 Шверчок 84
5:0 Шверчок 90

„Червените“ прегазиха „канарчетата“
Въпреки че беше без
голяма част от основните си футболисти, ЦСКАСофия не срещна особени трудности при домакинството си на Ботев
(Пловдив) и разгроми
канарчетата с 4:1 в мач
от 27-ия кръг на Първа
лига. Домакините поведоха след автогол на
Пламен Димов в 40-ата
ЦСКА-СОФИЯ - БОТЕВ
(ПЛОВДИВ) 4:1
1:0 Пламен Димов 40 авт.
2:0 Раул Лое 45

Даниел Асенов
защити европейската
си титла

Българинът Даниел Асенов защити титлата си в категория до 52
килограма на европейското първенство по бокс до 22 години в румънския град Търгу Жиу. Асенов
надделя на финала с 5:0 съдийски
гласа над испанеца Габриел Ескобар Маскуняно. Двубоят беше повторение на мача за златото на континенталното първенство отпреди година в Браила (Румъния), където българинът отново триумфира. Така Асенов донесе втора титла
за България от шампионата, след
като Мелис Йонузова спечели финала в категория до 69 килограма след победа с пълно съдийско
единодушие срещу полякинята
Наталия Марчиковска, след като
имаше пълно превъзходство през
цялата среща, като в третия рунд
след серия от добри удари дори
прати съперничката си в нокдаун.
Боян Асенов остана с бронзов
медал. На полуфинала в кат. до 56
кг 18-годишният национал изигра
равностоен мач срещу представителя на домакините Роберт Еузеби
Житару, но съдиите предпочетоха
румънеца.

минута, а Раул Лое удвои в заключителните секунди на първата
част. Седем минути след
почивката Тиаго отбеляза за трети път. В края
на срещата двата тима
си размениха по едно
попадение. За гостите
вкара Стивън Петков,
а за домакините - Жеан
Бланко.
3:0 Тиаго 53
3:1 Стивън Петков 84
4:1 Жеан Бланко 90+3

„Сините“
отстъпиха
на Берое

Отборът на Левски се
срина на старта на първата шестица в Първа лига. Представящият се трагично състав на Делио Роси стартира шампионския
плейоф със загуба 1:2 от
Берое на стадион "Георги
Аспарухов". Головете на
Педро Еуженио (3) и Камен Хаджиев (49) донесоха победата на "заралии"
в дома на "сините".
Единственото попадение на "сините" беше дело на Сержиу Буш в 75-ата
минута, а това бе първи гол
за Левски във вратата на
"зелените" от 354 минути.
Той се възползва от подаване на единствения светъл лъч за столичани - Станислав Иванов. Капитанът
на юношеския национален
отбор записа първи минути при Делио Роси, влизайки при 0:2 в 62-ата минута.
Роман Прохазка пък пропусна дузпа в 44-ата минута на първата част при 0:1.

Програма на следващия
XXVIII кръг
5.4. 17:15	Витоша
Пирин Благоевград
5.4. 19:30	Славия София Черно море
6.4. 14:30
Ботев Пд	Левски
6.4. 17:00	Лудогорец
ЦСКА-София
6.4. 19:30	Верея
Берое
9.4. 17:30
Етър
Дунав Русе
9.4. 20:00	Септември София	Лок. Пд
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Читалища

Конöåрт, ïосвåтåн
на Áоæóрêа Òóïанêова
С всяка изминала година се отдалечаваме от народната певица Божурка Тупанкова. Нейните
песни звучат в ефира, на
фестивали, сред приятели, предават се от поколение на поколение, влизат в репертоара на много творчески колективи.
С песен, слово, с танци
в сърцето се обединиха
участниците в концерта,
посветен на Божурка Тупанкова. Домакинството
поеха кметство Студена
и НЧ „Светлина - 1919”
– с. Студена. С рекламната дейност се зае регионалният Исторически музей – Перник. От личния
фонд на Държавния архив – Перник, бе подреден кът със снимки и издадените й книги „С песен в сърцето”, „Стихове
за деца” и „На раздумка
и песен”.
С изпълнението на
фолклорната сюита „Игри от Граово” майсторът
на акордеона Мартин Борисов сложи добро начало на концерта. Житейският път на певицата беше показан на видеостена, подготвен от Лю-

дмила Иванова и Емилия
Борисова от НЧ „Светлина - 1919”. Първите песни, които запява Божурка
още като дете, са жетварските. Чудесни изпълнения поднесоха певиците
от групата за автентичен
фолклор „Граовска китка” от кв. Църква с ръководител Олга Миленова. Буйни танцови ритми
на „Попа тропа” от селото грабнаха вниманието
на публиката. Повече от
200 песни са записани в
книгата „С песен в сърцето”. „Момче дава злато за девойкя” – тази песен изпяха самодейците
към читалището в Студена. Най-малките изпълнители Александра Ликова, Каталея Атанасова
и Георги Павлов с вълнение изпълниха стихотворения от книгата на авторката.
Кметът на селото Красимир Христов приветства присъстващите и изпълнителите. С гордост
подчерта, че за пръв път
Божурка Тупанкова пее
на сцената на читалището преди 67 години. Младата изпълнителка от с.

Студена Петя
Пелова, която в
момента учи в
НМУ „Л. Пипков”
– София, избра
песента „Елено,
чедо”. Искра Мишова повдигна
настроението с
артистичното си
изпълнение. Димитър Лукарски
доказа пред публиката умението
си да „тресе”. Дуетното изпълнение на Елена Димитрова
и Нонка Кръстева на подбрани авторски песни на
Божурка Тупанкова развълнува публиката. Женската фолклорна певческа група „Кракра” избра
песента „Пиле пищи”.
В Българското национално радио Божурка
има записани 14 песни –
9 хороводни и 5 бавни.
„Балкантон” издава грамофонната плоча „Жално плаче българска девойка”. Народната певица, представяща Граово
с характерния си стил и
собствен репертоар, получава златен медал през
1965 г. от Копривщица и

„Бодри пенсионери“

ордена „Кирил и Методий”. Много настроение
поднесоха танцьорите
от Българския арт и фолклорен център „Нестия”
с изпълнение на тракийски, северняшки и шопски танц, подготвени от
Христо Станков. Величко
Бойков от музикалната
школа „Хармония” изпълни песента „Пусти моми”.
Концертът завърши
с изпълнение на всички
участници. Заместник областният управител инж.
Васил Павлов благодари
за прекрасния концерт с
пожелание да бъдем пак
заедно.
Елена ДиМиТрова

Благодарност

П

о инициатива на ръководството на пенсионерския клуб „Златна есен“ в с. Извор,
общ. Бургас, се проведе благодарствена
среща с всички спонсори, помагали на клуба.
Почти месец преди датата на срещата изпратихме покани на всички благодетели, дори и на
тези, които са ни помогнали с малки суми.
Благодарение на помощта, оказана ни от Вяра Андонова – председател на СП-2004 - Бургас,
бяха изготвени благодарствени адреси, красиво
оформени и с много силни благодарствени слова.
На определената дата и час спонсорите пристигнаха, много развълнувани от голямото внима-
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ние, което им отдадохме.
Гинка Чолакова – председател на пенсионерския клуб, откри тържеството и разказа накратко за представянето на битовата група при клуба
и танцьорките от клуб „Странджанско изворче“ в
Кушадасъ - Турция, Охрид – Македония, и Катерини Паралия - Гърция, като подчерта за чудесното
представяне на тези форуми. Без помощта на спонсорите изявите не биха били мислими.
След това беше изнесена богата програма от
песни и танци, които изпълниха битовата група и
танцовият състав. Жените от битовата група и момичетата от танцовия клуб бяха се постарали и отрупаха масите с домашно приготвени ястия. Трапезата беше богата и красиво подредена.
За доброто настроение на всички Никола Згуров разпъна акордеона.По време на вечерята жените от битовата група представиха сценките „Трите снахи“ и „Плачеща мома“, с които повишиха настроението на всички присъстващи. Срещата продължи с много песни и танци.
гинка Чолакова, председател на клуб
„Златна есен”, с. извор, общ. Бургас

Членовете на клуб „Бодри пенсионери“ в село
Долна Студена се включиха в освещаването на новия им дом. Залата се оказа тясна, за да побере желаещите да присъстват на празника. Новата база
на „Бодри пенсионери“ е модерно обзаведена и
разполага с всички удобства за приятно провеждане на срещи и сбирки. Клубът беше ремонтиран
в изключително кратки срокове с активното съдействие на кмета на населеното място Николай
Николов. Само преди два месеца в Долна Студена
беше изградена структура на пенсионерската организация. Селото досега беше единствено в община Ценово, в което хората от третата възраст
нямаха организация. За сметка на това пенсионерите от Долна Студена вече разполагат с най-добре уредената клубна база. Досега в организацията са се записали повече от 50 души.
По стар български обичай всички гости бяха посрещнати с питка и шарена сол и закичени с китка
здравец. Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на
община
Ценово д-р
Петър
Петров,
кметът
на селото Николай Николов
и председателят на
пенсионерския
клуб Снежана Атанасова. Сред гостите бяха председателят на общинския съвет Галина Георгиева
и председателят на общинската пенсионерска организация Любен Атанасов.
Кметът на общината подари на пенсионерския
клуб икона, осветена в Троянския манастир, с пожелания да закриля възрастните хора. Той зарадва „Бодри пенсионери“ c модерен телевизор. Д-р
Петров сподели, че ръководството на общинската
администрация работи в името на хората и за превръщането на селата в по-добро място за живеене.
За да не скучаят през свободното си време, членовете на „Бодри пенсионери“ получиха табла, шах
и карти за игра. От името на служителите в кметството беше подарена кафе-машина с обещанието напитките за възрастните да бъдат безплатни.
„Убедена съм, че тук вие не само ще създавате
нови приятелства, но и ще споделяте радостни и
тежки моменти от живота си, ще празнувате заедно, ще се веселите, ще танцувате и пеете. Желанието, с което започнахте да пишете историята на
клуб „Бодри пенсионери“, е пример как всеки може да бъде полезен на обществото и себе си дори
след края на активната трудова дейност“, сподели
в приветствието си Галина Георгиева.
Изпълненията на фолклорната група „Латинка“
повишиха емоционалния градус и внесоха много
настроение на празника.
Марий ПEйЧЕв
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Среща с приятели Â ÷àñ ïî ðîäîëþáèå
Група жени от ДК "Болярка" с. Спасово, се срещнахме с членовете на пенсионерския клуб
в с. Стоян Заимово и разгледахме музейната сбирка на читалище "Стоян Заимов". Посрещнаха
ни кметският наместник Георги
Николаев, председателят на клуба Тоньо Тонев и други членове.
Останахме силно впечатлени от
малката реставрирана уютна бяла къща, където е живял Стоян
Заимов. На сбирка през август т.г.
на събора на селото е открита и
негова паметна плоча.
След като ни разказа за живота и делото на Заимов, г-н Николов ни предложи да направим
разходка - поход, до местността Голямата черква, намираща

се на 2-3 км от селото, за която
се говори, че е втората Кръстова гора. Макар и малко стръмно,
жените от ДК "Болярка" с лекота
вървяха и дишаха свежия, чист
въздух. 83-годишната Благойка
Стоянова и 80-годишната Калинка Запрянова бяха в първите редици. А когато стигнахме до самото място, усетихме прилив на
енергия, сили и спокойствие. На
каменен кръст са изписани имената на Пантелеймон, Исус Христос и Богородица.
Срещата мина приятно, задушевно и весело. Това бе един от
прекрасните дни, който дълго ще
помним.
вичка ЖЕкова, председател
на Дк "Болярка" - с. спасово

в час по родолюбие членовете на пенсионерски клуб
„Юлия вревска“ от гр. Бяла, русенска област, организираха
и проведоха среща-разговор,
посветена на 145-годишнината от героичната смърт
на васил левски.
историкът Дянко колев, председател на общинския комитет „васил
левски“, на завладяващ и
достъпен език увлече аудиторията към размисли и
въпроси по темата.
Показани бяха нагледни материали, вестници, книги, фотографии и др., които допълнително обогатиха 60-минут-

ния разговор за личността на
апостола на свободата.

в срещата-разговор взеха
участие и членовете на клуба.

Четоха се стихове, посветени
на дякона игнатий. На въпросите, зададени от присъстващите, г-н колев - уредник на
градския исторически музей,
отличен познавач на историческите факти и обстоятелства в нашата история, отговори с вещина
и познание.
ръководството на
клуба изказа искрената
си благодарност и пожела инициативата и ползотворното сътрудничество да
продължат и занапред в часовете по родолюбие.
георги ЖУлЕв,
гр. Бяла, обл. русе
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хубавите помисли крепят

Със свои възпитаници
- След броени дни
ще се поздравим с
благите думи „Христос воскресе!”. Какво
е за вас този светъл
празник?
Мими: За нас той е
най-любимият празник, който харесваме
повече дори и от Коледа. В началото е малко тъжен, но след това се превръща в найоптимистичния за православните християни.
Създава ни неповторимо усещане за възкресението, за раждането
на новия живот, за пролетта, която съживява
всичко така приказно и
неописуемо красиво в
природата, пък и у нас
самите, във вътрешния
ни свят и мир. Ще ви

споделя и нещо, от което, да си призная, малко се срамувам. За жалост не съм замесвала
вкусен и сладък козунак. В годините, през
които творяхме активно, за празника гостувахме на нашите близки, където мама или
сестра ми вече бяха
приготвили трапезата.
С усмивка обаче ще си
кажем честно, че както аз, така и мъжът ми
обичаме готовия козунак, а разновидностите ги има целогодишно и са много. Така че
не се залавям, а го оставям в ръцете на майстор, който знае стъпка
по стъпка специфичните тънкости в направата на тази вкуснотия.

Развигор: От друга страна, сме добри
майстори бояджии и
се справяме чудесно
с великденските яйца, удава ни се. Спомням си как с родителите ми традиционно застилахме масата с вестници, за да не окапем с
бои хубавата покривка.
В бурканчета редяхме
цветове с растителна
боя, бабите ми от село я приготвяха от билки, цветчета и листенца. Беряхме ги от полето, нямаше готови
багри. Отгоре баба ги
намазваше със зехтин,
за да станат по-бляскави. Красиви спомени
и емоции, обстоятелства, весели, радостни,
доволни и мили хора...
Мими: Родом съм
от Хисаря и си спомням как на този ден с
родителите, сестрите и
братовчедите ми се събирахме и отивахме на
мегдана в квартала, където живееха моите баби и дядовци. Играехме хора, забавлявахме
се от сърце, а бабите ни
носеха в ръчно изплетени кошници красиво
боядисани яйчица, даваха ни и парички, кои-

то ние мигом изхарчвахме за разни дрънкулки, с които сергиите изобилстваха. Великден е
празник, който не може да се опише с думи,
той се усеща с всички
сетива, чувства, сърце
и душа!
- Как според вас да
възродим по Великден своите души?
Развигор: Добрият
човек носи доброто у

Мими: Спомням си
как в мразовит ден беше хлъзгаво, пред мен
младо момче се подхлъзна и падна и аз с
риск да го последвам
се втурнах да му помогна. Подадох му ръка, а
той ме изгледа странно и резервирано ми
каза: „Не, няма нужда,
добре съм”... Като че
ли беше мнителен към
чисто човешката ми по-

себе си и свята душа и
то няма нужда от възраждане. Животът понякога е суров и провокира злобата у хората. Аз съм свикнал да
гледам на света позитивно, оптимистично
и загърбвам, не забелязвам лошотията. Това е рецептата, хубавите помисли каляват и
крепят.

стъпка. Тъжно е как сме
загубили или забравили доверието един в
друг... Важни са семейните празници с близки
и приятели, защото ни
обединяват. Прошката
е водеща, а хармонията – завладяваща. Социалният контакт е основното, защото виртуалното пространство и
комуникация ни отчуж-

Трудът за актьора е наркотик
От стр. 1
Преди една-две години изведнъж решиха да ми дадат пенсия, която отказах,
защото аз си имам пенсия. След това се
оказа, че е национална пенсия, награда
за творчески постижения в културата. Но
за да получиш, първо трябва да дадеш!
- Да се върнем назад – кое ви даде
силата, за да направите вълнуващия
образ на капитан Петко войвода?
- Най-вече това, че баща ми бе от Одрин и ме възпита да не разделям хората
на етническа основа - на българи, турци,
арменци, гърци. Затова и аз като него винаги съм бил за единението. Човек може да има приятели от много народности, както и да има и врагове измежду
най-близките си. След прожекцията на
филма проведох над хиляда срещи със
зрители. Но вече спрях, защото мисля,
че филмът остаря. Но в действителност
не е. Наградата ми е, че все още около
40-годишните ме познават от този филм.
Продължава тая любов към моя герой. И
затова съм горд, че филмът е интернационален, харесва се от всички, защото е писан от големия българин Хайтов.
- Днешното време, днешните събития могат ли да венчаят някои наши
личности за воеводството?
- Ако всеки беше поне малко войвода в работата си, със сигурност щяхме да
вървим напред. Макар че това не означава, че войводите ще станат много, само в Сливен е имало сто. Много ме заболя, когато преди време един човек ми
каза: „Войводо, войводо, хайдути много,
войводи няма.” Дори и да нямаме много
войводи, поне малко ни трябват, но такива, от които да не се срамуваме. Защото наистина хората, които сега издигаме
начело на нацията, трябва да бъдат войводи. А войвода значи 47 песни приживе за него да изпее народът. Дори и да

няма за него
толкова песни, поне авторитет да
си създаде с
много любов
и себеотрицание.
- Нужно
ли е на артиста да усети,
че присъства и в политическия
живот, а не
само на сцената?
- Поначало човекът
на изкуството не може
да бъде аполитична личност, тъй като той цял живот се занимава
с истината и с това каква трябва да бъде
тя. Знам, че не ми е работата да се занимавам с политика конкретно, на всичкото отгоре и не съм толкова богат. Гладен
и беден човек не бива да прави политика, а ние така правим. При нас интелигенцията се отдръпна от политиката и това
даде път на полуинтелигенти да се правят на водачи. Политиката не е работа
на хората на изкуството, но истината е,
че политиците трябва да идват в театъра и да сравняват прогнозите си в политиката с мечтите на артистите.
- Какво бихте казали на тези, които като героите ви милеят за отечеството?
- В малката ни, но корава България
ни е нужно единство. Колкото сме помалко, толкова трябва да бъдем по заедно. И да не позволяваме вече да ни

връщат един век назад в мисленето, както се опитват да правят. И повече съпротива срещу всичко, което ни разделя, така,
както са правили моят
баща и капитан Петко.
В едно съм сигурен трябва да си запазим
българското оазисче.
Какви са тия англичани и японци, които се
преселват тука?! Явно
намират онова, което
отдавна им липсва.
- А милеенето в
любовта?
- Добре е да се живее с жена, с която
имаш общи лудости
в добрия смисъл. Защото световният стандарт на търпимост в семейството е 10 години – така поне пише в някои изследвания. Общите лудости вдигат летвата на
този срок. Не запазят ли любопитството си един към друг, нещата се износват. Ако изчезне страстта, само децата
не са достатъчни, за да крепят семейството – те са до време. Затова е хубаво да се започне от приятелството, пък
после страстта. Инак отношенията дълго не издържат.
- Кои са най-обичаните ви роли?
- Не мога да кажа кои са. Баналният отговор е, че ролите са като децата.
Можеш ли да кажеш: това ми е по-скъпо. Вероятно по-скъпи са ми тези, които по-трудно са се получили. Трудът на
актьора е вид наркотик. То е магия, която се пръква от работа с големи автори, големи режисьори, с жадния за промяна зрител.

дават, липсата на диалог се усеща осезаемо.
- По Великден за някои ще има вкусни козунаци, ала за други
ще има само мечти.
По сърце ли ви е благотворителността?
Мими: Когато можем, винаги участваме
в благотворителни каузи и концерти и помагаме. Ще е още по-хубаво
хората да споделят тази надежда и доброта,
да я разпространяват с
отворени обятия.
Развигор: Има една
приказка: „Хвърли доброто зад гърба си и не
се обръщай, при нужда
то ще дойде и при теб!”
- Пожелайте нещо
на читателите на вестник „Пенсионери”!
Мими: Весели великденски празници!
Бъдете здрави! И нали
знаете: споделената
мъка е половин мъка.
Развигор: Желая от
сърце и на читателите
на вестника ви да продължават да го четат,
да споделят опит, преживяно и емоциите на
страниците на любимото си издание.
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Кой се окичи
с „Икар”
Захари Бахаров взе награда
"Икар" за най-добър актьор за
ролята си в моноспектакъла
"Чамкория" на Явор Гърдев.
Отличието за главна женска
роля тази година получи Радина Кърджилова за участието
си в спектакъла "Танцът Делхи" на Народен театър "Иван
Вазов".
Церемонията по раздаването на тазгодишните награди се проведе именно в Народния театър като по традиция това стана на Международния ден на театъра.
Представлението "Пияните" на Явор Гърдев в Малък
градски театър "Зад канала"
беше обявено за най-добрия
спектакъл за сезона, а за найдобър режисьор беше посочен Галин Стоев за постановката "Танцът Делхи". Братът на
Захари Бахаров - Явор Бахаров, получи наградата за поддържаща мъжка роля, а същото отличие при актрисите
грабна София Бобчева за две
свои роли в Народния театър.
Наградата за дебют беше спечелена от актьорите в спектакъла "Ревизор" - Сатиричен театър и НАТФИЗ. "Икар" за куклено изкуство заслужи спектакълът "Парченцето" на Бургаския куклен театър. Наградата за куклена постановка беше
присъдена на "Авеню Q". Иван
Иванов взе специалния приз
за чест и достойнство.
Страницата подготви Невена НИКОЛОВА
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ÐÀÄÎÑÒ
Тичат рой дечица –
една шумна върволица!
Може би са десетина,
врявата е за стотина!

Как вълнуват се децата,
ще се чукват с яйчицата!
Елка има яйчице,
украсено със перце.

×óäåí êîçóíàê

А пък Мимето горката
падна и строши яйцата!
- Мила Мими, не плачи,
весело вдигни очи!
Владо пак ни изненада –
дървено яйце показа:
- Всички ще ви победя,
няма да се посрамя!

Ала славната дружина
покрай Владко бързо мина.
Чукат пъстрите яйца,

ех, че весели деца!
карамфила МариНова

ВЕЛИКДЕН
Колко хубаво е вкъщи,

- Бабо, научи ме как
да направя козунак.
Ето пролет разцъфтява
и Великден наближава.
- Внучке, я готов да купим,
че продуктите са скъпи!
- Ала казват, че готов
не е правен със любов…
- Ето, слушай ме тогава
козуначето как става:
Първо шупваш си маята,
после биеш яйчицата,
слагаш захар, брашънце,
дълго месиш го с ръце.
После трябва да почива –
като бебче го завиваш
и на кухненската маса
тъй оставяш го да втаса.
Сетне фурната загряваш,
в нея леко го поставяш.
Става с хрупкава коричка,
вътре - дъхава душичка.
Знай, че чуден козунак
прави се с голям мерак!
Уляна иваНова

дойде ли веднъж Великден!
Уж нещата са си същи,

а пък нещо трепка в мен!
Пролетното слънце шета
от зори до късен мрак.
Вред ухае на лалета
и на пресен козунак!

- Боядисвайте ги вече!
Я ръкави запретнете
и яйцата обагрете!
Първото яйце ще е червено
и на Богородица дарено.
Да са шарени яйцата,
да са радостни децата.
Пламват детските лица –
пълна кошница с яйца!
Ванко тихо проговаря:
- Може ли да се преборя?
- Днес не може! – баба
рече.

с цветовете на дъгата.
Първото яйце червено
непременно е за мене!
А пък татко ми на двора
върза между две дървета
люлка – да летя в простора
от земята до небето!
И камбани щом забият
благата вест да разкрият,
тя ще литне като песен:
„Истина – Христос възкресе!”
Младен ПЕТров

Шарени яйца

Ден Великден наближава,
радост всекиму дарява,
но най-много – на децата,
свързано е със яйцата:
жълти, розови, червени,
сини, шарени, зелени.
Да се чукнат – добре става,
ала баба им не дава.
- Нека мине някой ден!
Нека дойде Великден!
А яйцата, тези всички,
те ги шареха самички.
Във четвъртък баба рече:

Мама шари яйчицата

Баба рече и отсече.
На Великден до
главата
баба слага им
яйцата.
Щом отворихме
очите,
и започнахме
борбите.
Кой ще бъде пръв
юнак?
Кой ще бъде пръв
борак?
Днес на всички яйца
дава,
да се борят –
разрешава.
Всекиму яйце оставя
и така ги благославя:
- Шаро, шарено
яйченце,
здраво, здравичко
детенце!
А сега се наредете
и яйце си разделете!
Всички весели бъдете!
Шарено яйце чукнете!
христо НЕДЕлЧЕв,
с. хрищени,
обл. ст. Загора

Силвия ЙорДаноВа

оцветете рисунката
Страницата подготви Кристина ДОБРеВА
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Когато Господ страдал и възкръснал, станали големи чудеса: някои гробове се
разтворили, починали светци оживели и
се явили на мнозина в
град Йерусалим. И до
днес Христовото Възкресение обаче се съпътства от едно велико чудо, което се наблюдава всяка година
при Божия гроб, в деня преди църковния
празник Великден.
В град Йерусалим
над мястото на Господния гроб е издигнат малък параклис,
а над него - величествен храм. Всяка година
на Велика събота православните получават
там благодатния огън.
Той има небесен произход и в първите минути след появата си
не пари и не изгаря
ръцете и дрехите.
Най-ранните сведения за благодатния
огън са от втори век
след Христа. Оттогава
досега всякога в навечерието на Велика
събота загасят всички кандила и свещи в
храма. Светските власти правят строг оглед дали няма оставено нещо запалено. После запечатват
входа на параклиса, в
който е Божият гроб.
Православният патриарх на Йерусалимската църква сваля богослужебните си одежди. В бял стихар, пристегнат с кожен колан,
той застава пред входа на параклиса. Войници проверяват дали
в дрехите на архиерея
не е укрито огниво. После премахват печата
от входа и патриархът влиза в пещерата
с Господния гроб. Там
цари мрак. Започва напрегнато чакане - 15,
20 или повече минути, понякога и часове.
Притихнал, народът
очаква отвън и се моли. Изведнъж във въздуха се появяват светлини, подобни на мълнии. Хората започват
да ликуват. От северния отвор на паракли-

са се показва снопче
запалени свещи.
А какво се случва в
пещерата с Господния
гроб, разказва самият
Йерусалимски патриарх: "Когато вратите
зад мен се затвориха, вътре цареше непрогледен мрак. Светлина се процеждаше
само през два малки странични отвора.
Изведнъж върху мраморната плоча на Божия гроб забелязах
по-светло петно. Отворих молитвеника си
и видях, че спокойно
мога да чета. Плочата
върху гроба ставаше
все по-светла. После
върху нея започнаха да просветват като
че разпилени разноцветни бисерчета. Те
се съединяваха едно с
друго. От цялата плоча струеше светлина.
Допрях памук до нейната повърхност и той
се затопли. Докоснах с
него края на свещта, а
тя изпращя и се запали, сякаш беше барут."
Има сведение, че
огънят не слязъл
един-единствен път в
самата църква, а около нея. Арменският
патриарх през 1579 г.
подкупил султан Мурад, за да получи неговата църква единствена правото да служи Пасха в Божи гроб.
Всички вярващи излезли извън затворената църква. Но колкото и да се молел патриархът, огънят така
и не слизал. Но вместо това като мълния
се запалил извън храма, блеснал в една от
колоните, където се
молел православният патриарх, и всички вярващи вече могли да получат частица
от него. Случаят предизвикал размирици,
което разгневило султана и той заповядал
всички да имат правото да се молят в църквата наравно – православни, арменци, копти, францисканци.
Съмнения за измама винаги са съпътствали чудото на

Благодатния огън. Днес
патриархът бива претърсван, пак влиза сам,
а Арменският патриарх
е редом до него. Благодатният огън обаче,
слизайки, не пали само
неговите свещи, а кандилата и свещите на
миряни едновремен-

но. За да се убеди себе си и света по научен начин, един руски
физик, проф. Андрей
Волков от физичния изследователски институт „Корчатов”, получава изключителното право да влезе в църквата
"Възкресение Христово"
на Божи гроб
със специална
апаратура, побираща се в
куфарче. Това
става през 2008
г., а резултатите биват
оповестени следващата година. В продължение на 6 часа преди службата той правел

замервания на електромагнитното поле
в храма.
Всичко било нормално, но когато започнала молитвата на
па-

триарха, полето се
усилило. При самото
запалване на свещите
стойностите се увели-

Õраната å част
от ïраçниêа
някои региони на Испания по време на
Страстната седмица.
По традиция той прилича на голяма поничка, гарнирана с твърдо
сварено яйце.

Унгария

За много хора Великден е християнски празник, на който
почитаме чудото на
възкресението на Исус Христос, но има и
други, чиято религия
е храната и Великден
е свързан със сериозно хапване и отрупана
трапеза.

ва козунак с добавена ароматна есенция,
краси и гръцката трапеза. Около него се на-

Мъжете посещават
жените от фамилията и ги пръскат с парфюм за плодовитост,
а те от своя страна ги

Италия

На
италианската
празнична трапеза
винаги присъства изключително вкусният кекс, в чието тесто се добавят ядки и
стафиди и се поднася
във формата на кръст.
На Велики понеделник
закуската се състои само от кроасан и капучино, но може да има
и салам и торта рустика, приготвена от спанак и яйца. Поднася се
и чаша вермут.

Гърция

Тестеното изкушение, което наподобя-

следване
не може да се
потвърди
научната истина, но то остава в историята сред малкото
научни доказателства
на християнските чудеса.
но изработени шоколадови камбанки и
зайчета.

Великобритания

Във Великобритания се приготвя традиционен хляб, оформен
в кръг. Тестеното изделие е присъствало на
трапезата им в продължение на стотици години. Към него се добавят
още 12 по-малки топки, които символизират апостолите.

Швеция

Неделното меню
включва варени яйца
и херинга.

Мексико

В Мексико капиротада е вид ароматно
мексиканско тесто,
замесено със стафиди, карамфил и сирене. Всяка съставка е
символ на страданията Христови.

Русия

Традиционна е салатата от червено цвекло и сирене. Интересна и лесна за приготвяне, изключително полезна и вкусна. Обикновено декорират ястието тематично с великденските символи
на възкресението Христово.

чили два пъти със силата на мощен електромагнитен заряд.
Това не би могло да
стане с апаратура или
някакво запалително
средство в условията
на храма, бил категоричен ученът. Разбира се, от
едноединствен о
и з -

Грузия

реждат яркочервени
боядисани яйца, които символизират кръвта на Христос.

Словения
и Хърватия

Пухкав, прясно
изпечен сладък
хляб, отбелязан с
кръст, е
неизменна част от
великденската трапеза най-вече за народите от Словения
и Хърватия, с който
отбелязват края на Великия пост.

Испания

Козунакът е традиционно приготвян в

даряват с великденски яйца, курабийки и
алкохол.

Франция

На почит в Грузия е
типичната великденска торта, приготвена
от крем и блат. Обикновено семействата я
носят в църква, за да
бъде благословена от
свещеник.

Германия

Великият четвъртък в Германия е
известен още
и като "зелен четвъртък". Това е
причината
на този ден
немците да
ядат зелени
на цвят храни.

Южна
Африка

В тази страна Великден ухае на сладки
Традиция там е на хлебчета със захарни
празничния великден- кръстове – традиция
ски обяд на децата да от времето на кръстоносните
се раздават
специалстраницата
подготви
Невенапоходи.
Николова
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Четири културни институции в Бургас обединиха усилията си и показаха във впечатляваща изложба под надслов "140
години свободна България" най-интересните си
експонати, свързани с
Освобождението - Регионалният исторически му-

14

Любопитно

зей, местната дирекция на
Държавния архив, Регионалната библиотека "П. К.
Яворов", художествената
галерия "Петко Задгорски".
Регионалният исторически музей беше изложил много документи,
снимки, медали, принад-

Български

лежали на опълченци,
предимно от Бургаския
край. Сред тях има свидетелства на двама опълченци, дадени им за правото да носят медали, диплом на опълченеца Тодор Иванов за включването му в дружеството на
запасните офицери в Бургас.
Регионалната библиотека също бе подготвила интересни експонати любопитни книжни издания, посветени на Освобождението, грамофонни
плочи с гласовете на известни артисти от фонда
на библиотеката, тефтерчето на Васил Левски - дар
от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - качено на електронен носител, албуми с
гравюри и картини.
Държавният архив в
Бургас предостави оригинални документи и
снимки на възрожденци,
участвали активно в освободителните борби.
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Хищници плашат пеликаните
Набези на дребни хищници лисица и чакал - е имало наскоро в колонията на къдроглавия
пеликан в "Сребърна".
Ж и вотните
са достигнали
до гнездящите
птици
и са ги
подплашили.
Н я ма данни да са
умъртв е н и
възрастни птици.
Сега в
колонията се наблюдава един
млад екземпляр. Останалите
птици вероятно са по поречието на река Дунав да търсят
храна. Експертите очакват след

повишаване на температурите и разтопяването на снега и
леда и покачване на водното
ниво птиците да се завърнат
и гнездов и ят сезон да
бъде
възобновен.
Поради
високите
температури
през
д е кември и януари пеликаните се
завърнаха в гнездовата колония още през декември и
скоро след това започнаха
изграждане на гнезда и раз-

КОНДÓКТОР Странджанската боровинка
”АКРОБАТ”

Млад кондуктор в пловдивския градски транспорт използва нестандартен метод да проверява пътниците - от тавана.
Видео, заснето от пътници, стана хит в социалните мрежи. На записа с кондуктора "акробат" се вижда, че това се случва в претъпкан
автобус и той търси начин да се придвижи, като буквално се катери по металните тръби, на
които пътниците се държат. Така той проверява билетите им.
Кондукторът е 19-годишният Андрей Праматаров, за когото шефът на пловдивската транспортна фирма "Автотранс" Димитър Чолаков
обеща 50 лева финансов стимул.

На едно от най-редките
растения не само в България, но и в Европейския съюз – странджанската боровинка, вече е посветена книга.
Неин
автор
е „бащата“ на
природния
парк „Странджа“ инж. Дико Патронов.
Той и негови
приятели лесничеи с
години обикалят по множество маршрути,
за да съберат необходимата информация
за странджанската боровинка.
Тя е един от най-редките
български защитени видове, включена е в Червената
книга на България, както и в
Европейската конвенция за

опазване на дивата флора,
фауна и
природ-

ни местообитания (Бернската конвенция).
„Странджанската боровинка е трудно откриваема. Дори и човек, който по-

знава перфектно планината,
ако тръгне да я търси, няма как да я намери, ако не
знае точно мястото, където се среща - там,
където е успяла да
устои на човешкото натоварване“,
разкрива Дико
Патронов.
През 2016
г. инж. д-р
Патронов открива ново находище в местността Сминеново и резервата
„Витаново“ – местност Студената вода
край Малко Търново.
Плодовете на странджанската боровинка имат същите лечебни качества като плодовете на черната боровинка. Използват се при
стомашни заболявания, диабет, ангина и др.

×óäîòâîðíà èêîíà îò Óêðàéíà Ñíèìêè îò Øîòëàíäèÿ

в русенския катедрален
храм "св. Троица" тържествено бе посрещната чудотворната икона "света Богородица скоропослушница"
от град ананиев, Украйна.
информацията е от
русенската митрополия.
Първообразът на тази чудотворна икона е
в манастира "Дохиар"
в света гора. Зографисана е през 10 век. Точното копие, което беше в русе, е направено в 1895 г. в манастира "св. Пантелеймон"
и през 1915 г. е дарено на новопостроения
храм "св. александър Невски" в град ананиев. образът на Божията майка носи

утешение и изцеление, сочат
духовниците. русенци можеха да почетат иконата "света
Богородица скоропослушница" и да потърсят спасе-

ние в нея до 12 март, когато тя отпътува към разград,
след това и към Попово.

П о сланикът на
Великобритания
в България
н.пр. Ема
Хопкинс
и зам.кметът
на Бургас Руска Бояджиева откриха изложба, посветена на Шотландия, в Морското казино в града.
Експозицията включваше 30 вълнуващи
фотографии на Антони Георгиев, уловили
величествения дух и красота на Шотландия.
Той е фотограф, журналист и писател.
Неговите фотографии са представяни в
европейски и американски галерии. Когато не снима, Антони работи като главен редактор на англоезичното списание

Vagabond, което се издава от 2006 година.
Изложбата бе реализирана по инициатива на британското посолство. Тя бе придружена от есе на българската писателка
Капка Касабова. Красотата на Шотландия е
вдъхновявала поколения артисти и писатели - от исторически градове като Единбург
до Каледонските планини, осеяни с приказни замъци и езера.
страницата подготви соня вълкова
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"Íаëи така, Ãоñïоди?" ÏÎÁÅÄÍÀ ÏÅÑÅÍ
Дядо Иван Антонов,
трудолюбив и порядъчен човек, със силно
развито чувство за хумор, години наред бил
настоятел на местната
църква и неин псалт.
Той и стопанката му
баба Славка като благочестиви християни,
стриктно спазвали християнските норми на поведение и традиции, с
което били за пример
сред съселяните си. А
техните семейни отношения били безупречни. Те се основавали на
взаимно уважение и довериe. Само дето тя не
можела да си обясни
как нейният съпруг, човек на тежкия физически труд - ковач, ястелит
и с огромно телосложение, изтрайвал без блажинка, а само с оскъдна
постна храна прекарвал
времето през християнските пости и дълбоко в
себе си го съжалявала.
Веднъж през Велики пости се наложило
на баба Славка да го
потърси за нещо. След
дълго лутане из къщи
и по двора тя го откри-

ла сгушен зад плевнята, седнал върху един
пън, държейки в ръцете си комат хляб и парче сланина. Късал залци от топлия комат хляб
и режел с джобното си
ножче тънки парченца
сланинка, които поставял върху меките хлебни залъци и лакомо ги
поемал с широко отворената си уста. Изумена
от видяното, тя се хванала за главата. Започнала
да се кръсти и с укор,
но с приглушен глас, за
да не чуят съседите, че
язък за авторитета му,
го захокала:
- Хвала Богу, Иване!
Да ми ядеш ти слани-

на през Велики пости!
А аз глупачката ти вярвах. Бях убедена, че ти
наистина постиш, и те
съжалявах, че толкова
дълго време преживяваш само с бобена и гъбена чорбица и картофена яхния. Ето как си
ме лъгал значи! И не само мене, а и всички богомолци, на които всяка неделя говориш за
пост и молитви. Грехота! Грехота! Как можа да
сториш това бе, Иване?
От Бога страх нямаш ли?
Той Бог стои горе и гледа. Гледа и всичко вижда. И забавя, но не забравя. Боже, Боже, какво ли ни очаква? – про-

мълвила тя с уплаха и
отново се прекръстила
и хванала за главата.
А дядо Иван, изненадан от разсекретяването му, за миг се сепнал и пообъркал, та не
знаел какво да каже. Изправил се чинно на крака пред стопанката си и
направил опит да скрие
зад гърба си греховната
храна, но бързо се съвзел и с присъщата си
веселост се опитал да я
успокои:
- Ууу, мари Славо! Я не
се коси напразно! При
толкоз народ по света,
че ще вземе сега Господ с мен да се занимава и да гледа какво яде
Иван Антонов през Велики пости. Че си няма
друга работа. Ти знаеш
ли какви други по-големи грехотии има по този свят? Той тях да оправя. Ти не се кахъри
за празни работи. Пък
и Бог е милостив. Той ще
ми прости. - И вдигайки глава към небето, молитвено се прекръстил с
думите „Нали така, Господи?”.
иван ШиШков

Звъни, великденска камбана!
Сияй, възкресна свята нощ!
Да няма мъка, скръб и рана,
душа да няма изтерзана,
ни помисъл да има лош!
Защото Любовта, разпната
от синовете на греха - възкръсна пак.

И светлината, зарита в тъмата на земята,
изгря и озари света.
Защото истината блясна,
- лъжата я не затъмни! и всеки ден е все по-ясна,
по-лъчезарна и прекрасна
от всички, всички светлини.
Звъни, ехти, победна песен!
Душите празнично буди и
възкресявай, че възкресе Христос Владетелят небесен смъртта със смъртта си победил!
светлозар ДиМиТров

Камбанен звън Риба по време на пости
С бял цвят дърветата покрити
и цъфнали цветя в лехите.
Полъхва лек и ароматен
ветрец априлски над земята.
Нощта е тиха, топла, ясна —
това е пролетта прекрасна!
В небето хиляди звездици,
край храма хиляди свещици.
И храмът цял блести и свети
и пълен е с народ несметен.

Великденска нощ богомолна!
Душа радостна и волна
забравя грижи и умора
и вдига се в небето горе,
където Бог всеблаг царува
и всекиму добро дарува,
и в хор камбанен звън и песен
кънтят, звънят — Христос възкресе!
Елисавета БагрЯНа

И вяра донесе

Зелено, зелено,
така е зелено
и пролетно бяло,
навярно е сън,
а стене ранено
сърце след раздяла
със трепет
камбанен
и есенен звън.

Пътека от слънце
пред мен е постлана,
цветята ухаят,
пчелите жужат,
но все не зараства
любовната рана,
а влюбени двойки
пред мене вървят.
Велик ден, велик е,

Исус пак възкресе,
събуди душите
и вяра донесе.
На кръст прикован,
той превърна се в Бог,
от Отеца призван
за вечен живот.
Пламен ПЕТров,
гр. Елин Пелин

През 1943-1944 г. семейството ни
взе да обеднява. Чичо го взеха войник да служи в Кавала. Дотогава той
пасеше овцете и затова
имахме и мляко, и
сирене цялата година. И татко го
мобилизираха
и го пратиха в
Серес, а той
ореше и сееше нивите,
косеше ливадите, дори участваше в ремонта на шосето
до село. Баба
и мама вършеха цялата къщна
работа. Зимата изпридаха вълната, тъчаха платове и черги, на всеки две
седмици месеха хляб и го изпичаха
в нашата фурна. Такава имаше във
всеки двор. Дядо вече поостаря – беше участвал в трите последователни
войни – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Беше раняван, но пенсия не получаваше.
В 1943 г. бях второкласник и мама ми диктуваше писмата до татко.
Тя не знаеше да чете и пише, на три
години беше останала без баща, по
време на войната заболял от холера и починал. И баба не владееше
писмото, тя пък беше израснала без
майка. Сестра ми беше още малка, та
най-образованите в семейството бяхме аз и дядо. Той беше учил само до
трето отделение, но четеше, без да
срича. И мене научи да чета, преди
да ида в първи клас.
Като минаха коледните празници,
а после и Сирни заговезни, се заредиха дните на безкрайния великденски пост. За да не ни изкушава остатъкът от качето със сланина, капакът
му биваше заковаван с пирони. Все-

ки ден на печката къкреха постни гозби – фасул, леща, булгур, картофи,
зеле, тиква, а туршията от пиперки
беше неизменно на софрата.
На дългото постене
първи не издържа дядо и един мартенски ден ме повика
да ме научи как се
лови риба през
зимата. Искърът
беше покрит с
дебел пласт лед,
водата му се появяваше само
на каменливите
бързеи. В тоя ден
слънцето беше понапекло и снегът
бавно се топеше. Дядо
беше взел брадвата и една желязна вилица. Отидохме
да близкия Момин вир. Крайбрежният лед беше изтънял и през него като през стъкло се виждаха струпаните край брега рибки – търсеха бистра
вода с кислород. Дядо разсече леда,
не се наложи дори да ползваме вилицата – ловяхме рибките с ръце. Напълнихме, кажи-речи, цяла кофа и се
прибрахме.
У дома се захванахме да я почистим, а баба взе да се ядосва, че олиото се свършило и няма с какво да я
опържим. А дядо мълчи, сумти, суче
мустак и накрая повика мама. Нареди й да подсили огъня и да сложи ламаринения връшник върху жаравата.
После посоли рибките и ги нареди отгоре. Станаха готови завчас – вечеря
за чудо и приказ. Е, друг щеше да е
вкусът им, ако бяха оваляни в брашно и изпържени в олио!
Ако разтворите църковния календар, ще прочетете, че на 25 март, Благовещение, се разрешава риба. Разрешава се, ама в сегашния мой Искър
няма нито риба, нито рак.
Никола ЯНЕв, с. Пасарел
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42 - 20 лв., кожени ботуши
от Германия № 45 - 40 лв.
0886/608849 - продава стъклени чинии и чаши, килими, китеници,
дървени столове и др. Купува грамофонна игла за
"Акорус" с две тонколони.
0885/083606,
02/9277167 - купува фарове за лада 2107, дървен
фотоапарат голям формат - 18х24 см, тричелюстен, универсал за струг за
фланец 85 мм; домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт и др. аксесоари за
мерцедес, купе 114-115,
бял ретро волан, стъкло
за фар
0898/380387,
02/8242129 - продава
китеник, радиокасетофон, спортен велосипед,
часовник с кукувица, микроскоп, аптекарска везна, старинен часовник,
приставки за бормашина
- ренде, трион
0899/845628 - продава струг, банциг и гатербанциг
0896/722938 – бокс
с много европейски инструменти за електро- и
механичен монтаж – 100
лв.; нови нагреватели за
акумулираща печка 55 см,
фабрични – по 5 лв.
0895/774597 – продава форд ескорт дизел на
части и цял, плюс скоростна кутия за лада 1600
0988/783323, вечер –
продава немски компресор за боядисване на коли и др., преносим в чанта, зарядно устройство за
коли, 3 бутала, първи ремонт – 1,3, италиански за
коли – изгодно! Аспиратор 220V, нов, бензинова лампа нова, месингова
0884835886 – бивша медицинска сестра
с опит търси работа като гледачка на възраст-

малки обяви
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0899/821238 – електроинсталации на място,
електроуслуги, електротабло, домашен майстор –
може и на място. Изгодни
цени, професионално отношение, ремонт на електрически уреди
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава
панелна дограма – 1 лв./
кв. м; продава филателни
материали и картички;
продава грамофон, плочи, видео и касети
093412371 – продава
стругове за дърво и метал
0897/507266 – продава мерцедес „Вито 7+1” и
лада Калина – на метан.
Спешно!
0888/704219 – предлага плоскорез на Фокин
– ръчен инструмент за
15 операции в градината
(www.nelab.bg)
0894/258507 – продава пчелни семейства изгодно, със стари сандъци
и 4 заплодени кози
0895/526638 – търся
контакти с наследници
и роднини на Игна Велинова, родена около 1920
г., раждала в Плевен през
февруари 1940 г.
0894/794406 – Варна,
продавам лампа „Биопром”, легло ортопедично, масажори, пишеща
машина „Хеброс 1300”
0889/378252 - продава лечебна кализия. Лекува диабет, катаракта, онкологични заболявания разсад; мини казан за ракия - 130 лв., ски тренажор - 80 лв. Продава печка за отопление - конвектор, 2000 W - 42 лв., чехли
от агнешка кожа, № 38 и

Възпоминание
На 11 април 2018 г.
се навършват
13 ГОДИНИ
откакто ни напусна

МИНКА НЕЙКОВА
МАСЛАРОВА

от Бургас
Ще я помним такава, каквато
беше – скромна, отзивчива,
обаятелна и прекрасна… Болката не стихва,
но ние ще те помним. Нека бъде светла
вечната ти памет!
От съпруг, дъщеря, внуци и сродници

Възпоминание
На 4 април 2018 г.
се навършват
8 ГОДИНИ
от смъртта на

ПАВЛИНА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНОВА

родена през 1936 г. в с.
Камени, обл. Плевен,
живяла в Долни Дъбник
Мила сестричке (како), липсваш ни много!
Цял живот раздаваше обич, грижи и
приятелство за другите. Остави добри
спомени! Спи спокойно!
Поклон пред паметта ти!
От семейства Генови, Андонови и
сестрите Роза и Босилка
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Поздрав

Поздравяваме с Международния ден
на здравето - 7 април
медицинските работници в с. Церово.
Те помагат на хората
и милеят за тяхното здраве.
Сърдечно благодарим на д-р Точков,
д-р Стоян Баненкин, медицинските сестри
Райна Лалина и Мария Лилова, акушерката
Пенка Гъркова. Пожелаваме им здраве и да
бъдат все така всеотдайни в своята работа!
Пенсионерски клуб „Надежда”
ни хора
0887/337684 – купува пишеща машина „Хеброс – 1300”, радиокасетофон, касети с народна
музика, стари градски
песни, хумор, противогаз, електрически трион, запазен лаптоп, очила за нощно виждане, газов пистолет руски, романите „Война и мир”,
„Мъртвите сибирски полета”, „Клетниците”
0897/488261 – продава мини машинка ръчна
за чупене на бадеми, кайсиеви костилки, лешници и орехи. Много е ефикасна!
0898/225564 – купува
стари мотопеди „Балкан”
и „Симсон”. Може и да не
са в движение, бракувани. Продава нов немски
слухов апарат
0887/734234 – продава електрическа печка „Горение” с четири
котлона, в добро състояние – 110 лв.
0888/245413 – продава нов газов котлон – 88
лв., шалте – 38 лв., матрак
– 40 лв., аплици – по 30
лв., тройка полилеи – 80
лв., прахосмукачка – 28
лв., месомелачка – 65 лв.
0896/321902 – продава две мотофрези – ИМТ
„Белград”, и „Балкан” Ботевград – 1000 лв.
0877/852693 - заменя каравана срещу малко булдозерче или трактор
071772050 – Продава изгодно радиоапарат
„Олимпия”, голям формат, напълно запазен
0886/729130 – продава кожух мъжки и
дамски с качулка, къси,
нови; пералня AEG, запазена, гоблен Вилеров
„Ифигения”, два килима
и неизползван вертикален фризер на изгодна
цена
0876/924275 – купува
пощенски марки и пътували пликове до 1945 г.

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м сервизни помещения близо до Бизнес парк "София".
0894/637021 – продаваме къща, кухня,
селскостопански сгради с двор, 5 дка овощна градина. Изгодно!
0896/722938 – продава/заменя за малък
апартамент в София
имот 880 кв. м близо до
водите на язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м, много
строителен материал.
Облагороден, електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км
от София – за лов на водоплаващ дивеч, зайци,
сърни, диви прасета, за
риболов, подводен риболов, ветроходство.
0894794406 – продава къща със стопански постройки с двор
740 кв. м, гъбарник,
трифазен ток, водоснабдено, с. Тополи, Варненско
0988/873323, след
18 ч. - спешно отдава самостоятелна стая
под наем в жк "Люлин",
съвременно обзаведена, изложение: изток юг. Към стаята има сервизни помещения и баня, всичко необходимо за сам човек. Близо е до градския транспорт - тролеи № 6, 7,
автобуси 111, 42, 108,
82, 81, трамвай №8, на
разстояние 2-5 мину-

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
ти от метрото - спирка "Люлин"
0878/593726 - продава дворно място 620
кв. м в с. Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена
по договаряне!
0882/488551 - продава подземен гараж
в центъра на Пловдив,
бул. "Мария Луиза" 27
0876/344456 - продава двуетажна къща
обзаведена в с. Ст. Караджово, общ. Болярово, с дворно място
1,240 кв. м. В селото има
минерален извор
0898/225564 – продава идеален селски
имот с 2 дка двор, лозе, овошки и две сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско,
общ. Първомай
0877/311136 – търси стая под наем за сам
човек в къща – в София
или около София
0898/225564 – приемам нуждаещо се младо семейство или пенсионери за поддръжка
на идеален селски имот
в Първомайско
0878/288210 – продава двуетажна тухлена къща на две плочи,
гараж, стопански сгради, овошки – село Цани Гинчево, Шуменско
0889/027105, след
19 ч. - продава едноетажна масивна къща с
ток, вода, платен данък
в Пловдив, 1300 кв. м
двор. Цена по споразумение
02/4690408 – спешно дава обзаведена
стая под наем! Изгодно! Гараж под наем –
оборудван, с ток и вода, близо до градски
транспорт и метрото
0877/756033 – продава двуетажна вила с
декар насаждения, пчели – до Перущица, на 15
км от Пловдив. Има ток,
вода изворна
0884574410 – продава 1900 кв. м двор с
къща на 2 етажа, 100 кв.
м изба, в центъра на с.
Недялско, Ямболско, на
централен път
02/4690408, след 18

35
ч. – дава под наем самостоятелна стая обзаведена, за непушач, гараж с ток и вода
041350362 – продава вила на два етажа с
1,1 кв. дворно място,
40 кв. м гараж, банциг
и фреза, на 5 км от зеленчуковата борса в с.
Плодовитово
0879/694192 – продава двор 800 кв. м, и
къща – с. Ясен, Плевенско
0899/297967 - продава вила в Момин проход - триетажна, може
и поотделно I етаж - 20
хил. евро, II и III обзаведени х 25 хил. евро,
с минерална вода
0896/785986 - продава лозе 2 дка с малка вила - 46 кв. м, близо до болницата в Балчик, с изглед към морето - 50 хил. лв.
0878/181538 – продава къща в Ставерци,
Плевенско, с 5 стаи,
декар двор, стопански
сгради
0894/220590 – продава 1 дка празно дворно място в село Засмяно, на 30 км от Варна в
посока Добрич, в регулация – 2000 лв.
0885/335852
и
0889/433582 – продава УПИ с бунгало 16 кв.
м, фургон, лози и овощни дървета – с. Бошуля, Пазарджишко – 12
хил. лв.
0895/307569 – продава партер в Бургас
близо до Краснодар,
става и за живеене, или
дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща,
декар двор, стопански
сгради, кладенец – в с.
Огнен, Бургаско. Цена
8000 лв.
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, в
центъра на гр. Рудозем,
обл. Смолян
0884/766588 – жена
с френски и руски език
търси работа без заплащане, срещу ползване
на празно помещение
при почтени хора
0877/852693 - продава парцели 760 кв. м с
ПУП в кв. Виница, Варна
0305/29320 – продава етаж от къща в София, 4 стаи, 2-и етаж, с
голяма тераса, сменена
дограма, 120 кв. м

времето
биопрогноза
В сряда времето ще остане облачно, ветроПрез периода е възможно да има леко
вито с ниски сутрешни температури – от 2 влошаване на здравето при хора с ниградуса, а дневните ще достигат 20 градуса. ско кръвно налягане. За нормализиране
В четвъртък и петък температурите сутрин на последното ще допринесат спазванеще се повишават, а тези през деня ще спадат то на по-активен двигателен режим и
леко – до 14 градуса. В събота облачността ще приемането на достатъчно течности.
Очакваните магнитни бури могат да
се разкъсва и макар че ще е ветровито, това
провокират
засилване на главоболието
ще е типичен пролетен ден с приятни темпеи
световъртежа
при страдащи от мениратури от 6 до 12 градуса. В неделя темпераероподобен синдром.
турите ще тръгнат още нагоре и ще достиОт полза в подобни случаи ще бъде пригат 20 градуса, а в понеделник и вторник ни емането на определени хомеопатични
очаква слънчево и прекрасно пролетно вре- лекарства.
ме с температури, достигащи 20-22 градуса.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 5, 6.IV.
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Обяви

ЛУНеН

КАЛеНДАР

4 аПрил, 19 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа
в сТрЕлЕЦ
Ще имате възможност
да реализирате замислените планове, стига да са
добре обмислени. Успех
ще постигнат онези от
вас, които правилно са
поставили своите приоритети.
5 аПрил, 20 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в
сТрЕлЕЦ
Направете усилия, за
да тръгнете по избрания
път и да не хабите време и сили в напразни
съмнения. Малък здравословен проблем може
да се появи, но бързо ще
го преодолеете.
6 аПрил, 21 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в
коЗирог
Отношенията с близките и роднините ще бъдат стабилни благодарение на умението ви да
лавирате. Трябва да и на
здравословното си състояние, което може да
се влоши поради голямото напрежение, което
ще ви съпътства.
7 аПрил, 22 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в
коЗирог
Особено важно е да
си планирате нещата –
трябва да действате организирано и благоразумно. Ако не спазите този момент, ще трябва да
се задоволявате с дреболиите и да разчитате
на милостта на съдбата.
8 аПрил, 23 лУНЕН
ДЕН, ПослЕДНа
ЧЕТвърТ, лУНа в
коЗирог
Всички трудности ще
бъдат преодолени и отношенията ще придобият желания вид. Отдайте
се на почивка и занимания с любимите ви неща
и хора.
9 аПрил, 24 лУНЕН
ДЕН, ПослЕДНа
ЧЕТвърТ, лУНа във
воДолЕй
Ще успеете ако не да
намерите общ език с вашите съюзници, то поне да ги накарате да се
вслушат във вашите съвети и мнение. Вие имате таланта да убеждавате, заради това нещата
ще тръгнат във вярната посока
10 аПрил, 25 лУНЕН
ДЕН, ПослЕДНа
ЧЕТвърТ, лУНа във
воДолЕй
Парите ви ще постъпват на малки количества,
но не разчитайте, че внезапно ще паднат от небето – ще трябва да положите немалко усилия.
Трудности може да се
появят само заради това,
че някои много работят
и не намират време за
своята половинка.

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

и големия християнски празник Великден
на моите най-добри приятели
ВЕЛИКО НУНЕВ и

ВЕЛИКО ИВАНОВ

от гр. Бяла, обл. Русе!
С най-искрени пожелания за много радост,
късмет и благоденствие! Нека всеки техен
миг бъде изпълнен и занапред с бодрост, весели настроения и приятни преживявания!
Искам да поздравя и техните прекрасни съпруги Марийка и Васка. Умни и духовити,
все така всеотдайно да се грижат за тях и им
поднасят любимите кулинарни изненади! Да са ми живи и здрави!
Всички пожелания са от сърце.
стойо Димитров,
гр. Бяла, обл. русе

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН
За нашите скъпи и обичливи баба и дядо

СЪБКА И СТОЯН СТОЯНОВИ

от село Мръзеци, общ. Станчев хан
Честита пролет!
Да сте ни живи и здрави , все така усмихнати и работливи. Нека само хубави моменти изпълват дните ви. Вие сте нашият пример
в живота! Обичаме ви и чакаме с нетърпение да се видим
скоро.
от дъщеря руми и внучка
криси, зет Едвин и правнук
Едвин-кристиан

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

На 29.3.2018 г.
нашият дядо

МИТКО (ДИМИТЪР
ВЕЛИКОВ)

навършва
91 гоДиНи
Чрез страниците на
вестник
„Пенсионери”
искаме да го поздравим и му
пожелаем още дълги години да е
здрав и празнува на този ден.
светла ангелова - дъщеря
красимир ангелов - зет

ЗаПоЗнаЙте Се

0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен
1000 софия, пощенска кутия 822 – вдовица, 75 г./166 см/69 кг, не
пуши, запазена, без ан-
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Български

гажименти, осигурена,
търси подходящ спътник
в живота
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен,
сам, осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка, нематериалистка, без ангажименти жена
от Варна или София – за
щастлив съвместен живот
на двете места
02/9452327 – вдовец

Съобщения
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на МАРИЯ ДИМИТРОВА
от с. Гурково
Желая й преди всичко здраве,
всички неудачи да останат назад!
Да има късмет да стане прабаба!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

на ВЕЛИЧКА МЪЛЧАНКОВА
от с. Босилковци, обл. Русе
Пожелавам й здраве, късмет и още
правнуци! Честито и на всички именници от общ. Бяла, обл. русе!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - 7 АПРИЛ
Международен ден на здравето

на хората, които се грижат
за здравето на народа!
Пожелавам им крепко здраве, благоденствие и
много години занапред да празнуват този празник – д-р ДоБриНка и ТоДор ЦаНкови от
софия, д-р ЕвгЕНиЯ арсова и д-р
калиНова от Балчик, д-р вЕликова
и д-р василЕв от клиника Балчик
И на всички от София и обл. София и от
обл. Добрич, които се занимават с медицина. Пожелавам и на тях същото!
Марин андреев колев, с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

на
о.з. полк. ВАСИЛ НЕШЕВ

АТАНАСОВ

от Пловдив
роден на 9.4.1928 г.
в с. Върбен, обл. Пловдивска
Пожелаваме му много здраве и дълголетие!
Вече ги няма нашивките.
Отшумяха парадите.
Нямал си чупки, извивки
във дните изстрадани.
Преглътнал тихичко горчивината,
си сложил силната поанта.
На истината - адютант.
А пък съдбата
последвала е пътя на Сервантес.
Радка Атанасова-Топалова
от съпругата василка, дъщерята
радка, сина Петко, внуците васил и
Божидар, близки, приятели, роднини и колеги
от София, сам, независим,
с кола, не пуши, не пие, 75
г./166 см/70 кг, желае съжителство с дама около
70 г, да не пуши и пие, добра домакиня, да може да

пее, свири на народни инструменти, а на мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни и
шлагери

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

8 април 2018 - 10:18:48 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.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (4.IV.- 10.IV.2018 г.)
овЕН - Обмислете внимателно намеренията
си, особено ако са свързани с осъществяването на конкретна покупка.
Личният ви живот ще бъде наситен на събития.
ТЕлЕЦ - Идните дни ще
отворят нови врати за
развитие пред вас. Постарайте се да бъдете стриктни. До
средата на периода много от вас
ще се сблъскат със затруднения,
но здравето ви ще е добро.
БлиЗНаЦи – Предстоящи събития ще променят начина ви на мислене, особено като се има предвид,
че трябва да се докажете в приятелски спор.

рак - Не подлагайте на
изпитания отношенията с близките си, за да нямате затруднения.
Може да спечелите уважението
на високопоставени особи. Добре
е да намерите начин да бъдете
близо до децата си.
лъв - Може по-дълго време да сте скарани с роднини, интимната половинка
и приятели. Моментът е благоприятен за осъществяването на
кратко пътуване.
ДЕва - Избягвайте навлизането ви в пререкания с
хора, които дори и да искат, не могат да разберат подбудите, от които се водите в личен
план.

вЕЗНи - Въпросите, които биха могли лесно да се
превърнат в потенциални проблеми, ще ви тормозят. В
края на разглежданата седмица
голяма част от вас ще са изправени пред взимането на трудно
решение.
скорПиоН - Постарайте се
да предвидите някои затруднения от материален характер, особено ако досега сте предприемали някои инициативи, без
да знаете дали те отговарят на
обективните ви възможности.
сТрЕлЕЦ - Положителните емоции могат да се превърнат във ваш сериозен
съдружник срещу меланхолията и
нарасналите ви страхове.

коЗирог - Много от вас
ще са склонни да реагират импулсивно в отношенията си
с интимната половинка. Моментът е изключително благоприятен
за започването на някои реконструкции в дома.
воДолЕй - Постарайте се да проявите гъвкавост по отношение на
задълженията в дома. Трябва ви
време за пълноценен отдих и любимо хоби.
риБи - Намерете удачен
начин да се освободите
от вътрешните си терзания относно настоящето си. Постарайте се
да бъдете максимално дисциплинирани, когато става въпрос за
ДЖеСИКА
финанси.

4.IV. - 10.IV.2018 г.

Пролетна
родопска
среща в
Пловдив

21 април 2018 г.
(събота) от 12 часа
Място: Стол на „Аграрен университет“ –
ВСИ в Пловдив
Честване на юбилейни годишнини с богата програма
За вас ще свирят и
пеят:
Мъжко родопско
трио „Румен Родопски“ и младата певица Диана Манова
Оркестър „Родопи“ с Борис Христев
– 60 години творческа дейност, солистка:
Диана Иванова
Мъжка певческа група от село Дъбене
Младите таланти: Албена Гърбева, Даниел
Караасенов и гайдари
от Родопите!
Гост солист на срещата Златко Кафеджиев
20 години фолклорно
предаване
„От дума на дума“
по Радио Пловдив
Едно незабравимо
преживяване с песни,
танци и настроение
от Родопа планина!
Добре дошли и добра
дума думайте!
21 април в Пловдив
Вход с покани
организационен
комитет
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Схема за имотни Нападнаха режисьор ÊÐÈÌÈ
измами
ÕÐÎÍÈÊÀ
Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група
за имотни измами. Петима измамници са заграбили 10 апартамента в "Люлин".
Полицейските действия са осъществени под ръководството на Спецпрокуратурата.
Лидерът и четиримата участници в
престъпната група са привлечени като обвиняеми. На трима от тях Специализираният съд е наложил мярка
„задържане под стража“, на техен съучастник, дал показания пред съда, е
наложена мярка „парична гаранция“.
Изяснен е и механизмът, по който била изградена престъпната схе-

ма, действала основно в района на
столичния квартал „Люлин“. Част от
членовете на групата търсели и намирали необитаеми жилища. Техният лидер, чрез широк кръг от познати, установявал починалия собственик, събирал данни за него, разучавал дали няма наследници.
След това пристъпвал към придобиване на жилището чрез „бушони“ –
хора, които нямат доходи или са зависими, изготвяли завещание от името
на починалия собственик. За това получавали минимална сума. С така подготвените саморъчно написани завещания лидерът пристъпвал към придобиване на чуждия имот, минавайки
през няколко нотариуса, без да буди
съмнение. Сумата от покупката отивала директно при него, който разпределял и парите сред останалите
участници.
По първоначални данни по този
начин престъпната група е придобила 10 апартамента в квартала.

Заляха жена
с киселина

36-годишна жена
бе залята с киселина в
София. Инцидентът е
станал около 21.30 часа, като
е подаден
сигнал
на телефон
112.
Жен а т а
е получила 24%
изгаряния по лицето и тялото. Пострадалата е настанена в „Пирогов” и

е в изключително тежко състояние. Лекарите не дават прогноза
за това дали тя ще се
възстанови
напълно. Свидетел на жестокото нападение разказва, че жената
заключвала
ресторанта,
където работи, и си тръгва. След това
нападателят
я залял с течността, а мъжът й помогнал да се избърше
и повикал линейка.

77-годишният режисьор Николай Поляков
е бил нападнат в гръб,
бит и ограбен в центъра на София.
Николай Поляков се
е връщал от
представление
в Театър
София.
Той е нападнат в
близост
до спирка
на
градския
транспорт на
кръстовището на ул.
"Цар Симеон" и бул. "Константин Величков". Нападателят го е атакувал в
гръб и е успял да му от-

крадне чантата, в която
е имало таблет.
Поляков се е съпротивлявал, но нападателят е успял да му вземе
вещите и е избягал.

Поляков е отишъл в
Трето районно. Оттам
обещали да намерят извършителя.

Зловеùо уáиéство

45-годишният столичен бизнесмен Венцислав Младенов е бил
убит по особено жесток
начин от Севдалин Буюклиев и сина му Марин.
Криминалистите са
установили, че за последно Венцислав Младенов е бил видян в компанията на съдружниците си - 47-годишния

Севдалин Буюклиев и
26-годишния му син Марин, в крайпътно заведение в село Нареченски бани.
Там възникнал скандал за пари.
Венцислав Младенов
е бил повален на земята с удари в главата и
тялото. Той е бил почти в безпомощно състояние, но е давал признаци на живот, когато Буюклиеви са го изтеглили в съседно помещение. Там единият му е
държал краката, докато другият му е нанасял
удари с твърд предмет
по главата.
За да заличат следи-

те, главата на жертвата първо е била увита
с найлонова торба, завързана с въже на шията. След това убийците
са увили тялото в завеса
от заведението и отново
са го завързали с въже,
а накрая са използвали
и найлон.
Трупът е бил пъхнат в
пластмасов бидон, към
който е бил привързан
с въже метален капак от
шахта. След това бащата и синът натоварили
бидона с трупа в кола
и са го хвърлили в река
Чепеларска. Венцислав
Младенов е завършил
психология, а след това
магистратура.

Задèãнаха ãардероá çа áеднè Измъкнаха над
8 бона от старица
в Силистра

Откраднаха гардероб за бедни хора,
поставен от доброволци в центъра на
Горна Оряховица. В него всеки желаещ
можеше да остави дрехи, които хората в нужда да вземат. Целият гардероб
обаче изчезна.
„Поставихме гардероба преди три
седмици. Създадохме нашата организация с идеята да активизираме младите хора на Горна Оряховица и да покажем, че можем да направим добро и
да се обединим”, разказаха младежите
от организацията.
Крадците са дошли с камион и са отнесли гардероба. Младежите разказаха, че
става въпрос за човек, който просто е ре-

Б

ившата старши счетоводителка на дирекция „Социално
подпомагане“ във Вълчи
дол Надежда Стоянова е
задържана, за да излежи 4-годишна присъда
в затвора.
Това се случва, след
като Върховният касационен съдя окончателно
призна за виновна 44-годишната жена за документна измама в особе-

шил, че гардеробът е изхвърлен и не трябва на никого. Заедно с полицията те го открили и го взели обратно.

82-годишна жена от Силистра е
хвърлила през прозореца 8300 лв.,
след като била заблудена от телефонни измамници. Тя повярвала на обаждане, че съдейства на полицията в акция по залавяне на телефонни измамници. Следвайки дадените указания,
поставила в торбичка спестяванията
си в размер на 8300 лв. и ги метнала
през прозореца.

Счетоводителка влиза в затвора
но големи размери – 390
102 лева.
След последните промени в НПК веднага е било
изпратено разпореждане
за задържане на осъдената, за да не се укрие.
Стоянова работела като главен счетоводител в
системата на социалното
подпомагане във Вълчи

дол от 2002 г. Преди това
заемала сходни позиции в
СЖ „Експресбанк“ в града.
На 15 януари 2003 г. била преназначена на длъжност „Старши счетоводител“ в дирекция „Социално подпомагане“. Заемала длъжността до 1 април
2014 г., когато била уволнена след разкриване на

престъпните й действия.
Разчитайки и на авторитета си като дългогодишен
служител, Стоянова създавала дублиращи счетоводни записи на реално
начислени суми за социални помощи. Изготвяла
и платежни нареждания, в
които като получател посочвала дирекцията, но

вместо в нейната банкова сметка парите постъпвали в посочена от нея
лична сметка. Тя дори сама избирала сумата, която искала да получи незаконно.
Неправомерните
действия на Стоянова били засечени от служителка "Експресбанк“.

горЯ влак с ПъТНиЦи
след запалване в
един от вагоните на
бързия влак от софия
за Бургас възникна пожар, при който изгоряха напълно два вагона.
Запалването възникнало в третия вагон на
бързия влак № 8613.
огънят е забелязан от
служителите н влака
при влизането на композицията в гара коньово. Те са реагирали своевременно, като веднага
са евакуирали всички.
Няма
пострадали
пътници и служители на БДЖ. Причините,
предизвикали запалването, се изясняват, но
най-вероятно става въпрос за късо съединение в електрозахранването в третия вагон. в
пътническата композиция са пътували около
80 човека.
ТаксиДЖиЯ
иЗНасили МоМиЧЕ
Таксиметров шофьор
е изнасилил 15-годишно
момиче в Благоевград.
сигналът за изнасилването е бил подаден
в Първо рУ - Благоевград, от самата девойка. Полицията е арестувала таксиметровия
шофьор. Задържаният
таксиджия се казва Янко и е на 40 години. Мъжът живее в благоевградския кв. "грамада".
Той изнасилил момичето в таванско помещение, като се гаврил с него близо 3 часа.
соБсТвЕНик
иЗосТави 100 коНЯ,
70 УМрЯха
собственик на стадо от 100 коня е изоставил животните без храна в местността Бек бунар в осоговската планина. 70 от конете са загинали.
Шокиращи снимки и
видеозаписи бяха публикувани в социалната
мрежа. собственикът на
конете е бизнесменът от
кюстендил Петър Пищалов.
вече са сигнализирани институциите да проверят за злоупотреба с
европари.
НаМУШкаха МъЖ
в авТоБУс
38-годишен мъж е
бил намушкан след скандал в автобус от столичния градски транспорт.
Пострадалият е настанен в болница. криминалистите са задържали
45-годишен мъж, заподозрян за нападението.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
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5 причини блондинката да празнува Великден:
1. В крак с модата си,
щото си гледала филма
"10-те Божи заповеди".
2. Изглеждаш зашеметяващо в жълто.
3. Наистина изглеждаш страхотно в жълто.
4. Светва ти, че всяко парти, което започваше с Good Friday, си
го биваше.
5. Да не си брюнетка,
та да изпуснеш Страстната седмица?!

к'во пихме на Великден, та се събудихме на
Коледа?

Жена звъни на майка си преди Великден:
- Мамо, боядисах яйцата, сега колко време
да ги варя?!?

отива един травестит на църква за Великден.
Службата тече, тържественост, достолепие. Край миряните минава
попът с кадилница, развява полите
на расото си и кади тамян. Младежът го гледал, гледал, накрая не се
стърпял и му пошепнал:
- Сестро, не виждаш
ли, че чантата ти гори?

Епископът получил
множество сигнали за
допуснати грешки от
новоназначения свещеник в градчето Х. Отишъл на място и след като се уверил лично, го
извикал на кратко съвещание.
– Значи, колега, това,
че водите службите по
хавайска риза и дънки
вместо расо, мога да
ви го простя... Това, че
сте с обеца на лявото
ухо и слънчеви очила
вместо килимавка - също... Но преди Великден да сложите табела
пред църквата „Затворено поради кончината на сина на шефа“...
Това вече НЕ!!!

– Докторе, бях при
вас преди три месеца...
– Да, помня... И сега
какво ви тревожи?
– Ами нали имам ревматизъм... И вие ми казахте, че трябва да се
пазя от влагата... Та рекох да попитам поне
за Великден дали може

Вицове

малко да се позамия?!

великден.
Пред
църквата стои напушен
хипар и гледа стъклено
процесията. Стига попът до него и поздравява:
- Христос воскресе,
синко!
- Вярно ли, брат! Дай
и на мен от т'ва козче...

катаджия спира една кола.
- Защо карате с превишена скорост?
- Амии... заседях се с
приятели, празнувахме
Великден, а пък жената сигурно се е притеснила.
- Какъв Великден бе!
Той мина преди една
седмица.

- Ами аз
затова бързам!

– скъпа, обадих се
да ни спрат интернета.
– И защо?
– Трябва да успееш
да се приготвиш за Великден, да махнеш елхата, гирляндите...

Тръгва един на работа с колата и в това
време комшийката му,
много сексапилна жена,
излиза и му казва:
- Би ли ме закарал до
работата ми?
- С удоволствие! - отговаря той.
- Ама да не закъснея
заради удоволствието.

книжарница в Лондон. Клиент съсредоточено разглежда книгите
по лавиците. Към него
се приближава продавачът и любезно казва:
- Препоръчвам ви
Оруел. Чели ли сте го?
- Аз съм от България,
преживял съм го! – отвръща клиентът.

Директор на голяма фирма пита новия
си персонален шофьор:
- Каква е фамилия-

14

Български

та ви?
- Андрей!
- Не питам за името, а
за фамилията ви?
- Вие няма да ме зовете на фамилия, казвайте
ми Андрей.
- Слушай, момче! –
ядосал се шефът. – Питам те още веднъж каква ти е фамилията.
- Добре, фамилията
ми е Любими!
- Да тръгваме тогава,
Андрей!

важно е да си щастлива, но още по-важно е
съпругът ти да не усети.

- За бъбреците пия
бира. За добро храносмилане – бяло вино. За
ниско кръвно – червено
вино. За високо кръвно
– коняк. При настинка
– водка.
- А какво не пиеш?
- Не знам, още не съм
имал такава болест.

студент се прибира вкъщи за ваканцията. Отваря хладилника
и отвътре се блещи гола мадама от корицата
на „Плейбой”. Ошашавен, той се обръща към
майка си:
-

Смях от сърце

39


- Тате, а мама кара кола по-добре от теб!
- Не бих казал.
- Ти самият ми каза,
че не можеш на ръчна
да минеш и метър, а мама мина 11 километра!

Баща и син пътуват
с колата, синът е зад
волана.
- Татко, добре ли ка-

родината..? Довечера
питай родителите си,
помисли си и утре пак
ще говорим...
На другия ден:
- Е, Иванчо, какво измисли?
- Ами, госпожо, татко каза, че не съм прав.
- Видя ли, Иванчо, и
какво друго каза татко ти?
- Ами каза, че като

жената.
- Всичко е наред, не
се притеснявай - отговорил духът на съпруга.
- Ти по-добре ли си
там, отколкото с мен?
- Да, много по-добре!
Съпругата обидена:
- Да, разбира се: раят
си е рай!
- Какъв рай? Аз съм
в ада...


рам вече?
- Сине, видя ли красивото момиче с късата
пола на тротоара?
- Не, не
я ви-

Що за чудо е това?
- Ами, синко, като отворя хладилника и я видя, се сещам, че искам
да имам такава фигура,
и затварям, без да ям.
- Е, и има ли ефект?
- Ами аз отслабнах с
5 кг, ама баща ти надебеля с 10.

дях.
- Значи все
още не можеш да караш...

в часа на класния учителката разказва на децата за Европа и Европейския съюз. Става дума и за Шенгенското споразумение и тя казва:
- А най-радостното,
деца, е, че скоро ние
ще отпаднем от "черния

махнат Шенген, е поразумно да се кача на
едно дърво, за да не ме
смаже тълпата.

Богат човек всеки
път давал значителна
сума на просяк край
църковен храм. Един
ден човекът изчезнал
и дълго време го нямало. След няколко седмици просякът с радост го видял да минава по улицата.
– Къде изчезнахте? –
попитал той тревожно.
– Ходихме с жена ми
на море! – отвърнал човекът.
– На море значи?
– Да, на море.
– И това с моите пари...?!

Той имаше скромни
мечти: синът - на корицата на "Форбс", дъщерята - на корицата на
"Вог", любовницата - на


Между приятели:
- Жената непрекъснато ми иска пари! Кога 200, кога 300... Аман
от нея!
- И за какво ги харчи?
- Откъде да знам, никога не съм й давал.

списък". Какво ще направите вие тогава?
Иванчо вдига ръка:
- Как какво, веднага
си взимам партакешите
и изчезвам от тая държава...
- Е, хубава работа,
Иванчо, а любовта към

корицата на "Плейбой", а
жена му - в списъка на
безследно изчезналите...

На една жена починал съпругът. Отишла
тя при екстрасенс, за
да разговаря с духа му.
- Как си? - попитала

Учителката се оплаква от сина на една мутра:
- Синът ви ме нарече
проститутка!
Мутрата вика сина си
и го перва зад врата:
- На какво прилича
това? Учителката учи ли
те? Учи те! Грижи ли се
за теб? Грижи се! Какво ти влиза в работата с какво се занимава
тя след работно време?

Двама македонци се
срещат в центъра на Ню
Йорк:
- Ех, Трайче, колко е
малък свeтът…
- Не е малък, Македония е голямa…

Фотограф към сватбари:
- Къде е щастливата
двойка да ги снимам?!
Младоженецът:
- Ето ги - булката и
майка й!

работодател пита
Радио Ереван:
- От четири месеца
не съм плащал заплати
на моите работници, а
те продължават да идват на работа. Какво да
правя?
От радиото след кратък размисъл му отговорили:
- Започни да им искаш такса за вход.

Две учителки си говорят: "Колежке, знаете ли какво е деепричастие?" - "Разбира се,
колежке, пример: Ученикът ме гледаше, блеейки в час, после стана
и смеейки се, напусна
стаята." Друга колежка
се намесва в разговора:
"Пак добре, щото можеше и да е „псувайки, напусна стаята."
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Лъв и мишле

Мишленце от лъва с поклони
поиска два кубика сухи клони,
че зъзнели дечицата му вкъщи
и майка му, и двете тъщи.
В замяна царят с вярната си свита
на помощта му можел да разчита.
Лъвът с насмешка царска реагира,
но разреши му клони да събира.
Съдбата често прави си шегички,
пред нея равни до един сме всички.
В ранни зори в гората с изненада
лъвът в капан коварен пада.
За да съм точен, тук ще отбележа –
попаднал в тънка, много здрава мрежа.
Насам-натам започнал да се мята,
изплашил с рев животните в гората –
сърни, влечуги, зверове и птички
панически разбягали се всички.
Само мишлето дошло запъхтяно,
тъй както още по пижама било,
и с острите си зъбки рано, рано
лъва от мрежата освободило.
От всичко казано дотука
всеки за себе си, отдавна знам,
извлякъл си е вече таз поука:
“Не трябва да си силен и голям,
за да избавиш някой от бедата,
а трябва да ти е добра душата!”
Георги ВЪЛЧЕВ

вънят ми миналия
месец на вратата
две момчета. Млади, интелигентни.
- Вярвате ли в Бога,
господине? - питат.
- Естествено! - отвръщам. - То в какво друго
вече да вярвам? На какво да се надявам?
Като чуха този отговор, момчетата ми
предложиха да си купя
иконка с изображение
на Христос.
- Струва, колкото вие
решите! - смирено казаха те.
Замислих се. Ха, сега де! Колкото аз реша!
Как така аз ще решавам?!
Книжниците и фарисеите навремето са определили твърда цена за Спасителя - трийсет сребърника! Колко при това положение трябва да струва снимката му? И същевременно един тогавашен сребърник как върви спрямо сегашните долар, евро и лев?
Момчетата видяха, че
съм смутен, че се колебая, и пристъпиха към

ТРАГИКОМИЧНО
Двама пенсионирани артисти разговарят:
- Какво ще кажеш за
новото увеличение на
цените? – пита единият.
- Трагично! – отговаря другият.
- А на пенсиите?

- Комично!
ПРИЧИНА
Двама четат некролог
на приятел. Единият казва:
- Пише всичко – името, годините, какво е работил, кога е умрял, само
едно не пише – от какво
е умрял!

въпроса делово: един
Христос за левче, трима - за два и десет.
- Юди сте вие! Същински Юди Искариотски! - опитах се да бъда
остроумен аз и си купих
една иконка.
Търговците не се
обидиха, прибраха левчето и веднага ми
предложиха и свети
Мина. На кон и за половин цена.
- Той пък за какво ми
е? - попитах.
- Как за какво, господине? - молитвено събраха длани момчетата. - Компютър имате ли
вкъщи?
- Имам - отвърнах.
- А телевизор?
- И телевизори имам.
Два…
- Ето, виждате ли?! радостно възкликнаха
те. - Свети Мина ще пази компютъра ви от вируси, а телевизорите от
мълнии и токови удари!
Впрочем против мъл-

Жейно ЖЕЙНОВ

нии можем да ви предложим свети Илия! Сигурна фирма, сериозна
марка! И той върви по
петдесет стотинки…
Взех си и свети Мина, и свети Илия, и също така свети Никола и
света Анастасия. Защото свети Никола освен
на рибарите бил защитник на фризерите и хладилниците - предпазвал ги от прекалено обледяване, а света Анастасия пък била пазителка на семейното огнище, респективно на
готварската печка.
- Ами случайно да ви
се намира свети Трифон? - попитах. - Щото
на балкона държа един
бидон с вино. Страх ме
е, че ще се вкисне…
Дадоха ми момчетата и свети Трифон. И
ме увериха, че с негова помощ няма да имам
грижи и тревоги чак до
Второто пришествие.
Не дочаках Второ-

В БЪЛГАРИЯ

Всичко е мента
за момента.

НЕИЗБЕЖНОСТ

И най-скромният поет
не може днес без
интернет.

КЛОШАРСКА

На кого ли днес му пука,

то пришествие. Защото още на другия ден
вечерта, когато се прибрах вкъщи, не намерих
нито компютъра, нито телевизорите, нито
фризера. Нищо! Печката и бидона с виното също ги нямаше. За сметка на това върху масичката в хола, наредени
като за пасианс, благо и
виновно ме гледаха образите на свети Мина,
свети Илия, свети Никола, свети Трифон и света Анастасия. А върху
образа на Христос нечия нечестива ръка бе
изписала: “Прости ни,
Господи, но ние знаем
какво вършим! Йеее!”
След дълги нощни
бдения и размисли получих просветление
свише и станах будист.
Купих си един питбул
на име Буда. Казаха ми,
че мога да имам вяра в
него…
Димитър БЕЖАНСКИ

че постоянно ровим във
боклука!
Всички дни за нас са черни,
а усилията ни –
неимоверни!

НАЗДРАВИЦА

Тост по тост
до висок пост!
Борис АНАНИЕВ

Терзание
- Айше, не ме плаши с тази хартия, и да я
ратифицират, пак ще те бия!
Другият слага очилата
и се вглежда. След малко доволен, че е открил,
казва:
- Пише бе, пише, тука,
най-отдолу, ама ти не си
видял!
- Е, от какво?
- От близките!

Държава, наречена НЯМА
Няма лъжа и няма измама,
живеем в държава, наречена НЯМА,
де никой за нищо НЯМА вина.
НЯМА такава подобна страна.
Събуждаш се сутрин, дори по пижама
веднага се сблъскваш с термина „НЯМА”.
НЯМА ти чехлите, НЯМА вода,
НЯМА хартия дори за беда.
Отваряш хладилника – нищичко НЯМА,
спаружено сирене - 120 грама,
но пличка се волно на свобода
бутилка студена чешмяна вода.
На доктор отиваш: ”НЯМАте час!”,
ти казва сестрата със камерен глас.
Дават ти час, но въпросната дама
вече ти казва: „Доктори НЯМА!”
Съседът ти фелдшер със тебе клюкарства,
че НЯМАт заплати и НЯМАт лекарства
и макар че си болен и блед кат циклама,
усещаш, че вече нищо ти НЯМА.
НЯМА лъжа и НЯМА измама,
живеем в държава, наречена НЯМА,
тотално разбита дори без война
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ВРЕМЕ ЗА БУДИСТИ

Най-късите истини
Двама министри се срещнали в трамвая.
Царят върнал обратно имотите на държавата.
Една мутра прочела книга.
Парите за наводненията не били потънали.
Намалили цените на бензина.
Всички депутати си платили данъците.
Един политик си изпълнил обещанията.
На пазара нямало вино без вода.
Катаджиите станали любезни.
Намалели измамите с европроектите.
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

Хумор

ВСЕ ТАМ
Приятелки разговарят:
- Тоя кой поред ти е?
- Не знам, карам без
ред!
- О, не така – възправя
се другата, – и аз ходя, ама
карам наред!
Петко СПАСОВ, Плевен

(действително НЯМА такава страна).
Включваш канала (първа програма)
и виждаш отвсякъде нищо ни НЯМА.
НЯМА корупция, НЯМА инфлация,
НЯМА рушвети и бюрокрация.
НЯМА престъпност и по БТВ рано
залъгва ни нагло другарят Цветанов,
и снощи при Бойко от „Панорама”
видя се, че и другия Бойко го НЯМА.
НЯМА без Батето футбол в момента.
НЯМА консенсус във парламента.
НЯМА единство даже и в храма.
И президента, ма хептен го НЯМА.
От вечното НЯМА растем закалени,
от НЯМАта станахме синьо-червени
и някак неволно чуя ли „НЯМА”,
през зъби си спомням за нечия мама.
Ние привикнахме с „НЯМА” съвсем
и НЯМА за нас вече с „НЯМА” проблем
и макар че звучи като епиграма,
не казваме има, а „НЯМА-НЯМА”...
НЯМА лъжа и НЯМА измама,
живеем в държава, наречена НЯМА!
И дори да ме смачкат и свият в кравай,
ако туй е държава – аз съм трамвай...
Митко ДИНЕВ

Господи Боже, какви времена страшно терзае ме мисъл една:
Теб те свалиха от кръста и трона,
поглед са вперили там – към пилона.
Днеска тълпата не е кръвожадна,
но за пари и за зрелища – жадна.
Тя не поглежда към твойто разпятие
дай й наслади, дай й обятия…
И Ти къде си, о, Боже - не знам.
Тихо потръпвам от ужас.
И срам!
Господи Боже, какви времена –
вяра вдъхни ни. И добрина!
Уляна Петкова

Българският
великден
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