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ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Бюджетът на НОИ за 2019 г. е 11 млрд.
и 760 млн. лв. От осигурителни вноски са
7 млрд. и 473 млн. Субсидията от държавния бюджет е 3 млрд. и 934 млн. лв.
Разни други приходи - 353 млн. От тях за

Благодарна
съм на
съдбата

България бе
призната за
космическа
държава

- г-жо радева, добре дошли на гости! кариерата ви започва през далечната ’54-та и продължава до днес. Поздравления!
- Благодаря ви! Със Съюза на артистите в
България и Народния театър „Иван Вазов”
от няколко години насам се осъществи клуб
„Артисти със сребро в косите”, ръководен
от режисьора Никола Петков. Излязоха 3
спектакъла. Събрани сме актьори, предимно пенсионери, с интересна театрална и филмова биография.

гостува ни
генераллейтенант
георги иванОв

на стр. 22

на стр. 13

Концесии
на битака

раЗмисли на главния редактОр

Мотиката

Нещата не вървят добре. Дори агенция, отнасяща се със
симпатии към тях, не можа да прикрие разочарованието
на хората от апартаментните далавери. „Алфа рисърч” се
осмели най-после да каже, че царят е гол, и да публикува
данни от изследване, в което едва 10 на сто от българите
възприемат, че разкриването на далаверите на Цветанов
са „атака на опозицията с предизборна цел”. От останалите анкетирани над 62% споделят мнението, че това е злоупотреба с влияние, казано деликатно, защото си е чиста
корупционна практика.
на стр. 4

ДИВОТО!!!

Основна характеристика за некадърните управници е, че пропускат златни възможности и плащат за слабоумието си. така беше с нефтопровода „Бургас – александруполис”, с „гьола” аеЦ „Белене”, с „Южен
поток” и т.н. сега водят титанична битка
срещу „пакета макрон”, ограничаващ възможностите на 12 хиляди наши транспортни фирми, отнемащ хляба на около половин
милион българи. Пита се в задачата: след
като шест месеца бяхме домакин на европейския съвет, посрещахме, прегръщахме,
целувахме Юнкер и прочее брюкселски големци, а президентът на франция ни бе дошъл на крака, защо не се стори необходимото за премахване на недопустимото разделение на континенталния съюз, на печеливши и губещи в конкурентната надпревара?
като изпуснеш питомното, гониш дивото
и рядко го настигаш – учи народната мъдрост. Борисов и компания не си вадят поуки от родния фолклор, вперили погледи във
великия и богат Запад, без да отчитат, че
той е такъв заради вероломство, алчност
и чувство за превъзходство…
„П”

пенсии - 10 млрд. лв. За предлаганото
увеличение са необходими 2,5 млрд. лв.
Максималната пенсия става 1500 лв. (40%
от МОД). Максималният осигурителен доход (МОД) - 3750 лв.
на стр. 2

актрисата емилия радева

12 април – световен ден на авиацията и
космонавтиката

ПОЗиЦия

гостуване
на редакционния
екип на 12 април
в Плевен
и отразяване
на Общински
преглед на
художествената
самодейност в
зала „катя Попова“,
начало 10 ч.

КАК дА Се УВеЛИЧАТ
ВСИЧКИ ПеНСИИ С 25%

Год. XXVIII (1345)
НАЦИОНАЛЕН

Очаквайте

Нещастен народ сме ние, българите. Най-нещастни на Балканите, някъде сред бедните африкански държави. На 97-о място в света според World Happiness Report 2019. Най-щастливи на планетата са финландците. Е как да не са
щастливи – нямат безкраен преход, нямат политически скандали всеки ден, гешефти, апартаментни далавери и присвоявания за милиони,
безгласни медии и поръчкова Темида.

на стр. 5

абонирайте се!
до 15.IV. във всички
пощенски станции
1 месец
2 месеца
5 месеца
8 месеца

Инфлацията расте

3 лв.
5,40 лв.
13,20 лв.
21 лв.

Цените остават
непроменени

КАТАЛОЖЕН № 552

Чудомир между
две жени

Две жени на име Мара белязват живота
на прочутия писател и художник Димитър
Чорбаджийски, известен на цяла България
с псевдонима си Чудомир. Малцина обаче
знаят, че авторът на едни от най-смешните
разкази за бита и душевността на нашенци
от първата половина на ХХ век е подложен
на гонения, близки до тези на първите християни, от съпругата си Мара.
на стр. 6

индексът на потребителските цени за
февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. е
100,5%, т. е. месечната
инфлация е 0,5%. инфлацията от началото на годината (февруари 2019 г. спрямо
декември 2018 г.) е
1,1%, а годишната инфлация за февруари
2019 г. спрямо февруари 2018 г. е 3,2%, съобщиха от Нси.

на стр. 3

2

2
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Репресираните - с по-високи
Зачитане на стаж за пенсия добавки
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Цено Младенов Ценов от Варна ни пише:
”Тъй като дълги години получавам вестник
„Пенсионери”, моля да
ми се обясни, следното:
Пенсионер съм от I категория труд във вредна среда от
1991 г. Завършил съм професионалнотехническо
УТР по минно
дело и трябва времето,
в което съм
бил ученик,
да се признае за трудов стаж. Аз
съм завършил курс за
машинист на минни машини, работил съм като шлосер бомбаджия
на смяна и се пенсионирах като началник смяна. Моля да ми се обясни защо не ми се признава времето за стаж,
а ми вадят от 41 години и 7 месеца трудовия
стаж и ми развалят коефицента за трудово
участие.”
Заедно с писмото до
редакцията нашият читател ни изпраща и свитък от документи. От тях
става ясно, че е работил
и в Германия. След като се запознахме подробно с тях, стигаме до
убеждението, че Териториалното поделение
на НОИ - Варна, задълбочено и компетентно
се е занимало с молбите на нашия читател и

той е получил изчерпателни отговори от длъжностното лице по пенсионно осигуряване през
2006 г., 2009 г. и 2010 г.
Очевидно същите отговори не са ви удовлетворили, но тогава не сте

си използвали правата
да ги обжалвате и те са
влезли в сила. В писмото
до вас е посочено: „Зачитането на посочения от вас стаж е отказано, тъй като нямате положен изискуемия се трудов стаж от
5 години по завършената специалност съгласно текста на чл. 79-а
от отменения Правилник за прилагане на Закона за пенсиите.” Това
означава, че вие, макар
и завършили това специализирано училище
в Перник, не сте работили по специалността
машинист на минни машини 4-ти разряд, която сте завършили. Съобщавате в писмото какви длъжности сте заемали в мината. Ние не разполагаме с цялостната
пенсионна преписка, а

и нямаме компетенции
да се произнасяме като
някаква инстанция дали решението на Териториалното поделение
на НОИ – Варна е правилно. Тези права има
съдът. Това е могло да
стане, ако сте
се обърнали
към него веднага след като сте го получили. Тогава е имало
възможност
да го обжалвате пред съда, където да
се реши спорът. Що се отнася до 7 месеца трудов стаж в Германия,
той не е зачетен, тъй като съгласно Регламент
1408/1971 г. тези месеци не се зачитат. Когато ви е изчисляван трудовият стаж, преди промените е бил включен и
вие сте надвзели пари,
които впоследствие ви
се удържат от НОИ.
Ще си позволя накрая
да посъветвам читателите при подготовката
на документите за пенсия да търсят помощ от
компетентни лица и да
се съобразяват с указанията и разясненията
на Териториалните поделения на НОИ, защото пенсионните закони
ежегодно се променят и
обикновеният човек не
би могъл да се справи
сам в процеса на пенсионното производство.

Общо 7946 пенсионери, получаващи добавка по чл. 9 от Закона за политическа
и гражданска реабилитация на репресирани лица, са получили плащане в увеличен
размер през март тази
година.
Промяната в размера на допълнителната
сума към пенсията им е
вследствие на законово установеното изискване тя да се определя от началото на всяка година като процент
от средната пенсия за
осигурителен стаж и
възраст за страната,

определена от Националния осигурителен
институт (НОИ) за предходната година.
По данни на НОИ
средната пенсия за
2018 г. е 395,47 лева
при 376,06 лева година по-рано, което налага преизчисляване-

Столетници

102-годишният Кърк Дъглас със съпругата си Ан Байдънс, която след месец и
половина ще стане на 100 години

то размера на добавката.
Заедно с новия размер на добавката за
март на правоимащите ще бъдат изплатени и сумите за полагащото им се доплащане
за януари и февруари
2019 г.

412 хиляди
пенсионери у нас
живеят с до
207 лв. на месец
Най-много пари получават
възрастните хора в София –
средно 438 лв. Най-бедните
пенсионери са в Разградско –
295 лв. месечно.
Под линията на бедност, която за тази година е 348 лв., са
средните пенсии в още 12 области като Благоевград, Велико Търново и Видин. А така наречените „богати” пенсионери,
които взимат между 800 и 910
лв., са едва 94 хил.
Над половин милион българи, или всяка трета пенсия, е
поради заболяване. Половината от тях са с решение от ТЕЛК за
инвалидност между 71 и 90%.

Как да се увеличат всички пенсии с 25%

От стр. 1
Въпросът е откъде да се намерят
тези 2,5 млрд. лв. Ето приходите на
държавния бюджет, който дава суб-

сидията в бюджета на НОИ, за последните 5 години.
Той расте средно за година над 1,7
млрд. лв. Растат приходите, но растат
и разходите за отбрана, МВР, здравеопазване, образование, магистрали,
заплатите на държавните служители

Други разни
приходи

Други разни
приходи

и т.н. За някакво по-добро увеличение
на пенсиите не остават пари. Необходими са поне 6-7 млрд. лв. повече в
ДБ, за да може да се говори и за чувствително увеличение на пенсиите.
Ето размера на приходите за последните 4 години и размера на четирите пера, които представляват почти 90% от приходите в ДБ.
Неизменно почти 90% от приходите са от четири пера. Данък печалба

(ДП) на фирмите, данък общ доход
(ДОД) на физическите лица, ДДС и акциз. Ако искаш да увеличиш приходите в ДБ, трябва да пипнеш тия четири пера в позиция нагоре. Това
действие обаче
не е никак популярно и никоя сериозна политическа
сила не предлага тяхното увеличение. Напротив, има даже призиви да
се намали ДДС-то на доста стоки от
първа необходимост, което пък ще
доведе и до намаляване на приходите в ДБ, които пък ще трябва да се

Други разни
приходи

ни за ДБ данъци, които притесняват
доста фирми.
Премахване на всички данъци
върху разходите. Правенето на
бизнес се облекчава максимално, като се премахват всички спъващи това процедури.
Разходите на фирмите трябва да
са грижа на акционерите и съдружниците, не на държавата. Държавата се интересува само от коректното
събиране на данъка върху оборота
/приходите. Да се въведат драстични
санкции за този, който избягва плащането на ДО.
Отменя се целият ЗДДС и се премахва данък печалба за фирмите, приема се закон за данъка върху оборота
(приходите / ЗДО) - с данъка не след
дълго ще се намали на 11%,на 10%, и

мите. Внасянето на данъка за хранителни стоки ще е след месец, а за нехранителните - след два месеца. Сега ДДС се внася след 15 дена. Ето как
би изглеждал приблизително ДБ за
2019 г., ако се направят тия промени.
Фирмите са декларирали приходи в
НАП за 2017 г. в размер почти на 350
милиарда лева, при това без ДДС. За
2018 г. (окончателните данни още не
се излезли) е сигурно, че приходите
няма да са по-малко. Значи спокойно
можем да предположим, че в държавата има предостатъчно пари.
Ще имаме на разположение повече поне 12 милиарда лева на година.
Всички пенсии се увеличават веднага
с 25%. За това трябват около 2,5 милиарда. Въвежда се безплатно здравеопазване за всички, навършили пен-

т. н. Цените на всички стоки ще паднат с 8% в началото. 25% от данъка
ще се възстановява на хората срещу
представени касови бележки. Така
ще може да се реализира много попълен контрол на приходите на фир-

сионна възраст, и децата до 18 години. Това няма да е повече от 2 млрд.
Следва
Никола Иванов-ТОМОВ,
магистър по счетоводство

Други разни
приходи

компенсират от други пера или да се
намаляват някои разходи. Както и да
го мислим, няма откъде да се намерят
2,5 милиарда лева за увеличение на
пенсиите. Единственият начин това
да се получи (достатъчно увеличение
на приходите) е да се извърши, да го
наречем така - малка данъчна революция. Замяна на един данък с друг,
много по-ефективен за ДБ, и отменяне на няколко напълно несъществе-
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Социални

10.IV. - 16.IV.2019 г.

Н

еплатените такси за общите части на входа да се
събират с местните данъци и такси. Това са
част от предложенията,
залегнали в предстоящите промени в изискванията за поддръжка
на сградния фонд и въвеждане на механизми
на контрол за лицата,
предоставящи услугите на професионално
управление на етажната собственост.
„Огромен е интересът на обществото към
промените, които в момента изработваме, за
подобряване на управлението на етажната
собственост“, каза Гергана Благиева – директор на дирекция. „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Граж-
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Санкции срещу неизрядни съседи б и с е р
дани искат санкции срещу неизрядни съседи,
част от парите, дължими
и неплатени към етажната собственост, може
да се подават към общината, която да ги събира
впоследствие заедно с
местните данъци и такси, каза Благиева.
В момента тече дискусия за промени в Закона за етажната собственост. До 15 април се събират предложения, които ще бъдат обсъждани за включване към новите текстове на закона.
a) В момента собствениците на имоти имат
повече права, отколкото задължения, и е много трудно налагането на
санкция към собственик, който не изпълня-

ва решенията на общото събрание в етажната собственост и който не плаща дължимите такси за управление
и поддръжка на общите
части в сградата и гласуваните такси за фонд
„Ремонт и обновяване“.
Затова се предлага завишаване на задълженията на собствениците и увеличаване пра-

Инфлацията расте
От стр. 1
Средногодишната инфлация за периода март 2018
- февруари 2019 г.
спрямо периода
март 2017 - февруари 2018 г. е 3,0%.
През февруари
2019 г. спрямо пред
ходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се
променили както следва: хранителни
продукти и безалкохолни напитки увеличение с 1,7%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение
с 0,2%; облекло и обувки - намаление
с 2,1%; жилища, вода, електроенергия,
газ и други горива - цените остават
на равнището от миналия месец; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0,1%;
здравеопазване - увеличение с 0,1%.
През февруари 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се
променили както следва: хранителни
продукти и безалкохолни напитки увеличение с 1,7%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение
с 0,2%; облекло и обувки - намаление
с 2,1%; жилища, вода, електроенергия,
газ и други горива - цените остават на

равнището от миналия месец; жилищно
обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане
на дома - увеличение с 0,1%; здравеопазване - увеличение с 0,1%.
През февруари
2019 г. в групите на
нехранителните стоки и услугите е
регистрирано увеличение на цените при: течни горива за битови нужди, дърва за отопление, хладилници,
климатични инсталации, препарати за
почистване на съдове, дизелово гориво, автомобилен бензин А95H, автомобилен бензин А98Н, телевизори, цветарство, кина и театри, услуги по обществено хранене, услуги по
краткосрочно настаняване, козметични продукти, автомобилни застраховки и други.
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите
е регистрирано намаление на цените
при: облекло, обувки, газообразни горива за битови нужди, перални и съдомиялни, отоплителни уреди, прахове за пране, пътнически въздушен
транспорт, настолни персонални компютри, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания и други.

жилището, трябва да Нито общината, нисе полага необходима- то кметът редим
та грижа и към общи- павета!
те части, които са дял от
Йорданка
всяко жилище.
Фандъкова,
Има предложения
кмет на София
да отпаднат таксите за
асансьор за живеещите
на първи и втори етаж,
но това не е добро решение, обясни Благиева. По тази логика живата на общото събра- веещите на първия етаж
ние за санкции към не- трябва да бъдат изклюизрядните собственици. чени от поддръжката на
След среща
Ефектът, който тър- покрива, но той е обща
при Борисов
сим, е изпълнението и част и средствата за неза
мигрантите
контролът за изпълне- го се дължат от всички
ние на правилата за уп- живущи. Затова ще търравление и поддръжка сим механизъм за пона общите части в сгра- справедливо разпредедата да се повишат, как- ление на таксите в завито и да се повиши ан- симост от етажа и дела
гажираността към соб- в общата собственост,
МВР е започнало да
ствеността. Освен към каза тя.
усилва охраната на границата с Гърция както
със служители на Гранична полиция, така и
с жандармерия, прехвърля се и допълнителна техника заради опасОсновните заплати на специалистите по
ността големи групи бездравни грижи, включително сестри, акушержанци да се опитат да
ки, рехабилитатори в УМБАЛСМ "Пирогов", са
влязат от южната ни съувеличени с 60 до 90 лв. от 1 април.
седка на път за ЗападТака редова сестра в отделение вече ще пона Европа.
лучава най-малко 920 лв. вместо досегашните
Глад за кадри
830 лв. Сестрите в детска клиника или кабив туризма
нет ще получава минимално възнаграждение
от 950 лв. вместо 875 лв. Реанимационните
или операционните сестри пък ще получават
най-малко 980 лв.

кРАТКИ
ВЕСТИ

Повече пари за
специалистите в „Пирогов”

Това увеличение надминава заложеното в
отрасловия колективен трудов договор и е
доказателство, че при правилно управление
на финансите и добър социален диалог всяка
болница може не само да достигне тези нива
на заплащане, но и да ги задмине, е коментирал председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването Иван Кокалов.

Щастливи ли сме?

България е на 97-о
място по щастие за
2016-2018 година от
156 страни, показва
доклад на ООН. Международният ден на щастието бе отбелязан на
20 март. Финландия
е начело в класацията на ООН като страната с най-щастливо
население, следвана
от други скандинавски страни като Норвегия и Дания. В топ
10 са още Исландия,
Холандия, Швейцария, Швеция, Нова
Зеландия, Канада и
Австрия. В класацията ООН отчита не само
показатели като бру-

проблеми

тен вътрешен продукт
на глава от населението, но и продължителност на живота в до-

бро здраве, щедрост,
социално подпомагане, свобода на жизнения избор, възприятие

на корупцията и
други.
В общата класация България е
по-назад от повечето европейски и
балкански страни
по щастие. Например Румъния и Кипър са на 48-о и 49о място, а Сърбия и
Молдова - на 70-о
и 71-во място. Турция, Гърция и Северна Македония
са на 79-о, 82-о и
84-о място.
България е втора след Молдова
и преди Румъния
с най-силно възприятие на корупцията в тригодишния период 2016-2018 година,
а скандинавските стра-

ни, Канада, Нова Зеландия и Сингапур заемат
последните места.
В периода 2016-2018
година обаче българите
се чувстват по-щастливи в сравнение с десет
години по-рано.
По социално подпомагане водят скандинавските страни, България е 18-а. По продължителност на живота в добро здраве първи са азиатски страни
като Сингапур и Япония, а ние сме на 65о място от 150 страни.
По свобода на жизнения избор в тригодишния период 2016-2018
година България е на
115-а позиция, по щедрост и дарения - на
112-о място.

Има огромно търсене на кадри. Още повече че тази година сезонът ще стартира малко
по-рано. Традиционно
се търсят готвачи, камериери, сервитьори,
бармани. Тази година се появяват и длъжности като рехабилитатор, масажист.

Цени на жилища

Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи,
в която членува и фирма "Артекс", призна, че
за цени от 600-700 евро
на квадрат в столичния
квартал "Изток" е чувал
последно преди повече
от 10 години.

Строеж
в зелена площ

Жители на столичния
район "Младост" протестираха срещу поредно решение на Столичната община да разреши мащабно застрояване на зелена площ
в междублоково пространство в района.
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Юристка
застава начело
на Словакия
Възседнала вълната на общественото
недоволство от ширещата се корупция
юристката Зузана Чапутова спечели президентските избори
в Словакия и стана
първата жена на висшия държавен пост.
45-годишната природозащитничка получи 58,4% от гласовете на избирателите
срещу 41,6% за противника й – еврокомисаря за Енергийния съюз и заместник-председател на Европейската комисия 52-годишния Марош Шевчович,
който бе подкрепен от управляващата партия
СМЕР – Социална демокрация.
Борбата срещу корупцията и промяната в
политическото говорене бяха основни теми
в кампанията преди втория тур на изборите.
Чапутова заслужи доверието на сънародниците си в масовите антиправителствени протести, последвали убийството на разследващия
журналист Ян Куциак и годеницата му Мартина Кушнирова, довели до оставката на премиера Роберт Фицо, който обаче остана лидер на
партията и съюзник на сегашния премиер Петер Пелегрини.
Чапутова бе убедителен водач след първия
тур на 16 март с 40,6%, като обещаваше да сложи край на „кукловодското управление на държавата зад кулисите” – послание, което бе прието
добре от по-младите и образовани избиратели.
Победителката е заместник-председател на
партия Прогресивна Словакия, която не е парламентарно представена. Тя бе подкрепена от
опозиционните партии, от партията на унгарското малцинство, както и от действащия президент
Андрей Киска.
Новият държавен глава ще встъпи в длъжност на 15 юни. Президентският пост в Словакия е главно с церемониални функции. Чапутова
ще стане петият държавен глава, откакто Словакия обяви независимост през 1993 г. За нея
най-много са гласували в столицата Братислава
и околностите – 73,74% при избирателна активност 41,8% от 4 450 000 избиратели в републиката, която има население от 5 455 100 граждани, а това е най-нисък показател за активността
в цялата история на преките президентски избори, които се провеждат на всеки пет години.
Борба срещу популизма, справедливост за
всички, защита на пенсионерите и националните интереси без езика на агресия и омраза
бяха акцентите в предизборната кампания на
Чапутова, като настоява и за равно заплащане на мъжете и жените.
Анализаторите не очакват нов политически
курс на Словакия. Тя ще следва проевропейската позиция и ще разчита на подкрепа в рамките на Вишеградската четворка. Не случайно
първата й визита вече е насрочена за Чехия.
Въпреки политическата криза Словакия се
радва на добро икономическо развитие. Растежът на икономиката през 2018 г. бе 4,2%. А
тази година се залага на растеж от 4,5%. Словакия е най-големият производител на автомобили на глава от населението. На нейна територия имат заводи големи автомобилни марки – „Фолксваген”, „Киа мотърс” , „Пежо”, „Ситроен” и „Ягуар лендроувър”. Автомобилният
сектор е 44 процента от цялото индустриално
производство на страната.
Макар и новак в политиката, Зузана Чапутова има амбицията да издигне още повече авторитета на страната си в Европейския съюз.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Български
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Другите следствия от
скандала са показателни:
13 на сто доверие в правителството и 8% симпатии към парламента. Няма как нация да просперира, ако не цени институциите си. Бойко го чувства и прави възможното
още някой и друг месец
да се задържи на трона.
Харесва му да бъде господар на всичко и всички,
да се разпорежда със съдбите на цял народ, да бъде единствено, както сам
се изрази, с

„НАЧАЛНИК ГОСПОДА”!!!

За съюза със СДС не го
обвиняваме. Разпоредено
е от Брюксел – няма къде
да мърда. Излиза обаче,
че освен творецът негови шефове са Европейската народна партия и Белият дом. Надеждата е, че
събудилият се електорат
умно ще пусне бюлетини
и от листата ще изпадне
шестото място и Ал. Йорданов. Срамота е подобен
„демократ” да ни представлява в Европарламента!
Грехота е да правим милионер злостен антикомунист, русофоб и невероятен службогонец, получавал високи постове от
доста правителства досега. Към ГЕРБ се присламчиха и обединените земеделци на Мозер – един
файтон неизвестни люде.
Ако нещо може да помогне на гербаджиите
да не получат според заслугите изборно наказание, ще е не някой друг,
а бившите комунисти от
АБВ. Тези съюзници и коалиционни партньори на
ГЕРБ със социален министър Ивайло Калфин, любимец в предходен кабинет на Бойко, изиграха
поредния

МРЪСЕН НОМЕР

За да отмъкнат гласове
от БСП, обединиха бивши
елементи от „Коалиция за
България”, незначителни
партийки, черпещи облаги от „лявата идея”, въртящи се около „Позитано” 20 като лисици край
курник. Те на драго сърце участват в коварния заговор. Сърдити са на столетницата, че повече не
ще да ги носи на гърба си.
АБВ без капка срам, волю
или неволю, застава зад
Цв. Цветанов в амбицията му „да натрие носа на
Корнелия Нинова, че много го е навирила”.
Румен Петков с обичайния многословен бодряшки маниер твърди, че не
става дума за кражба на
предишно название, нищо
че БСП се е явявала 16 пъти на избори с него, и не се
стремят да подведат симпатизанти на червените
със синдрома „15-15”. Ей
така се събрали единомишленици и решили да се
впуснат в надпреварата
с чуждата марка. Не сме
очаквали подобно падение от хората на Първанов. Все пак около него
има достойни и умни лю-

де, явно нещо се е случило с начина им на мислене.
Не смеем и да допуснем
финансов интерес, макар
че заканата на Цецо да
бъде на изборите „Цветанов плюс” и неистовият му
стремеж да замаже греховете си с поредна победа,
не ще се спре пред нищо.
При постоянния паричен
дефицит на политическите формирования прикрито дарение или спонсорство от мощен строител на
магистрали и консуматор
на обществени поръчки е
манна небесна. Как да я откажат изгладнели политикани, нежелаещи да останат на гола пенсия.
Ние също призовавахме към мощен

ЛЯВ ФРОНТ

който да помете десницата. Бесепарите не прощават предателство. АБВ‑йци
уж „громят” управниците,
но в нито едно свое публично изявление не пропускат да наплюят бившата си партия. А народът е
рекъл: „Не плюй в извора, от който си пил вода,
защото може пак да ти се
наложи да го правиш.”
Надеждите на Бойко да
постави точка на сканда-

ховния касационен съд,
чиято съпруга е купила
апартамент на изключително занижени цени, на
21-годишния син на шефа на Националното следствие Борислав Сарафов
и на Пламен Георгиев –
засега.
Излизат на светло още
съмнителни сделки на
върхушката. Министърката на туризма например за десетина години придобива недвижима собственост за над 1
млн. лв. Оправдава се с
високите си доходи, наследства и дарения. Лавината не спира. Кой ще
е следващият, скоро ще
разберем. Президентът
свали доверието си от ръководителя на Комисията за отнемане на незаконно придобити имоти
и разпореди заместникът
му да представлява органа в Консултативния съвет за национална сигурност. Собственикът на огромна тераса и противоречащи си документи излезе в спасителна почивка, но не подаде оставка.
Като се има предвид, че
той лично е посочил всеки от подчинените си за

ството, неотговарящо на
доходите на лица, заемащи властови позиции.
С изключение на Корнелия Нинова, останалите
участници в съвещанието обявиха, че срещата не
е добре подготвена, заеха
кръгова отбрана на статуквото и отказаха да подкрепят обща декларация.

Главният виновник

за провеждането на срещата, наречен открито от
Костадин Паскалев „наглец”, Цв. Цветанов неуморно обикаля градчета и селца и внушава на електората, че денонощно се трудят
с премиера и цялото ГЕРБ,
а каузата им е народът да
е щастлив, доволен, сит и
сигурен?! И щяло да е точно така, ако не им пречи
проклетата опозиция. Тя
просто им диша във врата, изпада в „битовизми”
и „дребнотемие”. Ето например приближеният до
властта Ковачки добива
въглища от землището на
Дивотино, Пернишко, без
да има право. Не е санкциониран, но не прилягало на първата в листата на
БСП за предстоящите избори да се занимава с вътрешни дреболии, да внася сигнали в прокуратурата и т.н. А техните кандидати са перфектни. Едната е с
високоплатените длъж- френска фамилия, другата
ности, явно се надява да – с австрийска, само като
му се размине. Що се от- ги чуеш, и веднага заминася до неговата дясна рисва на Европа… Имало
ръка Антон Славчев, той, и недоволни от калимеракакто се твърди в опреде- та със СДС. Чак от Америлени медии, е рекордьор ка бившият лидер Лукарс покупка на жилище за 18 ски изпрати сигнал, че се
хил. лв. Наред са данъчни- изкривява линията на поте ревизори.
ведението на седесарите.
Истината се крие в Прави го от завист. Ако бепсевдоидеологията на ше на мястото на Ал. ЙорГЕРБ, подчинена на злат- данов, щеше да си мълчи…
ния телец. Структурата на
В крайна сметка БСП
властта е порочно изгра- реално поведе в поведена и на важните пост- чето социологически изове се поставят уязви- следвания пред ГЕРБ. С
ми люде, за да бъдат по- малко е, но това е начаслушни.
лото на прозрението на
За капак на напрегна- гласоподавателите. Безтата ситуация президен- пардонността, с която
тът свика Консултатив- се отнасят към суверена
ния съвет за национална властолюбците, е обидна.
сигурност. Заседанието В нормална страна след
бе на тема „Приемане на поредицата от скандамерки за борба с коруп- ли правителството не би
цията по високите етажи оцеляло и седмица. Отна властта”. За съжаление давна не сме в списъка на
за много от членовете на нациите с активно гражтози съвещателен орган данско общество, ценящи
най-добре приляга пого- достойнството си. Стотиворката „Гузен негонен на мошеници ни правят
бяга”. Подготвят докла- на маймуни и ние търпим.
ди, „задълбочено” крити- Парламентът, който хракуват недостатъците, но ним с данъците си, е подвинаги забравят, че имен- властен на олигарси. Свано те са причината за тях. ляме симпатиите си за неРумен Радев настоя го, но не прогонваме злоза ново ръководство на употребилите с доверие(КПКОНПИ), промяна в то избраници. ПравителЗакона за корупцията и ството допуска фатални
конфискация на имуще- грешки – не ни пука.
Какво още трябва да се случи, за да излезем като
един по улиците и площадите и да изкрещим: „Баста! Писна ни! Време е да отговаряте за бедността,
за лошото здраве, за ниската раждаемост, за лъжите и вашето богатство!” Отговора на този въпрос
нека намери всеки сам за себе си. И когато смелите
тръгнат първи, да ги последваме! Лозето не ще молитва, а мотика – е завещал Апостола. Иначе бурените го превземат и то изсъхва. Спасението на нацията е и в нашите старчески ръце, държащи бюлетината - „мотика”. Нека не го забравяме!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Мотиката
ла с пространно откровение при обявяване листата на ГЕРБ за евроизборите са напразни. Знае го,
затова тръгна из страната да раздава добрини. На
тютюнопроизводителите
от Делиормана, окрадени от гръцка фирма, с широк жест обеща два милиона лева от фонд „Земеделие”. Не се задълбочи,
че наши и чужди прекупвачи си разиграват коня
без страх из едноличната
му държава. Че корумпирани чиновници помагат
да се изнасят плодовете
на труда на стотици нашенци на безценица.
На военните премиерът даде дума да открие отново училището за летци.
Не уточни колко випуска
ще има то за осемте американски F-16 и няма ли
да излезе по-евтино пилотите за тях да се обучават
в чужбина. Важно е в момента да се говори за какво ли не, за да се забравят
имотните безобразия на
приближени до него хора.
Да не се задават въпроси
при срещите му с „народа” откъде са им дошли
огромните количества
финикийски знаци, защо
приемат обезличаващи
парламента лобистки закони, ще бъдат ли конфискувани придобитите знайни и незнайни активи. Съветът към грешниците да
си подават оставките или
да излизат в дългосрочен
отпуск, щом комбинациите им са излезли на светло,
засягат върха на айсберга.
Чул указанията, „независимият” главен прокурор
Цацаров тутакси разпореди проверка на Лозан Панов – председател на Вър-
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Концесии на битака
От стр. 1
И най-важното – там,
в северните простори,
няма усещането и миризмата на корупция.
Не че при нас има корупция, опазил ни Бог,
но миризмата е непоносима! Е как да си щастлив при такова зловоние! Иначе си имаме високи сини планини, земя рай, несметни природни богатства – подземни и надземни, заводи, комбинати и ТЕЦове, останали от тоталитаризма. Но и в рая да
живееш, трябва да се
грижиш за него, да го
стопанисваш правилно,
а ако не си кадърен, го
даваш на друг да го стопанисва. Това се нарича концесия, или право
на експлоатация върху обект от обществен
интерес, предоставен
от концедент на концесионер срещу задължението на концесионера да изгради и/или
управлява и поддържа
обекта на концесията
на свой риск. Следователно концедентът, т. е.
държавата
е длъжна
да защитава
обществения
интерес
Нека си припомним и
част от основния закон
на републиката:
Чл. 18 от Конституцията на Република България (1) Подземните
богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища,
както и водите, горите
и парковете с национално значение, природните и археологическите
резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

мите комбинати за производство на концентрати за цветни и благородни метали – „Асарел – Медет”, „Елаците”, Челопеч и Медодобивния комбинат в Пирдоп, държавата заделя
5 млрд. долара. Наред
с това тя изгражда заводи и предприятия за
машини и готови продукти, за да не се допуска
износ на суровини. През
1999 г. правителството
на Иван Костов приватизира посочените четири комбината. На обща
стойност от 5 милиарда
долара те са подарени
с приватизацията през
1999 г. за 5 милиона долара, или 1000 пъти помалко от стойността на
строителството им. Подобна е съдбата на КЦМ
- Пловдив, ”Соди” - Девня, „Горубсо” - Кърджали, ОКЦ - Кърджали, „Горубсо” - Мадан, „Нефтохим” - Бургас. Комбинатът в Челопеч е подарен
на НАВАН, която после
го преотстъпва на канадската „Дънди Прешъс Метълс”. От една
страна, приватизацията
ощетява държавата, от
друга – проявена е
изключителна
щедрост към
концесионера
„Златната кокошка“
Челопеч е отдадена на
концесия при договореност държавата да получава 1,5 % концесионна такса, като при правителството на Сакскобургготски тя е намалена наполовина. За периода от 1999 до 2014 г. от
находище Челопеч държавата получава 69 859
394 лв. без ДДС. По груби сметки „Дънди Прешъс” от мед, сребро и
злато е спечелила 6-7

(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на
гражданите и на обществото.
Нека сега разгледаме
как държавата (държавните органи) защитава
нашите интереси чрез
предоставяне правото
на концесия. Да започнем с подземните богатства. До 1995 г. добивните мощности (мини, заводи, сонди, проучвателна апаратура) са
държавна собственост.
За проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на най-голе-

млрд. лв. - свръхпечалба от 700 % (според анализа на ПП „Атака”). В това отношение за съжаление можем да направим сравнение със страните от Третия свят, които се водят суровинен
придатък на развитите
демокрации. Там държавното участие в подобен род комбинати е
над 51%, но западните
фирми поемат 100% от
инвестициите за проучване, проектиране,
строителство, въвеждане в експлоатация и капитални разходи по добива на суровините! У

нас тези разходи са били извършени изцяло
от държавата, а тя в момента получава под 1%
от приходите, като акционерното й участие
(т. е. възможността за
оказване на контрол на
дейността) е 0%. Така например „Дънди Прешъс
Метълс” стана и концесионер на проучваното от държавата преди
1990 г. златно находище в Крумовград. „Дънди Прешъс” са направили реално едва няколко
сондажа, но декларират
над 50 милиона долара
разходи за проучване,
което си е данъчна измама. Целта на операцията е, за да доведат накрая документално печалбата до 0 и да не пла-

на 20 хил. т чисто злато.
Има и ще остане.
Да видим как се концесионират обекти в
сферата на енергетиката. На 13 юни 2001 г. в
Министерския съвет в
присъствието на премиера Иван Костов са
подписани дългосрочни договори за концесия на ТЕЦ „Марица 3”
и ТЕЦ „Марица 1”. Сделките с двете американски централи вълнуват
българската общественост от 1998 г. и частично около подписаните с
тях договори излизат факти, които са в ущърб на
българските граждани.
Договорите с ТEЦ „Гълъбово”, ТЕЦ „Марицаизток 1” и ТЕЦ „Марицаизток 3 Контур глобал”

тят дори корпоративния данък от 10%, въпреки че реалната им
печалба от тази „сделка” ще е над 2,5 милиарда долара, а за българския данъкоплатец остават едва 2,5% от тази
сума…
От 1990 г. досега се
изнасят в чужбина от
частните фирми:
– От „Асарел” – 22
тона злато, 1,2 милиона
тона мед. Всяка година
50-55 хиляди тона метал мед и 1000-1200 кг
злато.
– От „Елаците” – 40
тона злато, 800 000 тона метал мед, на година
40-45 хиляди тона мед,
1900 до 2100 злато.
– От Челопеч – 70-80
тона злато, 3,5 до 4 тона на година, след 2007
г. увеличават добива на
руда и злато също. 250
хиляди тона метал мед
до момента – 13 до 14
хиляди тона на година.
Чрез тези концесии
от България са изнесени
от 140 до 150 тона злато, 2-2,2 хиляди тона метал мед, редки и разсеяни елементи, суровина
в концентратите за милиарди долари. Ето как
правителствата защитават обществения интерес на българския народ.
Но да оставим концесиите за подземните богатства – според Велко
Гергелчев, д.г.н., отявлен
противник на „Дънди”,
общо златният потенциал на България възлиза

са предмет и на редица
заседания на Народното
събрание. Според председателя на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев
всяка година американските централи „Ей и Ес
Гълъбово” и „Контур глобал Марица-3” непазарно изземват от българските домакинства 486
400 000 лева. КЕВР е определил референтна цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи
НЕК се задължава да плаща по 106,70 лв за „Контур глобал Марица-изток 3” и 168,66 лв. за „Ей
и Ес Гълъбово”, което е
повече от двата пъти над
пазарната цена. Според
изчисленията на Велев
всяко българско домакинство плаща точно по
161 лева за двете американски централи, като
срещу тези пари обаче
не получава престация
(дължим резултат).
"Точната дума е,
че това е грабеж"
изтъкна Васил Велев. Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които
да регламентират обема на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-тата, когенерациите и някои топлофикации. Според нея в
момента липсва про-

зрачност какво точно се
случва и какви действия
са предприели отговорните български институции по темата. „Оттук нататък може би в следващите няколко месеца
ще трябва да се проведат съответни разговори с двете американски
централи. Ще трябва да
започне един диалог,
в рамките на който ще
можем
да изясним съответно
позициите на всяка една
от страните", е
позицията
на
министър Теменужка
Петкова.
Преговори те с двете американски централи за прекратяването на
дългосрочните им договори (за 15 г.) за изкупуване на електроенергията на преференциални
цени се водят заради това, че в този си вид те
нарушават европейската забрана за държавна
помощ.
Преди време председателят на парламентарната комисия по
енергетика Делян Добрев беше коментирал
схемата, която би могла
да даде решение - първо да се изчисли каква
част от инвестициите в
двете централи вече се
е изплатила, а за остатъка да се търси модел за
компенсация.
Отново виждаме как
концедентът, т. е. държавата с нейните органи, сключва концесии в
нарушение на българското и европейскотото законодателство, на
тъмно, ощетявайки себе
си (?!) и данъкоплатците
с умисъл и в значителни
мащаби. Защо? Пак миризма на корупция.
И още един пример.
На тезгяха е сложено
Летище София. Според
журналиста и индустриалец Васил Василев концесията на Летище София ще бъде
най-престъпната
афера на прехода
И обяснява схемата.
Песимистичният сце-

нарий за развитието на
аерогарата предвижда
печалба от 9 милиарда
лева за следващите 35
години. Оптимистичните са за два пъти повече.
Тази гигантска печалба
ще отиде при концесионера на летището,
а държавата ще получи подаяние от около
милиард лева, разсрочено при това, каза Василев. Печалбата била
изчислена при коефициент на крадливост на
следващите правителства, съпоставим с този на сегашното. Василев посочва, че летищните такси, т. е. и самолетните билети, неминуемо ще поскъпнат, и
припомни, че френската фирма, концесионирала водата на София,
купува от яз. „Искър” кубика по 2 стотинки и ни
го продава по 2,20 лв.
Взеха ЕРП-тата и токът
скочи. Взеха мелниците и хлябът поскъпна.
Взеха банките и те искат
безумни лихви по кредитите, без които не можете да живеете. Взеха
лекарите, инженерите,
трактористите, шлосерите, заварчиците, агрономите, конструкторите. Утре ще ни вземат
летището, вдругиден
ще поискат и държавата, твърди Василев.
Можем да продължим примерите, но
страниците на вестника няма да ни стигнат.
Но и казаното дотук води към една огромна питанка. Вече три десетилетия държавата в лицето на своите правителства води абсурдна
политика в ущърб на
гражданите. Ако имаше
ясна стратегия за икономическо развитие на
страната, мъдро и строго концесиониране там,
където държавата не е
в състояние да експлоатира общественото богатство, здрав контрол
и стриктно спазване на
закона, дали тогава минималната пенсия нямаше да бъде 1000 лв., заплатата – 2000, здравеопазването – прилично, и
младите да не бягат като от чума от тази територия?
Нещастен народ сме
ние, българите. Макар
че живеем на късче от
рая. Но лошо мирише.
Иван ВАСЕВ
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От стр. 1
А всъщност в началото Чудомир дори
не я харесва. Но напористата тревненка си
го набелязва и след 7
години преследване
успява да го ожени за
себе си. В Рисувалното
училище (днешната Художествена академия)
се заформя истински
любовен триъгълник
от нажежени страсти.
Димитър Чорбаджийски - Чудомир е студент и въздиша (споделено) по скулпторката Невена Баджакова. Художничката Мара Нонова обаче вече е
влюбена в буйнокосия
казанлъчанин и започва целенасочено да го
преследва. Дори нарочно презаписва повторно един курс, за да
бъде близо до него.
Невена все по-често остава да нощува
при симпатичния младеж в стаичката му под
наем на улица „Парчевич“. Мара обаче минава в настъпление. Постепенно и упорито,
като китайска капка,
г-ца Нонова успява да
се сближи с обекта на
чувствата си, прогонва
Невена от квартирата
му и се нанася там.
В началото въздържа острия си език, макар изобщо да не одобрява приятелите на
възлюбения си - „пияници и пройдохи“,
както тя нарича веселите и безгрижни художници, артисти и
писатели. Чашата прелива, когато Чудомир
и приятелят му, пи-

Женски

свят

Чудомир между две жени
сателят Людмил Стоя- фучи и срещу липсата крива втората важна
нов, решават, че през на инициатива от него- Мара в живота си - акмарт вече пролетта е ва страна да й урежда трисата от Народния
дошла и продават зим- изложби в по-големите театър Мара Пенконите си палта. С пари- градове, за които амби- ва. Тя е близо 20 годите спретват гуляй за циозната й душа ламти. ни по-млада от жена
чудо и приказ. На друМакар да се дърлят му, красива, образовагия ден обаче завалява непрекъснато, Дими- на, известна. На сценасняг и свива лют студ. тър и Мара никога не та блести в характерЛюдмил взема за прия- отварят дума за развод. ни роли, но голямата й
теля си една пелерина А когато тя лежи в бол- страст е кукловодствоот реквизита на театър ница с лаймска болест то. На два пъти е спе„Сълза и смях“, за да не след ухапване от кър- циализирала в Гермазъзне. Когато Чудомир
се
явява
в "пълния
си блясък",
Мара изпада в амок.
Тя решава да го откъсне от неблагоприятната среда. Двамата учителстват в Стара Загора,
но чак когато се установяват
в Казанлък,
се венчават.
Чудомир със съпругата си
Новосъз- Мара Пенкова
даденото
семейство Чорбаджий- леж, той пише в днев- ния и в крайна сметски се установява в Ка- ника си: „По-добре да ка със собствени средзанлък, построява си е злобна към мен, но ства ще създаде Ценуютна къща и на пръв да остане жива. Свик- тралния куклен театър
поглед идилията им е нал съм с нея.“ Здра- в София. Любопитното
пълна, но зад високия вият разум на писате- е, че Мара е влюбена
зид се води истинска ля го лишава от излиш- в него още от времесемейна война. Мара ни илюзии: „С жена ми то, когато е 17-годишненавижда софийските винаги съм нащрек - на гимназистка, а той
приятели на мъжа си, всичко може да се оч- - рошав художник бокоито му гостуват с дни, аква от нея.“ Очевидно хем, но се преоткриват
примамени от хубавото чувствата са отминали, след десетилетия. Когаму вино и безкрайното но навикът надделява.
то писателят идва в стому гостоприемство. Тя
Тогава Чудомир от- лицата, хотел „Славян-

Тайни за подреден дом

Всеки познава някого, чийто дом винаги
е безупречен и подреден, изпипан до наймалкия детайл и без
нищо излишно. Как го
постига? Или там всичко се прибира, преди
някой да дойде?
Ето три от най-важните съюзници в
борбата срещу безпорядъка.
Чекмеджета. Ако се
опитвате да се отървете от бъркотията, чекмеджетата са почти магическо решение. Вземете нещо, което не е
на мястото си и стои
на масата, на пода или
на плота, и го сложете
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в чекмедже - веднага
решавате проблема. А
той е, че повечето хора нямат достатъчно
чекмеджета или ги използват за конкретни
неща, вместо да оставят едно или две за
всякакви вещи. Те са
много полезни и често решават проблема
в последния момент.
Затова сложете повече чекмеджета на мебелите.
Закачалки. Пространството на стената често е пренебрегвано, а крие толкова
много потенциал. Куките са идеални за коридора, всекидневна-

та, кухнята, банята. И
колкото стените на куките да не бъдат подценявани, така можете да добавите и кукички вътре в шкафовете, под тях, под мивката… Няма ограничения, всичко е въпрос
на правилна преценка
и въображение.
Кошници. Те са като чекмедже, но още
по-добре, защото не е
нужно да се притеснявате дали ще се затвори. Чудесна е за детски играчки, за списания, за дребни вещи,
дрехи. Да имаш една
или две големи кошници, особено в големи помещения като
дневната и спалнята,
може да бъде истинско спасение, когато
се опитвате да въведете ред в последната
минута. Слагате всичко в коша, поставяте
го в ъгъла или до дивана и никой няма да
заподозре за предишната бъркотия.

Пъстра
градинарска супа
с овесени ядки

Продукти: 2 картофа, 2 моркова, 2 домата, 1 чушка, 100 г целина, ½ корен пащърнак,
1 тиквичка, 1/2 връзка магданоз, 3
супени лъжици олио, 1 глава лук/праз, 3
супени лъжици
овесени ядки
Приготвяне: Измивате
всички зеленчуци, след което ги нарязвате на дребни парченца с
приблизително еднаква големина.
След като сте подготвили зеленчуците,
в тенджера загрявате
4 супени лъжици олио и изсипвате лука/
праза и разбърквате
непрекъснато, докато
омекне. След като лукът/празът се е задушил, добавете пет чаени чаши вода и след
завирането на вода-

ска беседа“ е тяхното
любовно гнездо. Близките им са доволни да
видят най-сетне приятеля си щастлив. Чудомир и Мара Пенкова
обикалят софийските
заведения, разговарят
по цели нощи, разменят
си любовни писма. В едно от тях от юли 1965 г.,
малко преди да се разболее от рак на устната, писателят нежно
споделя с
любимата
си: „Време
е да си дойдеш в планинската
си къщичка
и да си отдъхнеш. Като се успокоиш, очаквай весел гост хуморист. Ще
дойде той,
ще те прегърне, ще
сложи глава на рамото ти и ще си
поплаче. Не
му се сърди,
а го приласкай. Нека си
поплаче веселият гост,
защото той не е плакал
на никое рамо. Нека си
поплаче, дано му поолекне.”
Трагичното е, че когато, изтерзан от тумора, авторът на „Не съм
от тях, как’ Сийке“ решава да сложи край на живота си, нито съпругата, нито любовницата са
при него. Мара Пенкова

10.IV. - 16.IV.2019 г.
има дълъг ангажимент
във Варна, който не може да отмени, а Мара
Чорбаджийска толкова
се е отчуждила от мъжа
си, че когато той я моли да отиде да го види
в болницата, му изпраща хабер, че има хрема и не може да пътува.
На 26 декември
1967 г. Чудомир написва 15 писма и моли санитарката да ги изпрати. Едно от тях е до Тодор Живков. По онова
време писателят е народен представител и
смята за редно да обясни на първия човек в
държавата защо е избрал самоубийството
като изход. След като
се е уверил, че пликовете са пуснати в пощенската кутия, а копието от завещанието му
е на видно място, Димитър Чорбаджийски
- Чудомир се качва на
третия етаж на болницата, застава на прозореца с гръб към паважа
и полита.
Мара Чорбаджийска
остава да живее в къщата им до смъртта си,
а след това домът става
музей на Чудомир, подарен от него на родния му Казанлък. Мара
Пенкова пък вгражда
любовта и мъката си в
безброй рецитали с негови произведения из
цяла България. Записва
и плочи, които се пазят
в Златния фонд на Националното радио. Макар да има много интерпретатори, които
са я слушали, твърдят,
че никой не изпълнява „Не съм от тях, как’
Сийке“ като нея.

Ястия за пости
та сложете всички зеленчуци без доматите. Когато картофите поомекнат, добавете и тях и оставете супата да поври още 3-4
минути. Накрая сипете

овесените ядки - за да
се сварят, са нужни не
повече от минута-две.
Имайте предвид, че за
супа са по-подходящи
обикновените, а не фините овесени ядки, тъй
като фините много се
разваряват. След като
супата е готова, я махнете от огъня и я поръсете със ситно нарязан
магданоз.

Лапад (спанак)
с ориз на фурна

Продукти: 500 г
лапад, 1 връзка пресен лук, 1 кафена чаша
ориз, 2 чаени лъжички
джоджен, 1 чаена лъжичка червен пипер
Приготвяне: Почистените лук и лапад (спанак) се нарязват на дребно и
се задушават в сгорещено олио около
5 минути. След това се добавя и оризът (предварително
отцеден от водата) и
се запържва 2-3 мин.
Слагат се подправките,
сместа се изсипва в тава
и се добавят 3 ч. вода ако ползвате бял ориз,
и 4 чаши - ако оризът е
кафяв. Печете в предварително загрята на 200
градуса фурна, докато
водата изври и оризът
омекне. При необходимост добавете още малко вода.

Страницата подготви Наталия Генадиева

Най-гледаните

10.IV. - 16.IV.2019 г.

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

12.IV. - 18.IV.2019 г.

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

ПЕТЪК, 12 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи 2
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Обзор “Лига Европа”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Какво ще се случи 2
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
БНТ 2
ПЕТЪК, 12 април

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

Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Парламентарен контрол
60 минути за култура
До Европа и напред
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Нашествие на извънземни: “Готови ли сме?”
10 000 крачки
История.bg
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
По света и у нас
Равносметка
Натисни F1
Музика, музика...
В близък план
Знаете ли...
Откакто свят светува
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор
БНТ 4

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

ПЕТЪК, 12 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
До Европа и напред
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
На опера с БНТ 2: „Кармен“ от Бизе-Шчедрин
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Време за губене

20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
0:35
2:00
3:00
4:05
4:20
5:00

По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
Греховете на баща ми
Култура.БГ
100% будни
Дойче Веле: Шифт
Още от деня
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 13 април
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
СЪБОТА, 13 април
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Може би фрегата /актьорът Досьо Досев на
85 години/
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи
16:15 Вилна зона
17:30 На опера с БНТ 2: „Кармен“ от Бизе-Шчедрин
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Игра на пропаганда
22:05 Шифт
22:25 По света и у нас
22:40 Добър ден с БНТ 2
23:40 Туристически маршрути
0:10 Джазофония - “Ориент
Експрес”
1:10 Игра на пропаганда
2:45 Време за губене
3:15 Гората, която не трябва
да губим
3:45 Шифт
4:00 Рецепта за култура
5:00 Домът на вярата
5:30 Туристически маршрути
2:10 Панорама с Бойко Василев
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 13 април
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските
въстания: Старозагорското въстание
14:00 Призваният свещеник
13:30 Златни ръце
14:45 Олтарите на България
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Вампири, таласъми
22:25 Умно село /актьорът Досьо Досев на 85 години/
23:10 Часът на зрителите
23:40 Златни ръце
23:50 По света и у нас
0:05 Рецепта за култура
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
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Благоев
Вечни времена
Шоуто на Греъм Нортън
Джинс
Извън играта
Фениксът Токио
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Господин Селфридж
По света и у нас
Студио “Х”: Не убивай
Мононоке
Фениксът Токио
Джинс
Господин Селфридж
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 14 април
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Иван Радоев: “Аз съм и
ножа, и раната”
14:00 Библиотеката
15:00 Успехът на Буки
16:35 Цената на птиците
17:10 Семейство Даръл 2
18:00 Премеждията на Свещената книга
18:30 Спорт ТОТО
19:00 През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини

20:45 България от край до
край 8
21:15 Игра на любов
23:00 По света и у нас
23:15 Нашите любовници
0:50 През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
1:35 Студио “Х”: Не убивай
3:20 Греховете на баща ми
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев

НЕДЕЛЯ, 14 април
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Многоликата Япония:
Земята е само една
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на ансамбъл
„Софийски солисти“
13:45 Знаете ли...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 На първия ред на историята: „Доц. Стефан
Тъпанов с Молерите“
15:30 №1 Туризмът
16:00 Опак човек /Антон Карастоянов/
17:30 Опера на открито
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Етнофокус
21:00 Норма - опера от Винченцо Белини
22:10 Световните градове на
България
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Афиш
0:30 Джинс
1:00 Пътешествия
1:30 Концерт на Теодосий
Спасов и Влатко Стефановски

2:45 Музика, музика...
3:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

2:30 Младите иноватори
3:00 В кадър
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 Призваният свещеник
НЕДЕЛЯ, 14 април
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Записки по българските
въстания: Четвърти революционен окръг
14:55 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Да обичаш на инат
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

ПОНЕДЕЛНИК, 15 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

15:00
16:40
17:30
18:00
18:45
19:45
20:00
20:45
22:25
22:40
0:25
1:15
2:00
3:00
4:30
5:00

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

ПОНЕДЕЛНИК, 15 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ

ПОНЕДЕЛНИК, 15 април
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Снимка без ретуш /100
години от рождението
на белетриста Драган
Тенев/
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
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тв програми

Български

1:15
2:15
3:10
3:20
4:20
5:05

100% будни
Марс
Япония днес
Малки истории
Брат за брата 2
Още от деня

ВТОРНИК, 16 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Четем Конституцията…
11:00 Тържествено заседание
на Народното събрание,
посветено на 140-годишнината от приемането на
Търновската конституция
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заря по
случай 140 години от
приемането на Търновската конституция
21:00 Референдум
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
22:00 Новото познание
22:30 На първия ред на историята: „Доц. Стефан
Тъпанов с Молерите“
23:00 По света и у нас
23:25 Етнофокус
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата
ВТОРНИК, 16 април
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Ритъмът на сърцето
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 На първия ред на историята: „Доц. Стефан
Тъпанов с Молерите“
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Премеждията на Свещената книга /по повод
140 години Български
парламент/
13:00 №1 Туризмът: Ловът
- страст и единение с
природата
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
ВТОРНИК, 16 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Четем Конституцията…
11:00 Тържествено заседание
на Народното събрание,
посветено на 140-годишнината от приемането на
Търновската конституция
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 Атентатът
15:50 Олтарите на България
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заря по
случай 140 години от
приемането на Търновската конституция
21:00 Референдум
22:00 Премеждията на Свещената книга
22:30 Улови момента
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 Музикални следи
0:50 Още от деня
1:30 Пазители на традициите
2:00 Европейски маршрути

0:15
2:00
2:55
3:20
4:20
5:05

Игра на любов
Марс
Туристически маршрути
История.bg
Брат за брата 2
Още от деня

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:15
1:15
2:15
3:10
3:25

СРЯДА, 17 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи 2
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Сид - дете на науката
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Какво ще се случи 2
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Достоевски
Марс
По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Марс
Дойче веле: Шифт
Достоевски

19:10
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:25
1:05
1:20
1:50
2:45
3:45
4:15
5:00

10 000 крачки
История.bg
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
По света и у нас
Непознат
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор

СРЯДА, 17 април
Защо?
Пей ми песен - мама Гуга
Бързо, лесно, вкусно
Приказка без край /115
г. от първото куклено
представление в София/
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат
6:00
6:30
7:00
7:30

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

Добър ден с БНТ 2
Малки истории
Бързо, лесно, вкусно
Насаме с пчелите
Атентатът
Малки истории
СРЯДА, 17 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 8
Туризъм.бг
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня

4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
ЧЕТВЪРТЪК, 18 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Слово за ползата от четенето: Живот докрай
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: Среща-реванш
от 1/4-финалите на УЕФА
“Лига Европа”
0:10 Улови момента с Милен
Атанасов
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Нашите любовници
4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Отблизо с Мира
22:00
23:00
23:25
1:00
1:15
1:45
2:45
3:45
4:15
5:00

Романтичният доктор
По света и у нас
Град Кът Банк
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор

ЧЕТВЪРТЪК, 18 април
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат
22:00 Романтичният доктор
23:00 Монахът
0:45 Знание.БГ
1:15 60 минути за култура
2:15 Библиотеката
3:15 Пътувай с БНТ 2
ЧЕТВЪРТЪК, 18 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до
край 8
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 Втори дубъл
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Рецепта за култура
3:30 Седемте порти на Рила
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ

2

8
Петък, 12 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.20
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.69
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.14
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.70
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.111
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.53
21.00 Премиера: „Столичани
в повече“ - сериал, с.13
еп.7
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.21
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.2, еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.97, 98
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
bTV синема
Петък, 12 април
06.00 “Фамилията” - сериал, с.3
еп.3, 4
08.15 “Четири Коледи”
10.15 “Фамилията” - сериал, с.3
еп.5, 6
13.00 “Подменена самоличност”
14.45 „Оцеляване“
16.45 “Вероника Марс”
19.15 “Омъжи се за мен, пич”
/п./ - комедия (Франция,
2017), режисьор Тарек
Будали, в ролите: Тарек
Будали, Филип Лашо,
Шарлот Габри, Анди Раконт и др.
21.00 “Умирай трудно” /п./ - екшън, трилър (САЩ, 1988),
режисьор Джон Мактиърнън, в ролите: Брус
Уилис, Бони Беделия,
Реджиналд ВелДжонсън,
Алън Рикман, Александр
Годунов и др. 2
23.30 “Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист” фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, Германия,
Великобритания, 2007),
режисьор Тим Стори, в
ролите: Крис Евънс, Джулиън Макмеън, Джесика
Алба, Йоан Гръфъд, Кери
Уошингтън, Лорънс Фишбърн, Бо Гарет, Майкъл
Чиклис, Андре Брауър и
др.
01.15 “Прераждане” /п./ - драма, романтичен, военен
(Италия, Испания, 2012),
режисьор Серджо Кастелито, в ролите: Пенелопе
Крус, Емил Хърш, Аднан
Хаскович, Пиетро Кастелито, Бранко Джурич,
Джейн Бъркин, Серджо
Кастелито и др. [14+]
03.45 „Оцеляване“ /п./
бтв комеди
Петък, 12 април
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.13
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.4 еп.5, 6
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2017)
10.00 „Разходка под слънцето”
- мюзикъл, романтичен
(Великобритания, САЩ,
Италия, 2014 г.), режисьори: Макс Гиуа и Дания
Паскуини, в ролите: Хана
Артъртън, Грег Уайз,
Анабел Сколи, Джулио
Берути и др.
12.00 „Бруклин 99“ /п./ - сериал
13.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал, с.13 еп.5
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал,
еп.9, 10
19.00 „По средата“ - сериал, с.8
еп.11, 12
20.00 „Новите съседи“ - сериал, с.9 еп.13
22.00 „Без пукната пара“ - сериал, с.5
еп.1, 2
23.00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.13,
14
00.00 „Разходка под слънцето“
/п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
03.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал

Най-гледаните
Събота, 13 април
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.13, 14
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5, еп.3, 4
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица, с. 3
13.00 „Див мед” - романтичен
15.30 „Аламинут: Ново поколение“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 Мегахит: „Смъртоносно
влияние” - фантастика,
екшън, драма (САЩ,
1998), режисьор Мими
Ледър, в ролите: Робърт Дювал, Теа Леони,
Илайджа Ууд, Ванеса
Редгрейв, Морган Фрийман, Джон Фавро, Дугрей
Скот и др.
22.30 „Перфектната буря”
01.00 Мегахит: „Стъклен ад”
02.50 „Карбовски: Втори план“
03.40 „Мармалад” /п./
05.20 „Cool...T“ /п./
Събота, 13 април
„Смъртоносна женитба“
“Истината за Чарли”
“Вероника Марс”
Телепазар
“Като на кино” - предаване за кино, с.4
13.30 “Самоличност на аванта”
15.45 “Умирай трудно”
18.15 “Съпротива” /п./ - военен, драма, екшън, исторически (САЩ, 2008),
режисьор Eдуард Зуик,
в ролите: Даниел Крейг,
Лив Шрайбър, Джейми
Бел, Алекса Давалос,
Томас Арана, Миа Вашиковска и др.
21.00 „Индиана Джоунс и
храмът на обречените“
- приключенски, екшън
(САЩ, 1984), режисьор
Стивън Спилбърг, в
ролите: Харисън Форд,
Кейт Капшоу, Ке Хуи
Кван, Амриш Пури, Рошан Сетх, Дан Акройд,
Акио Митамура и др.
23.30 „Посещението“ - хорър,
мистъри, комедия (САЩ,
2015), режисьор М. Найт
Шамалан, в ролите: Оливия ДеЖон, Ед Оксенбоулд, Диана Дънаган,
Питър Макроби, Катрин
Хаан и др. [14+]
01.30 “Като на кино” /п./
02.30 “Убийство на Хелоуин”
/п./ - криминален, психотрилър (тв филм, Канада,
САЩ, 2007), режисьор
Уолтър Кленхард, в
ролите: Лора Харинг,
Линдън Ашби, Кент Тремблет, Натаниел ДеВо,
Бренда Кембъл и др.
04.15 “Подменена самоличност” /п./ - криминален,
фентъзи, мистъри (тв
филм, Канада, САЩ, 2015)
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Неделя, 14 април
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.15, 16
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5, еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.8
13.00 „Библиотекарят 3: Проклятието на бокала на
Юда”
15.00 Семеен следобед: „Сърцето на дракона”
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Гласът на България - музикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 „Уличен бой” - драма,
спортен, екшън (САЩ,
2009), режисьор Дито
Монтийл, в ролите:
Чанинг Тейтъм, Терънс
Хауърд, Луи Гузман, Майкъл Ривера, Брайън Уайт
и др.
00.30 „Споон“ - хорър, екшън
(САЩ, 1997), режисьор
Марк Дипе, в ролите:
Майкъл Джей Уайт, Джон
Легуизамо, Мартин
Шийн, Териса Рандъл,
Тод Макфарлън и др.
02.20 „Кое е това момиче” /п./ сериал
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./

Понеделник, 15 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.21
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.70
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.15
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.71
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.112
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.54
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.3, еп.1
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.99, 100
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 16 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.22
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.71
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.16
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.72
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.113
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.55
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.3, еп.2
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.101, 102
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./

Сряда, 17 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.23
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.72
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.17
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.73
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.114
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.56
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.22
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.3, еп.3
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.103, 104
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 18 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.24
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.73
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.18
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.74
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.115
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.57
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.23
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.3, еп.4
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.105, 106
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

06.00
07.45
10.00
12.15
12.30

06.00
07.45
09.45
11.45
13.30
16.00

Неделя, 14 април
“Четири Коледи” /п./
“Убийство на Хелоуин”
“Омъжи се за мен, пич”
“Фантастичната четворка
“Боговете на Египет”
„Индиана Джоунс и
храмът на обречените“
/п./ - приключенски,
екшън (САЩ, 1984),
режисьор Стивън Спилбърг, в ролите: Харисън
Форд, Кейт Капшоу, Ке
Хуи Кван, Амриш Пури,
Рошан Сетх, Дан Акройд,
Акио Митамура и др.
18.30 „Х-Мен 2“ /п./ - фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, 2003), режисьор
Брайън Сингър, в ролите: Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Иън Маккелън,
Фамке Янсен, Джеймс
Марсдън, Хали Бери, Ана
Пакуин и др.
21.00 „Зелена зона“ - военен,
драма, екшън, трилър
(САЩ, Франция, Испания,
Великобритания, 2010),
режисьор Пол Грийнграс, в ролите: Мат Деймън, Джейсън Айзъкс,
Грег Киниър, Игал Наор,
Брендън Глийсън и др.
23.15 „Средиземноморска диета“ - комедия (Испания,
2009), режисьор Хоакин
Ористрел, в ролите: Оливия Молина, Пако Леон,
Алфонсо Басаве, Кармен
Балаге, Роберто Алварес
и др. [14+]
01.15 „Посещението“ /п./ - хорър, мистъри, комедия
(САЩ, 2015), режисьор
М. Найт Шамалан, в ролите: Оливия ДеЖон, Ед
Оксенбоулд, Диана Дънаган, Питър Макроби,
Катрин Хаан и др. [14+]
03.15 “Прераждане” /п./

Понеделник, 15 април
06.00 “Фамилията” /п./ - сериал, с.3 еп.5, 6
08.30 “Отмъщението на бившите”
10.30 “Фамилията” - сериал, с.3
еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 “Зелена зона”
15.00 “Най-голямата лъжа”
16.45 “Дъщеря ми трябва да
живее”
18.45 “Вероника Марс” /п./ криминален, мистъри
(САЩ, Великобритания,
Франция, Германия,
2014), режисьор Роб
Томас, в ролите: Кристен
Бел, Джейсън Доринг,
Енрико Калантони, Крис
Лоуъл, Джери О`Конъл и
др.
21.00 Премиера: “Паднали
ангели” - фентъзи, приключенски, романтичен,
драма (САЩ, Унгария,
2016), режисьор Скот
Хикс, в ролите: Адисън
Тимлин, Лола Кърк,
Джоули Ричардсън, Джереми Ървайн, Хърмони
Корфилд, Джулиет Обри,
Малачи Кърби и др.
23.00 “Сабрина” - драма, комедия (САЩ, Германия,
1995), режисьор Сидни
Полак, в ролите: Харисън
Форд, Джулия Ормънд,
Грег Киниър, Нанси Марчънд, Джон Ууд, Фани
Ардан, Патрик Брюел,
Пол Джиамати и др.
01.30 “Фамилията” /п./ - сериал
03.30 “Средиземноморска диета” - комедия (Испания,
1009), режисьор Хоакин
Ористрей, в ролите: Оливия Молина, Пако Леон,
Алфонсо Басаве, Роберто
Алварес, Кармен Балаге
и др. [14+]

Вторник, 16 април
06.00 “Фамилията” /п./ - сериал, с.3 еп.7, 8
08.00 “Най-голямата лъжа”
10.00 “Фамилията” - сериал, с.3
еп.9, 10
12.00 Телепазар
12.15 “Истината за Чарли”
14.15 “Отмъщението на бившите”
16.00 “Форсмажор”
18.30 “Умирай трудно 2” - екшън, трилър (САЩ, 1990),
режисьор Рени Харлин, в
ролите: Брус Уилис, Бони
Бедилиа, Уилям Атъртън,
Франко Неро, Денис
Франц, Уилям Садлър,
Колъм Мийни, Джон Легуизамо и др.
21.00 Премиера: “Срамежливия стрелец” - екшън,
комедия, приключенски
(Великобритания, 2017),
режисьор Саймън Уест, в
ролите: Антонио Бандерас, Олга Куриленко, Бен
Кура, Марк Вали, Ашлинг
Лофтъс, Джереми Суифт
и др. [14+]
23.00 “Обетована земя” - драма (САЩ, ОАЕ, 2012),
режисьор Гюс Ван Сант,
в ролите: Мат Деймън,
Франсис Макдорманд,
Джон Кразински, Хал
Холбрук, Тайтъс Уеливър, Роузмари ДеУит,
Скут Макнеъри и др.
01.15 “Фамилията” /п./ - сериал
03.15 “Психотерапевт” /п./ драма, комедия (САЩ,
2009), режисьор Джонас
Пейт, в ролите: Кевин
Спейси, Марк Уебър,
Кики Палмър, Сафрън
Бъроуз, Дак Хюстън,
Джеси Племънс, Робърт
Лоджиа, Робин Уилямс и
др.

Сряда, 17 април
06.00 “Фамилията” /п./ - сериал, с.3 еп.9, 10
08.00 “Дъщеря ми трябва да
живее”
10.00 “Фамилията” - сериал, с.3
еп.11, 12
12.15 “Обетована земя” /п./
14.30 “Елизабеттаун”
17.00 “Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист”
18.45 Телепазар
19.00 “Паднали ангели” /п./ фентъзи, приключенски,
романтичен, драма
(САЩ, Унгария, 2016),
режисьор Скот Хикс, в
ролите: Адисън Тимлин,
Лола Кърк, Джоули Ричардсън, Джереми Ървайн, Хърмони Корфилд,
Джулиет Обри, Малачи
Кърби и др.
21.00 “Мис Слънчице” - комедия, приключенски
(САЩ, 2006), режисьори
Джонатан Дейтън и
Валъри Фарис, в ролите:
Стив Карел, Тони Колет,
Грег Киниър, Пол Дейно,
Алън Аркин, Брайън
Кранстън и др.
23.00 “Ефектът на пеперудата”
- фантастика, психотрилър (САЩ, Канада, 2004),
режисьори Ерик Брес и
Джонатан Грубър, в ролите: Аштън Къчър, Ейми
Смарт, Мелора Уолтърс,
Елдън Хенсън, Итън
Суплий, Ирина Горовая,
Ерик Столц, Логан Лърман и др.
01.30 “Фамилията” /п./ - сериал
03.30 “Оцеляване” /п./ - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, Великобритания,
2015), режисьор Джеймс
Мактийг, в ролите: Мила
Йовович, Пиърс Броснан

Четвъртък, 18 април
06.00 “Фамилията” /п./ - сериал, с.3 еп.11, 12
08.00 “Сабрина” /п./
10.45 “Фамилията” - сериал, с.3
еп.13 (последен)
12.00 Телепазар
12.15 “Изгубена на 17”
14.00 “Форсмажор” /п./
16.15 “Х-Мен 2” /п./
18.45 Телепазар
19.00 “Мис Слънчице” /п./ комедия, приключенски
(САЩ, 2006), режисьори
Джонатан Дейтън и
Валъри Фарис, в ролите:
Стив Карел, Тони Колет,
Грег Киниър, Пол Дейно,
Алън Аркин, Брайън
Кранстън и др.
21.00 “Х-Мен: Последният
сблъсък” - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2006), режисьор
Брет Ратнър, в ролите:
Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Хали Бери, Иън
Маккелън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Ана
Пакуин, Ребека Роумийн,
Вини Джоунс, Бен Фостър и др.
23.00 “Гран Торино”
01.15 “Фамилията” /п./ - сериал
02.30 “Най-голямата лъжа”
/п./ - трилър (тв филм,
Канада, 2015), режисьор
Моника Мичъл, в ролите: Франческа Истууд,
Дженифър Копинг, Ана
Галвин и др.
04.15 “Добрата дъщеря” - трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Фиона Губелман, Ема Хенчел, Джеймс Галандърс и
др.

Събота, 13 април
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10
еп.1, 2
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.7 еп.1
07.30 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.18 - 22
10.00 „Родители“ - комедия,
драма (САЩ, 1989),
режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Стив Мартин,
Мери Стийнбъргън, Даян
Уийст, Киану Рийвс, Хоакин Финикс и др.
12.00 „Истина ли е...“ /п./
- фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ, 2005),
режисьор Марк Уотърс,
в ролите: Рийз Уидърспун, Марк Ръфало, Донал
Лоуг, Ивана Миличевич,
Дина Уотърс, Бен Шенкман и др.
14.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал, с.13 еп.6
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Бетовен 5“ - комедия,
семеен (САЩ, 2003), режисьор Марк Грифитс, в
ролите: Дейв Томас, Фейт
Форт, Давей Чейс, Том
Постън, Сами Кан и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.11, еп.7 - 9
00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
00.30 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
01.30 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
04.00 „Модерно семейство”

Неделя, 14 април
06.00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал, с.10 еп.3, 4
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.7 еп.2, 3
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.1, 2
10.00 „Бетовен 5“
12.00 „Разходка под слънцето”
/п./ - мюзикъл, романтичен (Великобритания,
САЩ, Италия, 2014 г.),
режисьори: Макс Гиуа
и Дания Паскуини, в
ролите: Хана Артъртън,
Грег Уайз, Анабел Сколи,
Джулио Берути и др.
14.00 „Столичани в повече” сериал, с.13 еп.7
15.00 „Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ сериал
16.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Родители“ /п./ - комедия, драма (САЩ, 1989),
режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Стив Мартин,
Мери Стийнбъргън, Даян
Уийст, Киану Рийвс, Хоакин Финикс и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.11 еп.10
- 12
00.00 „Стъпка по стъпка“
01.00 „Слънчева Филаделфия“
/п./ - сериал
02.00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п.“ - сериал
04.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
04.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

Понеделник, 15 април
06.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10 еп.5,6
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.7, 8
09.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.6
10.00 “Приказка за коледната звезда” - фентъзи,
семеен, приключенски
(Норвегия, 2012), режисьор Нилс Гауп, в ролите:
Камила Крогсвеен, Андерс Кристиансен, Агнес
Кителсен, Вилде Цайнер,
Андреас Капелен, Щиг
Мьо, Кнут Валле и др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сериал
18.00 “Бруклин 99” - сериал,
еп.21, 22
19.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.13, 14
20.00 “Новите съседи” - сериал, 14 еп. с.9
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.3, 4
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.15,
16
00.00 “Приказка за коледната
звезда” /п./
02.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./ сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Слънчева Филаделфия”

Вторник, 16 април
06.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10
еп.7, 8
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.9, 10
09.00 “Домашен арест” - сериал
10.00 “Коледата на Пепеляшка”
- романтичен, комедия
(тв филм, САЩ, 2015),
режисьор Тоска Мъск, в
ролите: Ема Ригби, Питър Порт, Сара Стоуфър
и др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.1, 2
19.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.15, 16
20.00 “Новите съседи” - сериал, 15 еп. с.9, еп.15
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.5, 6
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.17,
18
00.00 “Коледата на Пепеляшка”
/п./
02.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./ сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал

Сряда, 17 април
06.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10
еп.9,
10
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.11, 12
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Женени до Коледа” романтичен, комедия
(тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Лиша Клустън,
в ролите: Джес Макалън,
Ейприл Боулби, Джеймс
Екхаус и др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Комиците и приятели”
(2018)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.3, 4
19.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.17, 18
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.9 еп.16
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.7, 8
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.19,
20
00.00 “Женени до Коледа” /п./
02.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./ сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./ - сериал

Четвъртък, 18 април
06.00 “Клуб Веселие” - сериал,
с.6 еп.3
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.13, 14
09.00 “Комиците и приятели”
(2018)
10.00 Премиера: “Делфинът
Бърни” - екшън, комедия,
семеен (Канада, 2018),
режисьор Кърк Харис,
в ролите: Лола Сълтън,
Логан Алън, Кевин Сорбо
и др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.5, 6
19.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.19, 20
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.9 еп.17
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.9, 10
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.21,
22
00.00 “Делфинът Бърни” /п./
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./ сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал
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Ловеч отбелязва Снимка спечели фотографски „Оскар”
годишнината от полета

По повод 40-годишнината от полета на първия
български космонавт Георги Иванов в центъра на
родния му град Ловеч е представена изложбата „Полетът на първия българин в Космоса”.
Чрез 22 табла регионалният исторически музей в
града представя снимки и информация за полета и
живота на първия български космонавт. Автор на
изложбата е уредникът Ганчо Ганев.
"Тази изложба я разширихме, като в нея сложихме
и заслугите на нашата българска космическа наука
в световен мащаб, защото българските учени представят за първи път космическа оранжерия. България е третата държава в света след Русия и Америка, която прави космическа храна. Това нещо е много важно", допълва г-н Ганев.
Изложбата ще остане експонирана до края на
април.

Снимка на бургаските солници спечели наградата на Световната
фотографска организация, а неин автор е русенецът Явор Мичев, който се занимава с аерофотография вече 11 години.
Снимката, озаглавена "Солта на морето",
е отличена като найдобрия български фотос в конкурса. „Този
кадър заснех без някаква предварителна
нагласа или стратегия.
При една от разход-

ките ми на
Бургаските солници
ми попадна
в полезрението, докато снимах с дрон,
тази гледка на водоема, достъпен за такива бани с
морска луга, и снимах серия
от три или четири кадъра.

та по българските земи
от началото на 19 век.
Варджиева ще приготви и ястието "Бял мъж",
като използва продукти

Е

кипът на доц. Людмил Симеонов от
"Пирогов" извърши

уникална операция за
Югоизточна Европа, съобщиха
от пресцентъра на лечебното заведение. Чрез нея
шефът на единствената

от нейното стопанство,
което се намира между старозагорските села Ягода и Ръжене.
Пресен хляб от ли-

мец ще приготвят и
ще изпекат доброволците от задругата "Дар лимец". За
целта те имат своя
преносима пещ, за
да предават знанието за най-древното
жито на българите,
замесвайки заедно
с гостите на фестивала истински хляб.
Красимира Пенева
ще покаже как се
приготвя сапун в домашни условия - щадящ кожата и ухаещ
на аромати, избрани
от нас. Пенева приготвя сапуните с етерични
масла, натурални оцветители и билкови извлеци.

В Берковица почетоха Иван Вазов

С рецитал, песни,
филм и четения в Берковица отбелязаха 140
години от пристигането
на Иван Вазов в града.
Проявата се състоя в
къщата-музей на Иван

Вазов, в която е запазена автентичната обстановка от престоя му в
града.
Иван Вазов пристига
в Берковица на 7 март
1879 г. и остава до 18

ми харесаха като концепция и композиция.

Уникална операция

Фестивал в Севлиево
Демонстрации на
храни, приготвени с
екологични продукти,
писане на икони, плетене на дантели фриволите и запознаване със старинни, малко известни занаяти,
практикувани в миналото, ще бъдат показани в шестото издание на фестивала "Семе българско", който
ще се състои на 20 и
21 април в градския
парк "Казармите" в Севлиево.
Технологът Мина
Варджиева ще покаже приготвяне на кашкавал от прясно, непастьоризирано мляко по рецепта, позна-

Впоследствие, като
ги оглеждах, кадрите

септември 1880 г. През
това време той е председател на Окръжния
съд в града. Причините да пристигне са здравословни - белодробни
проблеми и по препо-

ръка на лекарите напуска службата си в Русе, за да дойде в Берковица. Така патриархът на българската литература свързва завинаги името си с града,
в който намира много
сюжети за творчеството си, а в самата Берковица пише някои известни произведения
- поемата "Грамада",
повестта "Митрофан и
Дормидолски", разказа
"Белимелецът" и прочутото си стихотворение
"Малини".
В Берковица Вазов
основава туристическо дружество и прави многобройни излети в Стара планина над
града, запленен от величествената природа
и гостоприемството на
местните хора.

у нас Клиника по хирургия на ръката възвърна
възможността 37-годишен мъж от София да
използва отново пълноценно ръката си.
По повод на предишно заболяване мъжът губи функциите на китката
си, което рефлектирало
върху възможността да
използва ръката си. По
време на продължителната операция доц. Симеонов сменя увредената до крайна степен
става с нова.
Такава операция се
прави за първи път в та-

зи част на Европа. Досега всички пациенти, които се нуждаеха от смяна на гривнената става
(китката), се налагаше
да отидат до някои от
големите европейски
държави и САЩ, в които се извършва подобна операция.
Протезата е измислена в Швеция. Китката
е изключително фина и
специфична част от човешкото тяло. Тя е определяна като става на
ставите, защото компилира в себе си "букет"
от стави.

Бюст-паметник на
ген. Сава Муткуров

Продължава събирането на средства за изграждане на бронзов
бюст-паметник на ген.
Сава Муткуров във Велико Търново, съобщиха от инициативния комитет, създаден в памет на видния великотърновец. На благотворителен коктейл
във Велико Търново по повод
128-ата годишнина от смърт
та на генерала
са били събрани 2000 лв.
В рамките на събитието председателят на комитета "Сава Муткуров" професор
Георги Камарашев е припомнил основни
моменти от биографията на генерала - първия
български офицер, получил генералско звание, и единствения български офицер
с орден "За храброст"
1-ва степен. Той е един
от регентите на Княжество България заедно
със Стефан Стамболов
и Георги Живков до август 1887 г., когато за

княз е избран Фердинанд Първи.
На благотворителното събитие е бил представен и моделът на
бронзовия бюст-паметник, изработен от скулптора Денислав Сираков,
който ще бъде поставен
до централната алея в

парк Марно поле.
Членовете на комитета "Сава Муткуров"
изказват
благодарности на всички дарители, които са участвали и ще участват в инициативата.

Страницата подготви Соня Вълкова
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"Муле" предотврати Пребиха наши Крими
телефонна измама роми в Париж хроника

Мъж от Айтос, нает
за "муле", без да подозира това, е предотвратил телефонна измама

за 5700 лева. Няколко
дни по-рано непознат
наел "мулето" на работа за превоз на стоки от

България до Букурещ.
Един ден получил поръчка да вземе пари от
64-годишна жена. Когато отишъл на уреченото място, се усъмнил, че
става дума за измама, и
сигнализирал в полицията. Оказало се, че жената била на път да бъде ограбена по схемата "оказване на съдействие на полицейски
служители при задържане на телефонни измамници".

Самолет с българско семейство
се разби в Македония

Семейство българи майка, баща и две деца,
загина, след като самолет "Чесна" П210Н изчезна от радарите.
Открити са отломките от падналата машина. Няма оцелели.
49-годишният Георги Бошнаков и съпругата му Калина и двете им дъщери - Гергана и Биляна на 14 и на
18 години, са загиналите при падането на самолета на 80 км от Скопие. Самолетът е летял
от Охрид за София. От
македонските въздух-

оплавателни власти са
съобщили на българските си колеги, че при
опита на чесната за влизане в българското въздушно пространство за-

ради лоши метеорологични условия пилотът
е направил завой и е искал да кацне в Скопие,
но не е успял и самолетът е паднал.

Български роми, работещи във Франция, бяха
бити заради фалшива новина. Кристиян Иванов и
Кирил Аврамов от търговищкото село Давидово
са били нападнати от голяма група хора, докато
спят в бусовете си, с които събират отпадъци от
цветни метали. Причината за това била невярна
информация, че отвличат деца, за да ги продават за органи. Нападенията са били много агресивни, а биячите са били мъже между 20 и 40 г.,
от различни националности. Те са задържани.
Двамата мъже са спасени от друг жител на село
Давидово - Митко Димитров, който вижда нападателите. "Дадох газ срещу тях - те се пръснаха
и ги спасих", разказва той. От село Давидово настояват външното ни министерство да поиска от
френските власти разследване на случая.

Акция „Скорост” Жесток побой с бухалка

КАТ започна акция „Скорост” и 200 камери вече са разположени по пътищата в страната. Глобите за превишена скорост могат да стигнат стотици левове.
„За съжаление скоростта убива. За една секунда автомобилът изминава 14 метра, ако се движим с 50 км/ч и 25 метра, ако се движим със 100
км/ч”, казва автомобилният състезател Румен Дунев. Удар с 50 км в час се равнява на свободно
падане от височина от 10 метра. В опит да намалят инцидентите на пътя униформените в цялата страна излизат на лов за нарушители с всички налични камери в КАТ.
Ако се движим в населено място с 50 км над
позволената скорост, глобата е 700 лв., както и
отнемане на шофьорска книжка за срок от 3 месеца. Ако обаче се движим с още по-висока скорост, то тогава и глобата се покачва.
За всеки 5 км над тези 50 глобата е по още 50
лв. От КАТ твърдят, че ефектът от глобите е дисциплиниращ.
В рамките на последната акция „Скорост” от
август миналата година заснетите нарушители
бяха повече от 28 000. 24 000 от тях бяха снимани с мобилни камери.

39-годишна жена бе
пребита жестоко с бухалка от мъжа, с
когото живеела на семейни начала. С
две счупени
ръце тя успяла да избяга
от насилника
и да потърси
помощ в бензиностанция в Драгоман.
Пострадалата била
транспортирана в столична болница с фрактури на двете ръце без
опасност за живота.
Въпреки опита му да се
укрие от органите на

реда 53-годишният бияч е задържан след неколкочасово активно
издирване. Извършено претърсване на домашния му адрес, откъдето са иззети дървена бухалка, дръжка
за брадва и други ве-

ществени
доказателства.
С л е д
оказана
медицинска помощ
потърпевшата доброволно
е напуснала болничното
заведение. По-късно същия ден на криминално проявения и осъждан извършител е повдигнато обвинение за
причиняване на средна
телесна повреда при условията на домашно насилие.

Клошари – собственици на таксита

Шестима души са задържани след акция
срещу сивия сектор в
таксиметровите компании в Пловдив. Те
са собственици на так-

симетрови
фирми или
упълномощени да ги
представляват. Част от
тях са скитници, други затворници,
а част сигурно не знаят въобще, че притежават такива фирми. Досъдебното производство се води срещу четири пловдивски такси-

метрови компании, които по сигнал на ДАИ
не са отчитали приходите си пред НАП, използвали са фалшиви
документи. По думите
на окръжния прокурор
от около 1500 таксита
в града поне 1000 със
сигурност са подопечни на тези дружества.
Иззета е документацията им. Те не са внасяли данъци за периода
2017 - 2018 година.

Все повече деца
престъпници
Има увеличение на
престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни,
отчете зам.-министър Стефан Балабанов
след годишния отчетанализ на ГД "Национална полиция". Той
призова всички институции, длъжни да
се борят с тези противообществени прояви, да се включат поактивно в общата им
работа с МВР.
Балабанов обясни, че престъпленията от деца са най-вече в сферата на наркотиците, нарушения
на обществения ред,
кражби, посегателства срещу личността и грабежи. Той отбеляза още, че голяма част от родителите "абсолютно безотговорно се отнасят
към това какво правят децата след училище".
Рецидивист
блудствал
с малолетни
Рецидивистът Бюрхан А. е задържан за
срок до 72 часа от Окръжната прокуратура
в Разград, след като
му повдигна обвинение за блудство с две
момиченца на 9 и 13
години.
Досъдебното производство
срещу
45-годишния обвиняем е образувано, след
като едно от децата
разказало за действията на Бюрхан.
Мъжът бил приятел
на родителите на двете момиченца и всеки ден посещавал дома им.
Момиче скочи
от балкон заради
тормоз
Момиче на 11 години направи опит
да се самоубие заради отношението на баща си. Случаят е в софийския ж.к. "Захарна
фабрика".
Мъжът, на 42 години, е задържан и привлечен към наказателна отговорност за
това, че чрез жестоко
отношение към дъщеря си - 11-годишната
Е., е довел последната
до опит за самоубийство. С. е осъждан за
кражби.
Страницата подготви
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По света

От камилите на лимузините
Тръгнах от София за Дубай, когато в нашата столица температурите бяха близки до нулата.
След 5 часа полет пристигнах в
Дубай, където термометърът показваше 31 градуса, време подходящо за плаж, още повече че и водата в Персийския залив беше 28
градуса. Но не само в това се изразяват контрастите. Попаднах сякаш
в друг свят. Озовах се сред гора от
небостъргачи, най-високият
от ко-

ито - Бурж Халифа, е
828 м. След час и половина чакане
ред за асансьора само за една минута стигнахме до 124 етаж. Това
е най-високата сграда в света, но
скоро тя ще отстъпи първенството на вече строящия се нов небостъргач, който ще бъде висок 1256
м. Построени преди 15-20 години
сгради на 25 етажа започват да се
събарят, защото на
тяхно
място също ще се
издигнат небостъргачи. Запазват се
обаче кварталите с
едно- и двуетажни
сгради, с дворове
и огради, в които
живеят местните
жители. За туристите има много
атракции – зимна
пързалка и шоу с пингвини,
водна пързалка, градина, в която
животни са направени от цветя и
храсти, закрити и открити пазари,
молове, заведения. Булевардите са
с две ленти от по шест платна, по
които тече непрекъснат поток от
лъскави нови автомобили. И там,
както у нас в повечето от тях се вози само по един човек, но
то-

ва е обяснимо,
защото литър бензин струва само
2 дирхама (1 лв.), а най-ниските заплати са 7-8 хил. дирхама, но това е
само за чужденците. Местните работят предимно в администрация-

15

11
Ск ретиск а
императорската резиденция

Български

та и за тях заплащането започва от
15 хил. дирхама (7500 лв.). В Обединените арабски емирства живеят
около 6,5 млн. души, от които над 4
млн. са чужденци – индийци, пакистанци, африканци, китайци и други.
Тези забележителни резултати
са постигнати за сравнително кратък срок. До 1974 г. емирствата са
били английски протекторат и населението е
било предимно
номадско. След
получаване на
независимост,
за да ги приучат
към заседнал
живот, емирите им подаряват къщи и леки коли, осигуряват им безплатно здравеопазване и
образование,
високоплатена работа. Така от камилите те почти изведнъж се озовават
в лимузините. До преди 2 г. токът
и водата (тя се пречиства от морето, но не е подходяща за пиене) са
били безплатни, сега се заплащат,
но са доста евтини. Данъци няма,
както и осигуровки. Всеки сам решава как да се осигурява за пенсия,
като най-често това става чрез застрахователни дружества. Мъжете
имат право да се женят с до 4 жени,
но това могат да си го позволят само заможните. Защо-

то за всяка жена на родителите се заплащат минимум 70 хил. дирхама и на всички трябва да осигурят еднакви условия за живот.
Възниква въпросът как е възможно да се постигне такъв висок
стандарт.
Разковничето е в това,
че петролът е
обявен за национално богатство. Но
само 6% от
него формират брутния вътрешен продукт. Други
12% идват
от туризма.
Държавата е основен участник в разгърнатото строителство, както и в производството на
алуминий, стъкло и други материали, необходими за него. Как при
това положение може да се твърди, че държавата е лош стопанин?
Йордан ВАСИЛЕВ

Роден край

Всички знаем за древното минало на нашата
столица – от тракийско
през римско време и до
наши дни. Но не толкова известни са паметниците в нейните околности – един от тях е съвсем близо до София – в
град Костинброд. Там
има два уникални антични паметника – късноримската Резиденция
Скретиска на император Константин Велики
и Пътната станция Скретиска - първата спирка
западно от Сердика по
античния трансбалкански диагонален път, както и раннновизантийско селище Кратискара

в местността Градището
край града. В античността тази местност е била красива и плодородна, в близост до топъл
минерален извор и важен път до десния бряг
на р. Белица. На терена
са разкрити три по-важни периода: Резиденция Скретиска (IV-V в.
сл. Хр.), Неукрепено село, Ранновизантийско
укрепено селище Кратискара.
Има много основания, на които изследователите се позовават,
за да приемат, че Резиденция Скретиска е била предпочитаното място за пребиваването на
Константин Велики при
посещенията му в Сердика и че тя е възникнала именно като императорска резиденция,
сред които е, че годините на построяването
й съвпадат с началото
на продължителните му
престои в Сердика. Общоизвестна е знаменитата му фраза „Сердика
е моят Рим!“.
Основният архитектурен комплекс на резиденцията е един от найвпечатляващите образци на представителната късноримска жилищна архитектура (141/110
м) – най-забележителната извънградска резиденция в провинция
Вътрешна Дакия или
Средиземноморска Дакия в околностите на
столицата й Сердика.
Има голяма зала, трапезария, многобройни

Император Константин Велики
жилищни помещения,
банска част, огромен
двор с площ 4,5 дка с
градина и монументални входове. Общата

за което според писмените извори при хунските нашествия през 40-те
г. на V в. е пострадала и
Сердика.
Пътната
станция
Скретиска се намира
на 1000 м южно от резиденцията, възникнала
е вероятно за нейното
обслужване с основно
предназначение странноприемница с няколко помещения и вътрешен двор. Намерените
тук най-ранни монети са
от времето на импера-

План на резиденцията и пътната станция
площ на намерените подови мозайки в северния перистил (правоъгълен вътрешен двор,
градина или зала, оградени от всички страни
с колонада) надхвърля 1000 кв. м, а общата
дължина на перистила
и външния южен портик
е повече от 400 м. Резиденцията е ядрото на
внушителен вилен ком-

тор Константин Велики.
Ранновизантийското
укрепено селище Кратискара запазва с малки изменения името
на римската резиденция и името на римската станция Скретиска,
а при изграждането му
са използвани останките от по-ранната резиденция. Животът вероятно е прекъснал при

Костинброд днес
плекс и център на впечатляващо имение. Проучван е също така един
кръгъл обект (диаметър
32 м) условно наречен
Ротонда.
Силен пожар унищожава резиденцията, което съвпада с времето,

славянските нашествия
в края на 70-те г.- началото на 80-те на VI в. сл.
Хр. Запазени са ценни
свидетелства за фортификационната система,
градежа, крепостните
кули, жилищни и караулни помещения.
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Съюзен живот

Д

рага редакция, в бр. 10 от 6.3.2019 г., стр.
29, сте поместили отново лъжите и измислиците на Петър Петров в статията „Истината за състоянието на СП-2004”, но не са изписани в нея подробности за подривната дейност
на това лице.
Ето малко предистория за Петър Петров. Преди
да се самоиздигне за председател на столичната
организация, е изгонен от много други организации както в провинцията (Ловеч и В. Търново), така
и в няколко софийски организации като КНСБ, Конфедерацията на пенсионерите, КПБ заради опит за
разбиването им. Накрая се промъкна в столичната
организация, независимо че беше изгонен от председателя Цветан Минков, информиран вече за миналото му. Успява да се самопредложи и да заблуди
хората от столицата с красиви обещания. Но съвсем
скоро показа истинското си лице и подривните си
намерения. Като председател за малкото време успя да разбие столичната организация и да изземе
от касата средстава уж за културно-масова дейност.
Със създалия си „Сатиричен състав”, в който влизаха добри изпълнители, неподозирали нищо за корупционните намерения на П. Петров, единствената
му цел е не разнообразяване живота на пенсионерите, а да печели за собствения си джоб. Средствата,
които събираше от представленията не по най–почтения начин, чрез „разговори“ на четири очи, не отчиташе на касиерката на съюза, а лично присвояваше с оправдание, че имал много разходи, неизвестни
за колектива, и без всякаква отчетна документация.
Но не е само това. Получавал е средства, като се е
опитвал да изнудва председатели и на други пенсионерски организации. Последното му посещение с
тази цел е в гр. Брезник. Така вече в цяла България
разбраха кой е Петър Петров и „групичката” около
него и истинската му цел - незаконна печалба, прикрита под благородната цел за „разнообразяване
живота на пенсионерите“.
Относно опитите на тази личност да се добере
до председателското място след кончината на Цветан Минков той беше безскрупулен, но това не му
помогна да постигне целта си. На конгреса се самопредложи за кандидат-председател, издигнат уж
от дружество „Нов живот”, като не представи никакви данни за обществената си дейност преди
влизането в съюза. В изказването си от трибуната на конгреса не представи нищо съществено за
дейността си, но обеща, че ще работи за обединя-
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ването на пенсионерските организации в редиците на СП-2004. Но след конгреса започна активната си дейност срещу съюза. Това не учуди тези, които много добре го познаваха, от организациите,
от които беше изгонен и с които от години водеше дела. Явно това беше неговият стил и метод за
реализиране на мечтите си, нереализирани в професионалното му развитие.
На конгреса за него гласуваха само 2-ма делегати, а това отключи злобата в него.
Независимо че по негови твърдения е бил последван от 60 делегати, свидетели са 250 делегати, че никой не е напускал залата на конгреса.

Ето още една измислица на Петров. Но той не
спира дотук. След конгреса заедно с 4-ма делегати, явно недоволни от това, че не са избрани
в новото ръководство, заведоха дело срещу съюза и новото ръководство. Последваха десетки
статии на страниците на в. „Пенсионери” с измислици и неверни информации. Но не се задоволиха само с това, направиха опити да злепоставят ръководството и председателя в редица градове, но получаваха заслужен отпор от
пенсионерските организации. Направиха опит
да разбият Русенската организация, но получиха сериозен отпор от председателя Й. Казаков
и ОС на Русе. С решение на ЦС на проведено
заседание въпросните лица бяха изключени от
съюза и отнети заеманите организационни постове на П. Петров, Ст. Стефанов, Катя Христова.

ПриЗив

Да защитим
пенсионерите
Наближават изборите за Европарламент. Свидетели сме на различни
действия и коментари, свързани с определяне на водачите и формирането
на депутатските листи. Голяма част от
хората, особено пенсионерите, считат, че тези избори нямат особено
значение за нашия живот и нашата
съдба. В разговорите по кафенета и
клубове се чуват различни мнения.
Едни говорят за гласуване, съобразено с партийния си възглед. Други се
ръководят от водачите и участниците в листите. Голяма част обясняват,
че няма да гласуват. Значителен брой
пенсионери предлагат да се гласува с
невалидна (задраскана) бюлетина като израз на протест срещу това, че ЕС
не се интересува от социалната съдба на българските граждани.
Възрастните хора имат редица
права, регламентирани във важни
европейски документи. С европейския стълб на социалните права ЕС
пое ангажимент да ги защитава - от
правото на справедливо възнаграждение до правото на здравни грижи
и минимален доход за достоен живот. Досега нито един евродепутат
не е коментирал как тези права се
реализират в България. Изборите за
Европарламент са подходящ момент
да дадем гласност на проблемите на
възрастните хора.
Областният съвет на Нов съюз на
пенсионерите в Перник предлага да
подкрепим тези кандидати, които се
ангажират да работят за нашите пра-
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ва и правят публичен отчет за това,
което са извършили. Нека чрез отношението към евроизборите да покажем, че не може:
- след 40 години честен труд и създаване на блага да получиш пенсия,
по-малка от официалния праг на бедност;
- да се налага дискриминация повъзрастов признак чрез отказ от ежегодно преизчисляване на пенсиите
със СОД за предходната година;
- незачитане на осигурителния доход преди 1.1.2000 г.
Елементарната справедливост изисква пенсионната система да гарантира правото на работещите да получават на старини това, за което са
спестявали. Тези спестявания са техни лични пари. Те разчитат на тях и
не желаят подаяния от рода на коледни и великденски добавки или мижави проценти увеличение на пенсиите. Старите пенсионери години
наред са ощетявани и подлагани на
дискриминация.
Областната организация на Нов
съюз на пенсионерите заставаме зад
правата на новите пенсионери и настояваме за даване възможност на
хората да избират по коя формула
да бъде изчислена тяхната пенсия.
Призоваваме всички пенсионерски сдружения да предприемат
действия за реализиране на това искане.
областен съюз на пенсионерите
- Перник

Уведомени бяха общинските и областните съвети в цяла България, че въпросните лица не
представляват СП-2004.
За огорчение на Петров и съмишлениците
му ръководството на съюза продължава неуморно и безкористно работата си за изпълняване решенията на конгреса и не търси като
Петров финансова облага от съюза. Създават
се нови дружества в страната. Под ръководството на областния председател Йордан Дичев се стабилизира Пернишката организация,
която сега наброява над 1200 членове, организирани в 21 пенсионерски дружества. Възстановиха се организациите в Земен и Радомир, в Северозападна България, връщат се в
съюза организации, които „групичката” начело с Петров беше заблудила. Възстановяват
се организации във Враца, Монтана, Софияобласт, София-град.
В съюза влязоха нови коалиционни партньори, сключиха се споразумения за общи действия по проблемите на пенсионерите, проведоха се множество митинги, изпратиха се декларации и подписки до МС и президента. Представена бе на ЕС подписка по проблемите на
пенсионерите, за преизчисляване на пенсиите
и закон за възрастните хора. Със съмишленици събрахме нови 4000 подписа и внесохме
подписка в НС и президенството. Поддържат се
и добри контакти с Европейския пенсионерски
съвет, чиито членове сме от 2006 г. Развива се
и международната дейност – организират се мероприятия на пенсионерските организации по
поречието на р. Дунав (Румъния, Унгария, Германия), съвместни мероприятия със съседните балкански страни – Сърбия, Македония, Албания, Словения. Водят се преговори с Русия
и Всерусийската пенсионерска организация за
културен обмен.
ЦС и ръководството независимо от некоректното и неморално поведение на Петров
и групичката му продължават и ще продължават дейността си. И нека истината възтържествува.
в. Николова, председател на сП-2004

×îâåê ñ äîáðî ñúðöå
При тържествена обстановка в Белоградчик бе честван 80-годишният юбилей на симеон илиев – ветеран,
общественик, член на
сП-2004.
Гости на юбилея бяха кметът на общината
Борис Николов, зам.кметовете, Росен Младенов и Антон Трифонов - служители на общината, негови колеги,
Малина Башлийска –
председател на Областния съвет на СП-2004 –
Видин, членове на клуба на пенсионерите в
града, бивши негови
колеги от Телефонния
завод, общественици.
Поздравителен адрес към юбиляря поднесе кметът на общината, който му подари негов портрет и му пожела здраве и дълголетие.
След завършване на
средното си образование в механотехникума „Никола Вапцаров“ - Враца, и отбиване на редовната военна
служба Симеон Илиев
идва в Белоградчик. В
продължение на 34 години се изявява като
добър специалист при
производството на телефонни апарати.
Той е основател на
инструменталния цех,

организира първата копка при изграждането
на пристройките на втори корпус на завода и е
инициатор за създаването на музейна сбирка
в предприятието. Работи
за усъвършенстване качеството на телефонното производство. Заводът произвежда само висококачествена продукция, която намира пласмент не само в България,
а и в бившите съветски
републики. Награждаван
е с медал „Отличник на
Министерството на електрониката и електротехниката” и други отличия.
Симеон Илиев е председател на пенсионерския клуб „Мадона“ и
участва в мъжкия камерен хор „Белоградчик“ и
фолклорната група „Пей,
сърце“. Активно участ-

ва при възстановяване на празниците Бъдни
вечер, Коледа, Бабинден,
"Жътва" и др.
Мечтата на Симеон
Илиев е по-скоро всички пенсионерски съюзи
и сдружения в България
да се обединят.
Юбилярят бе поздравен от Общинския съвет
на СП-2004 – Белоградчик, и от председателя
на СП-2004 Валентина
Николова, която му връчи награда. Областният
съвет на пенсионерите
– Видин, клуб „Мадона“,
мъжкият камерен състав
„Белоградчик“ и местният творец Ангелина Йотова поднесоха специални поздрави на рожденика, като му пожелаха
здраве и дълголетие.

георги ПЕТров, лом
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България бе призната за космическа държава

- г-н иванов, след 40
години има ли още нещо, което не знаем за
полета на „союз-33“?
- Нашият полет с Николай Николаевич Рукавишников през април
1979 г. беше по програма „Интеркосмос“ и тъй
като е международен
полет, проблемите, които възникнаха, се знаеха
на Земята, така че нищо
ново не може да се добави към това.
- от позицията на сегашните постижения в
овладяването на космоса как оценяват вашия героичен подвиг?
- Поради взрив в основния двигател на космическия кораб „Союз33“, който служи за ориентация и сближаване до
космическа станция, както и за завръщане към Земята, се върнахме с ре-

зервния двигател. Но той
също беше наранен и затова се спуснахме по балистична крива с претоварване, достигащо до
8-10 единици. Моят колега Бéйрталан Фáйркашот
Унгария трябваше да
полети в Космоса през
следващия месец след
мен, а полетя след една
година, тъй като се налагаше създаването на
нов двигател. До нашия
полет са осъществени
32 космически полета и
такъв отказ не е имало.
След създаването на новия двигател и досега корабите „Союз“ летят без
проблеми. Планираните
експерименти бяха осъществени от следващите
екипажи.
Никога не съм мислил,
че съм извършил нещо
героично. С моя командир Николай Николае-

вич Рукавишников вършехме прецизно работата си по програмата. Няма да скрия, че и късметът беше на наша страна. По принцип в Космоса почти няма безпроблемен полет.
- смятате ли, че има
още неизяснени неща
за това необятно пространство, наречено
космос?
- Също като в сферата на познанието все поактивното усвояване на
Космоса разкрива все
повече неизвестни, тъй
като космическото пространство продължава да
бъде враждебна среда за
човека.
- Поддържате ли
контакти с космонавти
от други страни и по какъв повод?
- Разбира се, още през
1985 г. космонавти от Съ-

Планетата ликува

Началото на практическото усвояване на
Космоса е поставено на
4 октомври 1957 г. със
старта на „Спутник-1” първия изкуствен спътник на Земята в Съветския съюз. Следващият
етап идва само месец
по-късно - на 4 ноември с. г. със "Спутник-2".
Във Вселената е изпратено първото живо същество - кучето Лайка.
Неговата участ е била
предопределена, тъй
като не се е предвиждало корабът да се върне на Земята.
На 19 юли 1960 г. в
Космоса е изведен съ-

ветският кораб "Спутник-5" с кучетата Белка
и Стрелка. Целта на експеримента е да се провери ефективността на
системата за сигурност
на живота в Космоса и
изследване на влиянието на космическите лъчи върху живите организми. Двете кучета са
първите живи същества, завърнали се благополучно на Земята.
Върховият момент
настъпва на 12 април.
В 9,07 часа московско време от космодрума Байконур излита космическият кораб
„Восток” с пилот-космо-

ветския съюз и от програма „Интеркосмос“ заедно с колегите ни астронавти от Съединените американски щати, от
Европа, от Индия и Саудитска Арабия създадохме асоциация на участниците в космически
полети (АУКП) и всяка година се събираме в някоя
космическа страна на наши конгреси. Например
през 1988 г. бяхме в България, проведохме тогава IV конгрес на АУКП.
Миналата година бяхме в
Беларус. На тези конгреси обсъждаме глобалните проблеми на Земята,
на развитието на космическата наука и техника,
на запазването на природата на Земята, сблъсъка с небесни тела – астероиди, комети, и др. Обсъждаме и съвременните
космически полети, как-

Б

„Союз-33“ заехме шестото място като участници в пилотирани космически полети и третото място като държава, създала космическа
храна. И днес Институтът за космически изследвания работи много
сериозно и създава апаратура за Космоса. Членове сме на Европейската космическа агенция
въпреки обидно ниските заплати на учените и
специалистите.
въпросите зададе
Цветан илиЕв

11 април - международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи

Ужасът на века

навт Юрий Алексеевич
Гагарин. Корабът извършва една обиколка
на Земята за 108 минути.
През 1969 г. по решение на Международната федерация по авиация 12 април е обявен
за Международен ден
на авиацията и космонавтиката.

Тази дата е обявена за Международен ден на бившите политзатворници,
концлагеристи и пострадалите от фашизма и войните от Международната
федерация на борците от съпротивата
и пострадалите от фашизма (ФИР) и е
утвърден с решение на ООН.
Така се отбелязва въстанието на концлагеристите от Бухенвалд, подготвяно
дълго от съветските военнопленници.
На 11 април 1945 г. са нападнати стражевите кули, вътрешната и външната охрана на лагера, въстаналите концлагеристи излизат извън телените мрежи и вдигат червено знаме над административната сграда на лагера. Войниците и офицерите от СС бягат. Въстанието спасява
затворниците от сигурна смърт, защото
само ден преди това нацистите взимат
решение да унищожат всички. Два дни
по-късно 3-та дивизия на американските войски, напредваща в Тюрингия, достига Бухенвалд. По-рано, на 27 януари
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ерлинският конгрес разкъсва България, в
Тракия и Македония свободолюбиви българи отново грабват оръжието. Следват
въстания, четнически действия и нови идеи
за борба. Група велешки младежи в Солун, непокорни и борбени, решават, че тактиката на
Апостола и Гоце е отживяла времето си, и решават да тръгнат към свободата по най-късия път.
На 15 април 1903 г. малко преди пладне млад мъж
с паспорт на името на Георги Манасов минава прегледа на солунската митница и се качва на палубата
на парахода "Гвадалкивир". Подир час корабът вдига котва към открито море. Край Карабурун страшен гръм разтърсва "Гвадалкивир" и след пет минути огромни пламъци се издигат над корпуса му.
Първоначално решават, че са се взривили котлите.
Пътниците в спасителните лодки с покруса гледат
горящия кораб. Само на лицето на русия мъж грее
усмивка. Акцията на гемиджиите започва с гигантски фойерверк. Цяла нощ солунчани наблюдават заревото над залива. Турската полиция вече знае, че
това е атентат, и тръпне в догадки пред бъдещите
действия. Вечерта между новата и старата гара релсите са взривени. Повреден е локомотивът и някои
вагони, но жертви няма. Д. Мечев, Ил. Тръчков и М.

то и трудностите, които
се срещат при тях, и т.н.
- какво България
още може да даде за
изследването на космоса?
- Българските учени
участват в космическите изследвания от самото им начало. През 1971
г. български прибор летя в Космоса успешно и
България бе призната от
Организацията на обединените нации за 18ата космическа държава. С нашия полет с Николай Рукавишников на

Арсов са разочаровани. Но идва вечерта на 16 април.
В 20,30 часа осветлението в града угасва. След 10
мин. страхотен гръм разтърсва земята. Над "Банк Отоман" пламъците се издигат високо в небето. Екот от
бомби, динамитни взривове и стрелба цяла нощ оглася града. Нощта на солунските атентатори, нощта на
гемиджиите, нощта, в която младежите от Велес искат
Европа да види заревото на пожара и да разбере, че
българите глава не скланят. И че животът без свобода за тях няма значение.
В уречения час Коста Кирков разрушава тръбите на
светлинния газ и градът потъва в мрак. Й. поп Йорданов - Орцето влиза в предварително прокопания тунел и пали фитилите на заложения взрив. След като
е предупредил директора на банката и семейството
му да напуснат сградата, се прибира в квартирата си.
В кафене "Алхамбра" ученикът Милан Арсов пали с
цигара бомба и остава сам в опразненото кафене да
чака смъртта. Кирков се връща в града и хвърля бомба пред "Гранд хотел". Ил. Богданов прави подобен
фойерверк пред прозорците на кафене "Ньоньо". Вл.
Пингов, след като е запалил Бошков хан, тръгва към
квартирата на Мечев и Тръчков, но се натъква на заптиета. След първата бомба е застрелян. Мечев и Тръчков хвърлят десетина бомби из града, за да засилят
паниката и хаоса, и се барикадират в квартирата си,
където имат цял склад бомби. От прозореца хвърлят
бомба след бомба срещу стрелящите по тях заптии.
Призори мунициите им свършват и двамата другари
се изправят на прозореца да посрещнат смъртта. По
същия начин загива и ръководителят на групата Орцето на сутринта на 17 април. Хасан Арап бинбаши спира с ръка аскера, готов да вдигне с щикове тялото на
Орцето: "Вие трябва да вземете от тоя герой пример

1945 г., съветските войски освобождават най-големия концлагер Освиенцим
близо до Краков в Полша.
В годините на Втората световна война през лагерите на смъртта преминават над 18 милиона души, от които 5
милиона граждани на Съветския съюз.
Над 12 милиона от тях не оживяват. На
територията на Германия и окупираните страни действат повече от 14 хиляди концлагера. Това са места на ужасни
престъпления. Хората са били изгаряни
в пещите на крематориумите, задушавани в газови камери, измъчвани, изнасилвани, принудени да гладуват и да
се трудят до пълно изнемогване. С тях
са извършвани ужасяващи медицински
експерименти. По признание на самите есесовци продължителността на живота на един концлагерист е по-малко
от година, но трудът му се равнява на
почти хиляда и петстотин райхсмарки
чиста печалба.

как се мре за отечеството!"
На 18-и сутринта Коста Кирков, облечен в елегантен европейски костюм и с бомбе, отива в пощата
да подаде телеграма до европейските вестници за
целите на атентаторите. Спрян за обиск на входа на
станцията, опитва да се самовзриви, но е пронизан
от щиковете на аскера.
Последен загива битолчанинът Цвятко Трайков.
Опитът му да убие валията е неуспешен поради
силната охрана. Тогава той запалва една бомба и
сяда върху нея.
Оцелява единствено младежът, който взривява
"Гвадалкивир". Истинското му име е Павел Шатев.
Паниката от взривовете постепенно е изместена
от озлоблението. Виновниците трябва да бъдат наказани. Виновни естествено са всички българи. Войска и башибозук започват погроми над български
дюкяни, работилници и домове. Към тях се присъединяват гърци и евреи. Избитите и изклани българи са между 200 и 300. Турската власт официално признава 35 убити българи. В суматохата по погрешка загиват няколко гърци и евреи, а също има
няколко жертви сред чуждите поданици. Вълненията обхващат всички земи, населявани от българи,
от Цариград до Охрид. Най-жестоки са те в Битоля,
където има десетки убити и ранени.
Гемиджиите вярват, че посягайки на големи обекти и европейски капитали, ще привлекат вниманието на Европа към страданията на поробеното
българско население. Заедно с това те се стремят
да ограничат минимално жертвите сред цивилното
население. И за да покажат, че са водени от високи идеали, решават да принесат себе си в жертва.
В делото им някои намират прибързаност, недоверие във възможностите на организираната борба,
анархизъм.
Времето изтрива детайлите. Остават величието
на духа и саможертвата пред олтара на отечеството.
иван васЕв
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ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ
ДА БЪДАТ АКТИВНИ
„гиНко + алФалиПоЕва кисЕлиНа растителни
капс. х 60“ на ЕSPARA GmbH, австрия, поддържа еластичността на кръвоносните съдове, подобрява кръвоснабдяването на мозъка и мозъчната кора, влияе благоприятно върху паметта и концентрацията, съдейства за
поддържане на оптимално ниво на холестерола в кръвта, подпомага черния дроб срещу повишено натрупване на мазнини. Препоръчва се при синдром на хронична
умора и психично изтощение, за премахване на последствията от стреса. Има силно антиоксидантно действие и
допринася за запазването на очите, сърдечносъдовата и
централната нервна система в добро състояние, препятства образуването на атеросклеротични плаки върху вътрешните стени на кръвоносните съдове. Подобрява способността на клетките да генерират енергия, като ги снабдява с кислород. По този начин предотвратява образуването на анаеробна среда в организма – една от основните предпоставки за
възникване на злокачествени заболявания.
“калиЙ - МагНЕЗиЙ растителни капс. х 90” на
ESPARA GmbH, австрия, е прецизно уравновесена
комбинация от калий и магнезий - важни вътреклетъчни минерални вещества, които имат основна роля
за способностите на клетките да функционират. Калият е важен за сърцето, като подобрява сърдечната проводимост и понижава кръвното налягане. Регулира киселинно-алкалния баланс и оказва влияние върху освобождаването на хормоните, растежа на клетките и
транспортните процеси в бъбреците и червата. Спомага за яснотата на мислене, като доставя кислород до
мозъка, помага за изхвърлянето на отпадъците от организма. Магнезият е от основно значение за производството на енергия, метаболизма, мускулната контракция, предаването на
нервни импулси и минерализацията на костите. Той е необходим кофактор за
300 вида ензими. Измежду реакциите, ускорени посредством тези ензими, се
нареждат синтезът на мастни киселини и протеини, както и глюкозният метаболизъм. Нивото на магнезий също е от съществено значение за регулиране баланса на калций чрез оказвания ефект върху щитовидната жлеза. Той е
особено важен за спортистите, тъй като осигурява необходимия функционален капацитет на сърцето.
„рЕЙШи – жЕНШЕН растителни капс. х 60“ на
ESPARA GmbH, австрия, е уникално съчетание от
прочути с целебните си свойства адаптогени. Гъбата
рейши е особено популярно тонизиращо средство от
повече от 4000 години. Името й означава "билка на духовната мощ", а основната й биоактивна съставка - ганодерма, е известна като един от "еликсирите на живота". Рейши е естествен източник на германий и бета-глюкан, които активират имунната система и повишават защитните сили на организма срещу вредните
фактори, влошаващи имунитета. Ускоряват се възстановителните процеси на увредените тъкани и клетки, подходящ за хора, подложени на физически и/или
емоционален стрес, при висок риск от заболяване на съдечносъдовата система. Коренът жен-шен укрепва приспособителните реакции в организма и допринася за увеличаване продължителността на живота. Съдържа широка гама минерали и витамини и над десет различни фитохормона, които осъществяват мощен адаптогенен ефект. Жен-шенът е силен антиоксидант, всепризнат когнитивен активатор и ефективен антидепресант. Притежава изразено
подмладяващо и регенеративно действие върху физическото тяло, в съчетание с регулиращ емоционално-психичните процеси ефект.

За информация се обърнете към вносителя:
“ФАРМАБИОН ПЛЮС” ЕООД,
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg
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Хората са изумени от
бързината на действие на
иновативната формула.
Всички знаем, че с напредване на възрастта
зрението се влушава.
Особено забележим е този процес, когато навършим 40-годишна възраст.
Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене, безсилни пред влиянието на
времето върху здравето
на очите ни.
Миналата година на
здравния форум във Варшава беше представена
първата по рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози,
които откриват каква е
причината да се разваля
зрението с напредването на възрастта. Оказва ве и са полезни за предо- чивостта към инфекции,
се, че основният винов- твратяване на развитие- помага при високо кръвник за това е системната то на злокачествени ту- но налягане, атеросклелипса на някои микрое- мори и за укрепване на роза и рак.
Продуктът е наречен
лементи в тялото ни. Уче- имунната система.
Резенето действа до- вю Протект и е лиценните извличат тези елементи от концентрирани бре при газове в стома- зиран за патент за цяла
извлеци на няколко рас- ха, по време на менстру- Европа. След тримесетения: очанка, резене и ална болка, възпалител- чен прием хората сподерутин и ги комбинират с ни процеси на окото, за лят подобряване на зредостатъчно количество лечение на черния дроб нието, намаляване на
витамин С. Оказва се, че и заболявания на жлъч- умората в очите, забавятака създадената форму- ните пътища, има силно не прогресията на катала насища тялото с необ- антиспастично свойство. рактата. вю Протект се
рутин (добит от япон- препоръчва на хора с виходимите вещества и възстановява липсите, с кое- ска акация) екстракт сокостепенно късогледство, като профилактито започва възстановява- 100 mg
Рутинът представля- ка от развитие на катане на зрението.
ва мощен биофлавоноид ракта и макулна дегенесъсТав:
очанка екстракт 100 с широкоспектърни пол- рация, свързани с въззи за здравето. Основно- растта. Изключително
mg
Очанката представля- то му предимство е, че подходящ е за хора, рава прекрасно средство има силно изразени ан- ботещи на компютър, и
за профилактика на оч- тиоксидантни свойства. такива, които прекарват
ни болести с различен Рутинът е утвърдено ле- дълго време в шофирапроизход, а също така за карствено средство сре- не. вю Протект предстаповишаване остротата на щу хеморагии от разли- влява прекрасно средзрението. Тя широко се чен произход – за нама- ство за профилактика на
прилага в офталмология- ляване пропускливостта очни болести с различен
та при лечение на деге- и чупливостта на капи- произход, а също така за
неративно-дистрофични лярите. Предлага се съ- повишаване остротата
процеси на очната мем- що и за лечение и профи- на зрението. Широко се
брана. Подобрява зрени- лактика на кръвоизливи, прилага в офталмологияето при хора над 70 годи- при хипертония, бъбреч- та при лечение на дегени. Богата е на витамини ни заболявания, хемора- неративно-дистрофични
А, С и група В и съдържа гична диатеза, ревмати- процеси на очната меммного силиций и желязо. зъм, а и при капилярни брана. Подобрява зрениОчанката има адстрин- кръвоизливи от токси- ето при хора над 70 гогентно и противовъзпа- чен произход – във всич- дини. Продуктът има адлително въздействие. ки случаи заедно с вита- стрингентно и противовъзпалително въздейстПрилага се при: конюнк- мин С.
вие. Прилага се при: ковитамин с 100 mg
тивити, блефарити, възНуждата на човешкия нюнктивити, блефарити,
паление на слъзните канали, повишена уморяе- организъм от витамин С възпаление на слъзните
мост на очите, петна по (аскорбинова киселина) канали, повишена умороговицата, катаракти е безспорна. Той пред- ряемост на очите, петна
и хордеолум (ечемик на ставлява водоразтворим по роговицата, катараквитамин, който изпъл- ти и хордеолум (ечемик
миглите).
резене (див копър) нява множество важни на миглите).
Препоръчителен е
функции в човешкия орекстракт 100 mg
Малко познатата бил- ганизъм. Той увеличава приемът в продължека резене има вид на ко- значително усвояването ние на 3 месеца 2 пъти
пър и аромат на анасон, на желязо (Fe), участва в в годината. вю Протект
богата е на полезни ве- образуването на костите, има дълготрайно дейстщества и има отлични ле- зъбите и тъканите. Вита- вие, като запазва своята
чебни свойства. В народ- мин С подпомага заздра- ефективност в тялото доната медицина се използ- вяването на рани, под- ри след периода на уповат семената от билката държа еластичността на треба. Без лекарско предрезене. Поради елемен- кожата, подобрява устой- писание.
ти като магнезий, калий, При поръчка на три продукта получавате подарък
калций, желязо и друкнижка „лечебните билки на България“
ги растението има разПродукта Вю Протект можете да поръчате
лични полезни свойства.
Листата и стъблата му съдиректно на телефон 0877 72 10 40.
държат каротин, витами- Както и на интернет страницата: https://biotica.bg
ни от група В, аскорбиноили в повечето аптеки в страната.
ва киселина. Те са мноЦена:
го богати на антиоксидантни съставки – квер- 1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
цетин, рутин, флавоноиди и други вещества, кои- 2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
то възстановяват сърце- 3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./
то и кръвоносните съдо-
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50% от мъжете над 50-годишна
възраст страдат от доброкачествена
хиперплазия на простатата
Заболяванията на простатата
се срещат все по-често. Това зависи, както от хормоналните изменения, които настъпват у мъжа след 50-годишна възраст, така и от начина на живот и хранене. Хиперплазия на простатата
е едно от най-често срещаните
доброкачествени състояния при
мъжете, което влияе много силно върху качеството на живот на
пациентите. 50% от мъжете над
50-годишна възраст страдат от
това заболяване, до 80% - над
60 години и над 90% при мъжете над 80 години.
Признаците са толкова поподчертани, колкото по-голяма е хипетрофията на жлезата
и последващото стеснение на
уретрата. Симптоматиката се
изразява в: често уриниране,
както през нощта, така и през
деня, затруднения в началото
на уринирането; намаление количеството и силата на пикочната струя. Счита се, че причините са комплексни и зависят от
много неща: хормони, възраст,
растежни фактори, начин на живот – хранене, околна среда и
др. След 40-та година при мъжете настъпват естествени хормонални промени, по подобие
на менопаузата при жената. Определят се с термина „андропауза”. Проявленията й са свързани именно с прогресивно намаляващите нива на свободния
тестостерон, докато нивото на
естрогените (женските полови
хормони) остава същото или относително нараства.

Лечението на хиперплазия на
простатата често е свързано с
лекарства, притежаващи странични ефекти, а оперативната
намеса невинаги е решение на
проблема. За радост, има по-щадящи начини, на базата на растителни субстанции.
ПростаРен e специално разработена синергична формула
от висококачествен екстракт от
Върбовкa, Гроздово семе и Селен от натурален източник, в
най-усвоимата му за организма
форма L-Селенометионин. Върбовката е наричана от австрийския фитотерапевт Мария Требен „мъжката билка“. Неслучайно тя получава това название.
Те действат благоприятно едновременно върху различни симптоми, свързани с неразположенията на простатата. Възпират
растежа на епителните клетки;
подпомагат естествената дейност на простатната жлеза на
различни нива; действат противовъзпалително и антибактериално; предпазват от туморни израждания.
Простарен (ProstaRen) може
да се използва както съпътстващ
традиционното лечение, така и
като негова алтернатива. Чрез
ПростаРен се ограничават страничните негативни ефекти, появяващи се често след продължително медикаментозно лечение или чрез оперативна намеса. ПростаРен може да се използва удачно и след оперативно лечение. Търсете в аптеките или
онлайн на www.botanic.cc!
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Алтория и заболяванията Изпитани рецепти
на дихателната система Лечение с люляк

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

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

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

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

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

При подагра
Сложете в бурканче
цветове от лилав люляк.
Залейте ги с ракия в количество, което ги покрива на 1-2 см над повърхността. Извлекът трябва
да престои за период от
две седмици на тъмно
място. След това се прецежда.
От приготвената алкохолна течност трябва
да приемат трикратно по
20-30 капки. Това количество се разтваря в малко вода.
Този лек е подходящ
не само за прием при подагра, но и при необходимост от детоксикация на
организма.
При язва на
стомаха
Смесват се и се разбъркват внимателно по
50 г корени от бял оман,
цвят от люляк, корени от
репей и цвят от невен и
30 г корени от брей. 2 супени лъжици от сместа се
заливат с 500 г вряща вода. Киснат 1 час и запарката се прецежда. Пие се
по 1 винена чаша 4 пъти
дневно преди хранене.
При тежки рани
Листата на люляка се
нарязват на ситно и се
прави превръзка.
При шипове
Вземете 1 супена лъжица люлякови цвето-

ве (нарязани) и същото количество листа
от растението. Прибавете и 1 супена лъжица стрита на прах върбова кора. Цялата тази
смес залейте с 500 мл
водка. Оставете тинктурата да престои 3 часа.
След това я сложете на
котлона за няколко минути и прецедете.
В тази течност натопете парче марля. Приложете го върху засегнатата област. Оставете го да
престои там в продължение на 2 часа.
При проблеми с
червата
При проблеми с червата, изразяващи се в
диария и неприятно подуване, може да се опита следният лек. Лъжица цветове люляк запарете за 35 минути в 100
мл вряща вода. След това прецедете течността.
От нея приемайте на ден
само по лъжица. Количеството е напълно достатъчно за нормализиране
на чревната дейност.
При диабет
2 супени лъжици люлякови пъпки изсипете в
500 мл вряща вода. Оставете ги да киснат един
час, след което прецедете течността. Приемайте
от нея по 1 супена лъжица преди ядене.

Специален еликсир, разработен по рецепта на руски
експерти, елиминира болката при движение и работа
Формулата на Артроактал е
разработвана в продължение на
дълги години в един от най-големите институти в Русия по ревматология и травматология. Изцяло
натуралните му съставки подсигуряват неговото безвредно действие и същевременно действат
върху причинителите на възпалението и болката в ставите, прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали проучвания върху Артроактал, споделят своите професионални мнения, че това е един от малкото препарати, които притежават 100% доказана ефикасност и могат завинаги да ви освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст, още след
4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като
на 20-годишен. Болките в колената, лактите, таза или китките изцяло ще изчезнат, а Вие ще си
върнете пълната подвижност на ставите. Всичко
това е възможно благодарение на научния пробив“, твърдят руските учени.
Проведено изследване с така разработената
комбинация с 162-та участници показва, че след
30-дневен прием си върнаха пълната подвижност,
както и напълно премахнаха болките в ставите.
Също така укрепнаха ставите, а хрущялът се възстанови. Някои дори се върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от
участниците:
l пълно премахване на болката в ставите и
гръбнака още след първата седмица на ползване;
l премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2 седмици;
l премахване на възпалението и възстановяване на ключовите елементи на ставите (кости и
хрущяли) за 4 седмици;
l възвръщане на пълната физическа подвиж-

ност след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната Станка
Кръстева от София, която
е една от първите участнички в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на Артроактал усещах как ставите
ми полека започнаха да се
отпускат. С всеки изминал
ден болката в таза намаляваше, докато накрая изчезна напълно. Подвижността
на крака ми се увеличаваше. След втората седмица отново започнах да ходя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След
30 дни болката и ограниченията в подвижността
изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павлина Смирненска, като
пробвала Артроактал, ни изпрати следното
писмо:
„За обикновения човек това изглежда невъзможно, но Артроактал действа и при това много бързо!
Обикновеният човек ще си помисли, че това е
невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са нормални способности за възстановяване,
които всеки организъм притежава. Не е чудо, а
просто най-новото научно откритие. Като бивш
медицински работник съм напълно запозната със
структурата на костите и ставите и принципите на
дегенерация. Тайната за толкова мощното действие на Артроактал се крие във фитонутриентите, извлечени от множеството билки, вложени
в еликсира (Гръмотрън корени, Полски хвощ
стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец кори,
Копър плодчета, Кестен плод, Бреза листа, Бял
равнец стрък, Коприва стрък, Репей корен).

Тези активни съставки, които проникват в
наноструктурата на ставата, стимулират хрущялните клетки към регенерация. Не само
че премахват възпалението, но също така
подхранват клетките и начеват процес на
самовъзстановяване. Ставите са буквално
възстановени и подмладени. Въпросните активни съставки са в състояние да:
l стимулират хрущялните клетки към
пълно възстановяване – благодарение на
това ставите се възстановяват независимо
от възрастта;
l увеличат синовиалната течност с 40%
– благодарение на това ставите укрепват и
стават „по-еластични;“
l елиминират възпалението 9 пъти побързо – благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко. Съставките забавят
загубата на колаген и ставна течност, както
и тласкат клетките към регенерация. Вслед-

ствие на това ставите възвръщат пълната си
подвижност на наноклетъчно ниво, а организмът сам „поправя щетите“. Това е изцяло натурален начин.
Препоръчвам горещо продукта, тъй като
не само познавам принципите му на дейтвие
от научна гледна точка, но и защото сама изпитах ефекта и намерих облекчение за болните си стави. Без оглед на възрастта отново може да се радвате на пълната подвижност на ставите, а организмът Ви сам ще се
бори с болката и сковаността.“
АРТРОАКТАЛ оказва благоприятно въздействие на коленните и тазобедрените стави, междупрешленните стави на гръбначния
стълб, ставите на крайниците:
Подобрява подвижността на ставите;
Намалява сковаността при движение;
Облекчава болката в коленните, тазобедрените и междупрешленните стави.
Внася допълнително количество калций
от растителен произход в организма и стимулира отлагането му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Артроактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след
периода на употреба. Без лекарско предписание.

При поръчка на три продукта получавате подарък книжка
„Лечебните билки на България“
Продукта Артроактал можете да поръчате директно на
телефон 0877 72 10 40.
Както и на интернет страницата https://biotica.bg/ или в
повечето аптеки в страната.

цена:

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

10.IV. - 16.IV.2019 г.
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За да живеем
по-дълго

Дълголетие

Прекомерната физическа
активност
влияе
отрицателно
върху продължителността на живота на
по-възрастните жени,
сигурни са експерти от
медицинския център
на Университета в Маастрихт в Холандия.
В своето проучване учените анализират
данни от 20-годишни
наблюдения за здравето на 8 хиляди мъже и
жени над 60-годишна
възраст.
Оказа се, че физическата активност повече
от 1 час на ден е полезна за мъжете и вредна
за жените.
Така жените, които
спортуват 30-60 минути
на ден, живеят повече.
От общия брой на хората до 90 години 34%
от жените и 17% от мъ-

жете оцеляват. В същото време по-голямата
физическа активност се
оказа много по-полезна
за мъжете.
Шансовете за оцеляване на 90 години са се
увеличили при мъжете
с 34%, ако са били ангажирани за повече от половин час и с 38% при
физическа активност за
повече от 60 минути.
Учените са отбелязали, че е достатъчно жените да поддържат формата и теглото си, без да
се претоварват, тъй като
това може да доведе до
намаляване на продължителността на живота.
Според учените честите срещи с приятели
и любими роднини влияят върху продължителността на живота и забавят процеса на стареене.

ПОЛАРИС - поляризационен диск
Енергията, която лекува и подмладява без електрическо захранване, задвижва потоци в човешкия организъм, като го
стимулира сам да се излекува - изобретение на гениалния руски учен Джордж Лакховски, който е работил с Никола Тесла
Възрастта не трябва да боли
Един от първите симптоми, който показва, че нещо не
е наред със здравето, е болката. В намирането на решение за проблема човек е принуден да направи всичко.
За съжаление повечето от процедурите се свеждат до
премахване на болката, без да се търси причината и да
се реши проблемът. Разбира се, някои причини са много
трудни за отстраняване, тъй като те съществуват в продължение на много години и са причинили сериозни щети на организма.
Въпреки това ние сме много доволни от изявленията
на голям брой потребители на дискове ПОЛАРИС, които
ни благодарят и казват, че след много години те са успели
да решат някои здравословни проблеми и да премахнат
напълно станалата хронична болка по естествен начин.
Повишаването на нивото и потока на енергия чрез
ПОЛАРИС подобрява кръвообращението и по този начин осигурява условия за регенериране на увредените
тъкани и органи и така се премахва причината за болката. Такива свидетелства идват от цял свят и тук споделяме тези, които дойдоха от Канада.
Мари-Пауле Бонънфант, Тройс-Ривиерес: Спасение в точното време
„С голямо удоволствие
ще споделя с вас моя опит и ползата, която имам от
използването на диск ПОЛАРИС. Вярвате или не, аз
имах остеоартрит. Трябваше да използвам болкоуспокояващи всеки ден, което първоначално облекчаваше
болката ми, но след това вече не. Поради голямото количество лекарства и инжекционни препарати възникнаха проблеми със стомаха и черния дроб . Прочетох в
едно списание статия за поляризационен диск ПОЛАРИС. Чувствах, че това ми е необходимо, и скоро, след
като го получих, разбрах, че не съм сбъркала. Благода-

рение на него сега се чувствам много добре.
Използвам го всеки ден според инструкциите
и съм благодарна, че на 75 години съм в подобро състояние от всякога. Поставям диск
ПОЛАРИС под каната с вода и всеки момент
имам "жива вода", от която пия повече, отколкото преди. Надявам се, че другите, които търсят решение за здравето си и използват диск ПОЛАРИС, ще почувстват отново
радостта от живота."
Уилям Земке, Торонто: ПОЛАРИС е чудо за мен:
"Използвах диск ПОЛАРИС всеки ден по 10 -15 мин. в
долната част на гърба, защото имах силни и остри болки, особено сутрин, когато се събудя или след продължително седене. Постепенно силната болка намаляваше,
а след 3 месеца изчезна напълно.
Освен това имах проблеми с циркулацията на кръв
в крайниците, особено в десния крак, който беше побелял и студен. Държах диска под стъпалото си всеки ден;
в началото по 10 мин., но понякога и повече от 30 мин.
Беше ми толкова е приятно да усещам отново движението, което протичаше в крайника ми. След 6 месеца циркулацията се подобри с над 75% и сега е почти нормална.
Имах силна болка и ограничена подвижност в двете
рамене. Използвайки диск ПОЛАРИС ежедневно, те са
напълно мобилни, свободно повдигам ръцете си и нямам болка.
Наскоро си правих общия годишен преглед и въпреки
че съм 76 години, повечето показатели са като на младеж.
Сигурен съм, че всичко това е благодарение на ПОЛАРИС.
Мога да дам и друг съвет на потребители на диск ПОЛАРИС при болка от артрит в областта на китката: Сложих един диск под китката и един върху нея, получи се
сандвич. Само за няколко минути болката и сковаността
на ставата изчезваха. С няколко диска, които използвам
на няколко места едновременно, съкратих продължителността на сутрешната процедура, с която започвам деня.

Просто да кажа "Благодаря" не е достатъчно; ПОЛАРИС е чудо за мен!"
От тези прекрасни преживявания можем да видим, че упоритостта и инвестицията в диск ПОЛАРИС са здраве и се изплащат по безспорен начин.
За по-малко от сумата за лекарства за
1 месец можете да имате такъв мощен инструмент, който значително да повлияе
на вашето здраве и дълголетие.
Специфично приложение на ПОЛАРИС: всички видове болка, гинекологични и урологични проблеми,
болезнен гръбнак и стави, затлъстяване, нарушено
либидо и ефикасност, стерилитет, хемороиди, запек
и проблеми с червата, белодробни и сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната жлеза и синусите,
главоболие, безсъние и лошо настроение ...
За поръчка и информация:
тел. 0886 777 126 и на сайта на Поларис БГ
www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОЛАРИС
1 бр. - 70,00 лв. + доставка
2 бр. - 140,00 лв. + безплатна доставка
3 бр. - 10% отстъпка /189,00лв./ + безплатна доставка
Куриерски услуги доставка в гр. София – 3,60 лв.
Куриерски услуги доставка до други населени места – 5,00 лв.
В опаковката има подробно описание за приложението му.
„Чудесата наистина са възможни” – добавя създателят на диска Томич, специалист по гинекология и
родилна помощ, повече от 20 години се занимава в
търсене на възможности за лечение извън ограничените рамки на класическата медицина. Създава диск
ПОЛАРИС след дългогодишни проучвания и анализ на
схеми на Тесла и Лаковски.
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Бях решил да напусна града. Купих си къща на село. Въпреки че
беше в центъра, дворът
беше обрасъл с храсталак, коприва и бурени.
Побутнах вратата и влязох. Отляво на коридора
зееше отворена врата,
от чиято рамка се провесваха прашни паяжини и се замотаха в лицето ми. В стаята имаше
две легла, крачна шевна машина „Сингер“, а
на стената за голямо
мое учудване видях барабан. Висеше на презрамката на пирон, забит
в стената. Отстрани на
барабана под обтегачите му бяха забодени двете палки. Под него имаше голям кош, изплетен
от върбови пръчки, пълен с парчета от амбалажна хартия, листове
от тетрадки, квадратни
картончета от цигарени кутии и какви ли не
листчета. Всичките бяха
изписани с едър четлив
почерк. Без да бързам,
обиколих и останалите
стаи. После се върнах
до коша, взех един лист
от тетрадка и се зачетох:
„Селски стопани, кметът
съобщава, че утре заран
пред кметството ще бъде изведен селският бик
Борчо. Който има разгонена крава, да я докара
на Борчо, за да свърши
работата, както той си
знае. 2 септември 1939
година.“ Излязох навън,
повъртях се из буренясалия двор и в този момент през оградата се
показа побеляла глава.
- Дядо, току-що купих къщата. Ще сме съседи… Казвам се Петко
и съм от София - представих се аз.

- О, момче, драго ми
е, че ще имам с кого да
си говоря, че то селото
запустя. Къщицата не е
лоша. Стига да се постегне малко. В нея живееше Мито Клечката с же-

ме всяко село си имаше бик, кмет и поп, училище и даскали. Сега ни
кмет, ни бик, ни поп, ни
училище. Нищо си нямаме. И хората се разбягаха. Борчо му викахме. Го-

на си. Той беше селският глашатай. Биеше барабана и ни съобщаваше новините и заповедите на кмета и властта.
Добър човек беше. Така
де, удряше и барабана в
духовата музика. Добре
си направил... – не довърши мисълта си старият човек и продължи: – Моето име е Дишко, дедо Дишко ми викат. Сам съм. Бабата умря, а децата заминаха по
чужбина и не идват.
Така се запознах със
съседа. Понякога изваждах по едно листче със
съобщение от коша на
глашатая и разпитвах
дядо Дишко за случилото се в селото. Старият
човек изнасяше лимонадено шишенце с ракия, нарязваше доматче и като пийвахме, ми
разказваше историите
от съобщенията. Първия ден, като седнахме
на раздумка, го попитах:
- В селото имало ли е
бик?
- Имаше бик, и то какъв бик беше само! – започна той. - Едно вре-

лямо, породисто животно. Беше докаран от Европа. Селото си имаше и
бикарница, където Борчо живееше. От този бик
какви телета се раждаха!
Да видиш умно и благородно животно. Като докарат кравата, ще я обиколи, ще доближи устните си към нея, ще я подуши покрай ушите, по-

край шията, ще се допре
лекичко до нея и ще почне нещо да й говори нежно, нежно. А нашите
кравички, дребни едни
такива, много-много не
разбираха от тези мурафети, които Борчо
им правеше. Ама
им беше приятно.
Абе бик европеец, ще река сега.
Да ти е кеф да гледаш как се ражда
животът пред очите ти. И като скочи, ще свърши работата едно така
майсторски, че и
кравата да остане
доволна, и стопанката й,
която я е довела. Докато бикът си върши работата, тя стои отстрани, гледа внимателно и
трие колената си едно
о друго, като вижда добрата работа на Борчо.
После подвикне: „Айде,
Борчо, айде, кака, още
един път, та да знам, че
работата е сигурна…“

Сега се сещам за една случка с кравицата на
Дешка. Тя, женицата, беше вдовица. Мъжът й загина във войната през
1945. Бедно живееше с
двете дечица. Докарала
тя разгонената кравица и чака бикарят да изведе Борчо. Бикарят се
задава по улицата, ама
не води бика. Разболял
се. А днес така, а утре
и на кравицата цикълът
минал. Оттогава тръгна
по селото този лаф: “Кога кравата на беден човек се разгони, селският бик ще се разболее.“
Бедните хора си нямаме късмет. Дълго време
Борчо си вършеше работата. Ама нà. Направиха ТКЗС-то и като почна една модернизация,
една механизация и като казаха един ден - вече не ни трябва селски
бик. Работата на бика ще
върши човек. Викам на
тогавашния председател: „Слушай бе, Ламбо,
то какъв ще е този мъж,
дето ще рипне на кравата? Айде, да речем, че
рипне? Ама и работа да

свърши, теле да се роди… То на жените рипаме, рипаме, пък я станала работата, я не. Та на
кравата…” Председателят се смее и ми казва:
„Ще дойдеш утре в девет часа в краварника
на ТКЗС-то и ще видиш.“
Отивам аз сутринта, а
там се събрало половин
село да гледа. По едно
време се чу бръмчене на
мотор и току спря пред
краварника един такъв
нахакан момчурляк. Изведоха разгонената крава.
Момчето отвори докторска зелена чанта, извади някакви такъми,
пристъпи до задницата на кравата, вдигна й
опашката и навря в нея
някакви клещи и с едно
като спринцовка пръсна
нещо и извика: „Готово.“
Бре, викам си, това, както е тръгнало, и нас, мъжете, ще ни елиминират.
Момчето си прибра такъмите, качи се на моторетката и отпраши към
друг краварник.
кръстан
владиМиров
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Едно съкровище в дома си имам,
години вече десет е със мен...
То символ е на вяра и родина –
за българско мотив е съкровен!
Три чана бронзови и гласовити
от ранно утро покрай мен звучат...
Те с красота изпълват ми очите
и разлюлени, и кога мълчат!
Със чановете аз честит пътувам –

в поляните родопски ширя крак...
С тях песните Орфееви сънувам,
привеждам си главата пред Батак!
Припомнят трите чана за Момчила,
за бунта гневен на Мехмед Синап...
От песента им с властващата сила
поредно чувствам колко съм богат!
Три чана, сякаш трима верни братя,
в едно вградили делник и мечти...
Окрилен с тях, на слънцето ще пратя
далечен поздрав, че за нас блести!
Аз будя се и все със тях заспивам –
в съня ме води звучният им глас...
С Пегас летя, във бури не унивам,
при все бедняк - богат духовно аз!
стоян МиХаЙлов, Търговище
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Ïосрåùанå â Çâåçднèÿ гарадоê
По повод 40-годишнината от полета и повдига на българския космонавт
георги иванов публикуваме спомените
на неговия инструктор-методист, летец първи клас о.з. полковник Цветан
сТоЙНовски.
На 10 април 1979 г.
в 20 часа и 34 минути от космодрума Байконур излетя корабът
„Союз-33”.
Този момент го
очаквах с напрежение.
В Звездния гарадок се
подготвяха двамата български военни летци Георги Иванов и Александър Александров. А в далечните 1960 и 1961 г. аз
се оказах инструктор на
Георги във Военновъздушното училище. Той
пък се оказа един от найбързо и добре усвояващите курсанти. След това и той бе инструктор,
а впоследствие летец-

изтребител. Знаех, че се
готви за космонавт. През
февруари 1979 г. писателят Серафим Северняк ме помоли да споделя впечатлението си
за Георги, тъй като готвеше книга за него, която трябваше да бъде
пусната за разпространение в деня на полета. Така и стана. Когато
седнахме на масичката,
той пусна магнетофона
и ми каза: „През пролетта трябва да излети български космонавт. Подготвят се двама. Единият
е Георги Какалов. Той е
бил твой курсант. Може
би не си го спомняте, по-

Цветан
стойновски
край вас са минали много хора, но сега просто
за случая.” Явно Северняк си е представял, че
както през учителя, за
една година преминават стотици ученици и е
напълно нормално да не
се помнят всички. Аз се
усмихнах и му казах, че
не само за случая, а и на

него и на всички, които
съм обучавал, познавам
и зъбите, защото в летателната група са трима
или четирима курсанти.
От продължилия дълго
разговор в книгата си
той е поставил може би
най-характерното:
„Цветан Стойновски:
- Мога да кажа, и не за
случая, а просто защото това е така - ако съм
имал пет души отличници – Георги е един от
тях! Да се правят повече класации не е необходимо, пък и не е възможно… С какво съм го
запомнил - вглъбен, амбициран, схватлив, пъргав ум… Похваля го, наведе глава и се усмихне едва забележимо, някак си виновно…Найхарактерното е, че той
винаги се справяше с
извънредните ситуа-

Пред тренажора
ции… Изключително
чувство за единствено
решение! Хладнокръвно и бързо реагира и
без да трепне, продължава полета.”
Серафим Северняк:
- Тук просто ще прекъсна и ще дам отново
думата на Николай Рукавишников:
„Георги има рядко
чувство за реагиране
на извънредни ситуации! Много пъргав и избира единствено вяр-

ното решение…
Значи, както е казано в Писанието: нищо
не се ражда от нищото.
Това, което имаш и което си изработил до съвършенство, никой не
може да ти отнеме. Но
„яковете” са едно, а „съюзите” – друго!“
Цветан Стойновски:
- Хайде да не съм най,
но аз съм един от найсигурните, че полетът
ще завърши успешно.
Следва
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кучетата, да правят
с теб каквото искат!
Браво на тези лекари!
Това ли е номерът – ако
си неплатежоспособен,
значи няма да получиш
качествена помощ. А
всъщност каква е гаранцията, че ако платиш – ще те оперират
„светила”, които ще
свършат всичко, както
е редно? Кой следи дали те оперират професори или пък те дават
на младите да се учат
върху теб? И що за отношение е това към хората, към Хипократовата клетва? По принцип думата „избор” означава ти сам да предпочетеш нещо или някого. А нима някой по-

знава всички лекари специалисти, за да предпочете определен доктор,
и каква е гаранцията,
която ти дават, че ще
е успешна операцията
или раждането – при
младите майки?!
Сигурна съм, че няма
човек, който да не изпитва справедливо възмущение от тази грозна така наречена такса и от подобно отношение. Защо няма партия, профсъюз, въобще
някаква организация,
която да премахне това безсрамно изнудване
за пари?
иванка сТояНова,
софия

Ïëà÷à è äåíåì, è íîùåì!
Поводът, за който ви пиша, е
смъртта на сина ми. Той стана жертва на тези, които измислиха санкциите срещу Русия.
Синът ми работеше от 22 г. в Русия, а от 14 г. създаде там семейство.
Последните години нямаше право да
участва в търгове за големи поръчки.
Имаше фирма за алуминиева дограма. Родиха им се четири деца и му беше трудно да издържа семейството
си. Имаше да взема 3 млн. рубли от
преди две години. Беше остъклил два
хотела, но собственикът не му плати, продал хотела и имуществото си
и забягнал в Лондон. Синът ми закъса много финансово и даже започна
да отглежда зайци, за да се издържа.
Искаше да си купи апартамент в Крас-

нодар, за да учат децата му в по-добро училище, но нещата не се развиха по този начин и не успя. Той беше
много чувствителен човек и от притеснение една нощ му става лошо и

Радости и болки
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Kaлин Bpaчaнcки ce кpoтнa

сПОделете с нас

Драга редакция,
Обръщам се към вас
с болка и възмущение,
защото не ми идва на
ума към кого другиго
да се обърна и да споделя гнева си. Става
въпрос за такса „избор
на екип” при постъпване за операция. Откога я въведоха, кой я въведе – никой не разбра.
Отивайки за операция
на тумор на пикочния
мехур, мой приятел
попитал защо трябва
да плати тази такса.
От болницата отговорили: „Ако не я платиш, ще те дадем на
младоците да те оперират, да се учат на
теб!” Все едно му казали – ще те хвърлим на
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Български

умира. Сърцето му не е издържало.
Сега децата и съпругата му живеят
в едно село на Черно море при нейната рода. Тя работи в магазин за хранителни стоки, но финансово са зле. Последните години ние с дядото им изпращахме пари за началото на учебната година, като се лишаваме от лекарства и още куп други неща. С децата се чуваме по телефона, но те не
знаят български, а аз съм забравила
руския език. Въпреки това ми е мило, като ми кажат „бабушка моя любимая”. Не зная дали някога ще имат
финансовата възможност да дойдат
в България да се видим, а и ние вече
сме на пределна възраст, скоро можем да си отидем.
И двамата с дядото сме трудно подвижни, в момента ни гледа малкият
син, който е безработен и отвратен
от това, което става в България. Тримата се издържаме с 450 лв. Простете ми за това, което споделих, но аз
нямам по-близки хора от вас!
Спирам дотук. Оплаках ви се! Отиде си детето ми! Извинете ме за всичко, но само който е преживял подобно нещо, може да ме разбере. Плача
и денем, и нощем! За съжаление дядото не е добре психически и ми се
подиграва, когато плача.
Простете ми!
Баба Марийка василЕва,
каспичан

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Звeздaтa oт „Гocпoдин X и мopeтo” вeчe нe
ĸpиe, чe имa вpъзĸa c
ĸpacивa блoндинĸa, нo
ĸaтeгopичнo oтĸaзвa
дa paзĸpиe caмoличнocттa й и пoдpoбнocти oĸoлo личния
cи живoт.
На
37-гoдишния
aĸтьop oт Чepвeн
бpяг мy ce ycлaдилa
cвoбoдaтa, нo в eдин
мoмeнт ce зaмиcлил,
чe вpeмeтo лeти, a тoй
ocтaвa бeз дeцa. Kaлин
e мнoгo влюбeн, издaвaт ĸoлeги oт гилдиятa.
„Уceщaм, чe cĸopo
щe ce cлyчи нeщo
cпeциaлнo.
Bpeмe
ми e дa ce ĸpoтнa!”,
cпoдeлил Kaлин пpeд
пpиятeли и нaмeĸнaл,
чe e гoтoв дa cъздaдe

нacлeдници c нacтoящaтa cи пoлoвинĸa.
Hacĸopo двaмaтa ce
въpнaxa oт пoчивĸa в
Cицилия, a пpeди тoвa
бяxa нa вaĸaнция в
Лиcaбoн.
Πътyвaниятa
и
пpиятнитe
мoмeнти ги cближили oщe
пoвeчe. C нeя Kaлин
Bpaчaнcĸи нaй-ceтнe
ce пoчyвcтвaл cпoĸoeн

и yвepeн дa cъздaдe
ceмeйcтвo и дa имa
дeцa. Aĸтьopът иcĸaл
дeцa и жeнa, нo нe и
cвaтбa. Toй нe вяpвaл
в инcтитyциятa и бил
yбeдeн, чe тя cъздaвa
caмo глaвoбoлия.
„Hиĸoгa нe cъм иcĸaл
дa ce жeня. Бpaĸът нe
e дoĸaзaтeлcтвo зa любoв!”, oтбpaнявaл ce
Bpaчaнcĸи.

Mигëeнa Aнгeëoâa няìа
äа се æени

Cлeд цeли чeтиpи нeycпeшни
бpaĸa бившaтa вoдeщa и звeздa oт „Bип Бpaдъp” Mиглeнa Aнгeлoвa нaй-нaĸpaя oтĸpи любoвтa
и нaмepи чoвeĸ, ĸoйтo дa я yĸpoти.
Bpъзĸaтa й c пocлeдния мъж
в живoтa й – бизнecмeна Kyзмaн
Πpимджaнoв, ce oĸaзa нaй-пpoдължитeлнaтa и нaй-cтaбилнaтa.
дocĸopo двaмaтa нe дeмoнcтpиpaxa близocттa cи нa пyблични мecтa. Oтнoшeниятa cи пaзexa
в тaйнa oт мeдиитe и oтĸpитo
ce дpaзнexa oт пyблиĸaции зa
чyвcтвaтa им.
Oĸaзa ce, чe влюбeнитe нe

иcĸaли дa влoшaвaт oтнoшeниятa нa бaщaтa c двeтe мy дeцa – cин
и дъщepя, ĸoитo тpyднo пpиeли
нoвaтa вpъзĸa нa тaтĸo cи.
Mиглeнa и Kyзмaн зaживeли пoд
eдин пoĸpив тoчнo пpeди гoдинa,
a oт ceдмицa aфишиpaт любoвтa
cи, пyблиĸyвaйĸи oбщи cнимĸи в
coциaлнитe мpeжи.
„двaмaтa гoвopят зa бpaĸ, нo
Mиглeнa чaĸa пpeдлoжeниe oт
Kyзмaн”, paзĸpиxa oбщи пoзнaти
нa влюбeнитe, ĸoитo ca yбeдeни,
чe e въпpoc нa вpeмe дa yзaĸoнят
вpъзĸaтa cи. и ca cигypни, чe тoзи
път Mиглeнa e нaпpaвилa пpaвилния избop!
Тази информация се появи в
медиите, но Миглена я опроверга чрез съобщение във фейсбук.
Тя ce бe зapeĸлa ниĸoгa пoвeчe
дa нe cĸлючвa бpaĸ. Bлюбчивaтa
фypия oбaчe нe ycтиcĸa дългo и
нaй-нaĸpaя oтĸpи cpoднaтa cи
дyшa в лицeтo нa 9 гoдини пo-млaдия oт нeя Kyзмaн.

×oлaтa и иpeнa Mилянкoвa
cи paздeлиxa дeцaтa
Чoлaтa взe
двe oт дeцaтa
нa бившaтa cи
cъпpyгa Иpeнa
Mилянĸoвa.
Гoлeмият
им cин Уилям
Чoлoв
и
дъщepятa
Meлaни-Poyз
вeчe живeят
пpи бaщa cи в cтoлицaтa. Дpyгитe двe ca c
нoвoтo ceмeйcтвo нa
Mилянĸoвa в Coлyн.
Уилям ce e пocвeтил
нa тpeниpoвĸитe по
бoĸc и вeчe имa
cпeчeлeни титли. Meлaни yчeшe в Итaлиaнcĸия
лицeй, нo внocĸaтa oт
15 000 лeвa нa гoдинa
ce oĸaзaлa нeпocилнa
зa Иpeнa Mилянĸoвa и
нoвия й cъпpyг Hиĸoлa

Чoлaĸoв. Πpeди дa
пoпaднe в зaтвopa,
Чoлaтa c paдocт плaщaл
пapитe, нo cлeд тoвa
нeщaтa зaбyĸcyвaли.
Двaмaтa ce paздeлиxa
пpeз 2014 гoдинa,
ĸoгaтo Poceн Чoлoв бe
зaдъpжaн в cлeдcтвeния apecт пo oбвинeниe зa cвoдничecтвo. Ha
Иpeнa й ce нaлoжи caмa
дa ce гpижи зa чeтиpитe
им дeцa тoгaвa.

Πъpвo
зaпoчнa
paбoтa
ĸaтo
пpoдaвaчĸa
в
cтoличeн бyтиĸ, a
пocлe ĸaтo ĸoнcyлтaнт
във фиpмa зa нeдвижими имoти. Taĸa ce
зaпoзнaвa и c втopия
cи cъпpyг, ĸoйтo e
бpoĸep нa лyĸcoзни
имoти и фиpмaтa мy
ce нaмиpa в Гъpция.
Двaмaтa cĸлючвaт
бpaĸ и ocвeн нeйнитe и нeгoвитe двe дeцa
oт пpeдишния мy бpaĸ
имaт oщe двe пpиpoдeни дeцa. Зaтoвa зa
Hиĸoлa Чoлaĸoв cтaнaлo
пoчти нeвъзмoжнo дa
ce гpижи зa вcичĸитe им
нacлeдници, ĸaĸтo и дa
плaщa oгpoмнaтa cyмa
зa yчeниeтo нa Meлaни
в Итaлиaнcĸия лицeй.

2

22

Култура

15

Български

Книги

10.IV. - 16.IV.2019 г.

Благодарна съм на съдбата
Емилия Радева е родена на 23 май 1932 г. в Радомир. През 1955-а завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Боян Дановски. По разпределение
три години работи в Пловдивския театър,
след което театър „Българска армия” става
неин втори дом 33 години. Първият филм, в
който участва Емилия Радева, е „Точка първа”, сниман през 1956 г. През годините актрисата създава на театралната сцена десетки
незабравими образи - от Елизабет в „Мария
Стюарт” до Султана в „Железният светилник”. Тя също написа пиеса - „Потеглям вечно сам”, по поезията на Николай Лилиев. Емилия Радева е носител на много професионални
и правителствени награди, сред които орден
„Стара планина” - I степен и „Аскеер” за цялостен принос към театралното изкуство.

От стр. 1
Сред всички изявени сме аз, Гинка Станчева, Красимира Казанджиева, Корнелия Петкова, Любомир Бъчваров, Иван Нестеров, Антон Тонев, Стефан Германов и други. Участвам
и в театър „Арт Фондейшън”, в който предимно се правят малки или
моноспектакли. Моето
участие е в представлението „Падение и изкупление” по новелата на
Стефан Цвайг „24 часа от
живота на една жена”. В
продължение на 30 години поддържам представлението, като изменям формата. Сега е като
моноспектакъл. Обичам
този автор, защото е хуманист, неговото верую
е много силно - да подаваме ръка на този, който има необходимост от
помощ, да бъдем един
за друг открити, делейки добро и лошо. Участвах и в епизодична роля
във филм за съвременно младо поколение, което трудно намира реализация, на кинорежисьора Иван Ничев и е
по сценарий на писателя и драматурга Юрий
Дачев. Носи работното
заглавие „Старите кучета” и вече трябва да
излезе по екраните. Радостна съм да разкажа и
за Дамския литературен
салон „Евгения Марс” с
председател Божидара
Цекова, който събира
изявени поетеси, артисти и писатели, имащи
високо качество лирични произведения и проза. Там се събираме, говорим си, дискутираме,
към 20 талантливи жени
сме. Всяка година излиза по един алманах, последният бе посветен на
София - „Капчуци на надеждата”, и всяка от нас
отрази какво представлява столицата ни. Да
ви кажа, за момента ангажиментите ми са предостатъчни. Делникът
ми е изпълен с творческа работа, за което, разбира се, съм благодарна!

в една от книгите си.
Той наистина беше колос, уникална личност.
Срещала съм и съм попадала в образованието си, началното или театралното, ерудити хора,
професионалисти, не само изявени в своята професия, но и душевно богати личности. Това е голям благодат! Никола Вапцаров има един стих: „В
затвора попаднал на хо-

- Много ли компромиси направихте през
годините и кои преобладават повече - тези
в личен план или онези в творчески аспект?
- Дум а та компромиси не я
обичам.
По-скоро човек е задължен,
ако той
си обича работата и
своето
семейство, да
търси,
намира
и поддържа
хармонията,
да знае
и да отстъпва,
да уваж а в а
С Апостол Карамитев във
с в о и т е филма „Легенда за любовта“
колеги,
(1957 г.)
защото
нашето изкуство е ко- ра и станал човек”, предлективно, има общи ком- ставяте ли си?! В нелекия
промиси. Нашата профе- живот, в личния ми или
сия се ръководи от дра- по професионалния ми
матурзи и режисьори. път около мен са били
В семейството е също- достойни, изявени и тато, не си сам. Имаш съ- лантливи хора.
пруг, деца, роднини. Ху- Имате няколко избаво е човек да се стре- дадени книги. Вероми да живее и поддържа ятно зодиакалният ви
баланс в отношенията си знак Близнаци е окас другите, в живота или зал своето влияние
на работното място.
- единият да пише, а
- Чел съм как в теа- другият да се вихри на
тралното училище сте сцената?
влезли с уникалната
- Първата ми книжка,
благословия на коло- издание с поезия, коеса в родното кино и то наричам тетрадка, се
театър Константин Ки- казва „Здравей, Самота!”
симов. Били сте малка, с мои и със стихове на
той ви е сгушил в скута моята дъщеря. След тоси, подрусал ви е три ва написах и автобиопъти на коляното си, графична книга - „Недошляпнал ви е веднъж вършен пъзел”, в която
по дупето с думите: разказвам за своето се„Емилия, това е от мен мейство, за рода ми, за
за кадем. Хайде, върви някои от най-близките
и стани голяма актри- ми лични приятели, за
са.” И станахте!
хора от изкуството. Вто- Да, споделяла съм рата беше чисто творчетова, дори и го написах ска, за моите роли, които

съм разделила на образи на майки - в киното и
на сцената, на героини,
на влюбени жени. В третата ми книга - „Ние, артистите”, изпълних морално, творческо задължение, човек не може да
говори само за себе си.
Имах уникална творческа и лична възможност
да се познавам с едни от
най-изявените, неповторим талант актьори, които вече не са
сред нас.
- Красотата
ви е била ослепителна, а
днес, въпреки
тежестта на годините харизмата и чарът
греят от вас.
Кое е разковничето?
- Вижте, човек се вслушва
в своето тяло,
познава себе
си, минава време, а той си има
програма на живот, която следва - на хранене,
на сън. Кръгът
в творчески аспект се стеснява, остават помалко приятели в изкуството
и в личния живот. Нужни са и
повече разходки и общуване,
което е много важно. Общуване със самия живот,
с природата. Човек трябва да бъде открит и за доброто, и за лошото. Лошото да го приема помъдро, да може или да
помогне, или да го отми-

не. Каквото може, от себе си все още нека да дава, като добра дума, като
потърсен съвет.
- Наскоро филмът
„Зелената книга” бе
отличен в категория
„Най-добър” и получи
„Оскар” на престижната холивудска филмова церемония. Българският актьор Димитър Маринов, който
изигра в продукцията
руския виолончелист
Юрий Тахт, също получи златната статуетка.
Вие мечтали ли сте някога за „Оскар”?
- Не мога да мечтая за
това, аз съм българка, в
изкуството сме крайна
периферия. Не бих могла
да си представя да участвам в наш филм, който
да има достойнствата да
отиде в Америка и да получи такава награда. Казах ви - това, което съм
постигнала, ми е достатъчно. Не ламтя за слава,
нашето изкуство е труд,
признание от театралните организации, съответната власт и зрителите, почитателите. Много
ме трогва вниманието и
споменът на хората, които ме срещат, казвайки
добра дума на обич. Няма ден, в който да изляза и някой да не ме спре,
не само от моето поколение. Излъчват се стари
филми, даваме интервюта за телевизията, на която съм благодарна. Поддържат имиджа ни, да се
чувстваме все още необходими.
- Има филм, който

няйки си тези моменти?
- Жалко, че този сериал не можа да се продължи. Самата авторка бе направила продължение.
Дори ходихме при тогавашния директор, бе краят на сезона. Той се съгласи на продължение,
но стана така, че след няколко месеца бе освободен и тези идеи пропаднаха. Обичам го този сериал не защото играя там
и не защото получих награда за тази моя роля на
Съюза на филмовите дейци, а защото режисьорът Неделчо Чернев беше
събрал от всички поколения актьори - Калоянчев,
Невена Коканова, Коста
Цонев, Петър Слабаков,
Леда Тасева, Стефан Данаилов, Мария Каварджикова и много други,
до най-младите. Да, хората добре помнят този
сериал.
- Благодаря ви за отделеното време! Вашето пожелание към
връстниците ви, читателите на „Пенсионери”?
- Дръжте се, няма да
се предаваме! В близост
до дома ми има горичка
и се радвам, когато виждам как слънцето изгрява. Благодаря, че макар
и да имам проблем с
единия крак, все пак се
движа, макар и по-бавно. Предполагам, че половината от читателите
на „Пенсионери” живеят с болежките от възрастта, но доколкото можете, не им обръщайте

знам почти наизуст с
ваше участие - „Дом
за нашите деца”, който наскоро отново излъчиха. Героинята ви
там е състрадателна и
любвеобилна съпруга,
майка, баба и приятелка. Милеете ли, спом-

внимание. Виждайте,
радвайте се на хубавите
моменти в живота, общувайте помежду си, търсете изкуството, събирайте се и си помагайте
помежду си.
Интервюто взе
Иво АНГЕЛОВ

Излезе луксозно издание на
"Стършел" от Етел Лилиан Войнич
История за вяра, болезнено разделяне с илюзиите, революция, любов
и героизъм. След смърт
та на майка си младият англичанин Артур се
премества в Пиза, за да
учи в католическата семинария. Присъединява
се към революционното
движение „Млада Италия“, което се бори с австрийското имперско управление. Но когато неволно предава сподвижниците си, животът му се
преобръща. Артур губи

вяра в църквата
и напуска страната. Завръща се
там след години,
но от деликатния
и невинен младеж
няма и следа. Той
се е превърнал в
Стършела – прям
опонент на политическото статукво, чиито хапливи статии разбунват духовете. Местните власти
са готови на всичко, за
да го заловят, но неговата смелост ще надхвър-

ли границите
на човешките
възможности.
Етел Лилиан
Войнич е родена на 11 май
1864 г. в Ирландия. „Стършел“ е най-известната й книга. Романът става особено популярен в бившия Съветски съюз, където има
няколко екранизации и
е продаден в над 5 милиона екземпляра.
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Златните момичета Международен турнир „София къп”
отново ни зарадваха Блестящо представяне
на нашите грации

Българският ансамбъл спечели
златния медал на финала на съчетанието с три обръча и два чифта бухалки на първата за годината Световна купа по художествена гимнастика
в италианския град Пезаро.
Възпитаничките на Весела Димитрова в състав Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Ерика Зафирова и Лаура Траатс
изиграха без грешка композицията

си и получиха оценка от
25.750
точки, от които
19.600 за трудност - най-високата от всички осем финалисти.
На
второ
място е Украйна с 25.100 точки, а на трето Израел с
24.450 точки.
Това е втори медал за българския ансамбъл от Световната
купа в Пезаро след среброто в
многобоя.
Така българските гимнастички
завършват участието си в турнира с общо пет медала, след като Боряна Калейн взе сребърно
отличие на финала на топка и
бронз в многобоя, а Катрин Тасева завоюва сребро на лента.

За купата на България
по футбол – ¼ финал

Лудогорец преклони глава
пред „червените”
ЦСКА-София се класира за полуфиналите,
след като елиминира
Лудогорец в Разград.
Червените надиграха
с 1:0 своя опонент, а
единственото попадение вкара Рубен Пинто
в 30-ата минута.
Успехът на гостите
бе напълно заслужен,
тъй като те превъзхождаха съперника в трите основни компонента - тактика, физика и
чисто спортно-технически.
Разградчани създадоха единственото си
голово положение чак
в 90-ата минута, когато Вандерсон нацели
лявата греда, озовал
се очи в очи с Черниаускас.
СТРУМСКА СЛАВА СЕПТЕМВРИ (София) 0:2
0:1 Иван Тилев 44 д.
0:2 Георги Русев 85

„А”
група,
XXVIII
кръг
Лудогорец и ЦСКА
завършиха наравно
0:0 в голямото дерби от 28-ия кръг на
Първа лига, играно в
Разград.
Двата отбора си
размениха по едно
полувреме, като през
първото "червените"
бяха по-добрият отбор на терена и до

Татяна Воложанина
спечели три златни и
едно сребърно отличие на финалите на отделните уреди при жените. Воложанина, която игра с вирусно заболяване, стана шампионка в многобоя и взе
златн и те медали
на обръч с
оценка
19.900
т о ч ки, на
топка с
20.500,
на лента със
17.900
точки и сребро на бухалки със 17.100 точки, след като завърши
с уред извън терена.
Вая Драганова взе
две бронзови отличия
на финалите на обръч
и на топка с оценки съответно 17.950 и 18.250
точки, а на лента трета е Лъчезара Пекова
с 15.800 точки. Пеко-

ва, която е дебютантка
при жените, се нареди
четвърта на бухалки с
16.900 точки. На обръч, топка и лента втора е рускинята Арина
Романова с оценки съответно 18.600, 18.450
и 17.000 точки. На бу-

халки шампионка стана рускинята Марина
Лобанова със 17.300
точки, а Романова е
трета с 16.950.
Българският ансамбъл за девойки спечели два бронзови медала на финалите на отделните уреди.
Тимът в състав Моника Заркова, Марга-

рита Василева, Александра Кьосева, Жанина Георгиева, Карина Димитрова, Анелия
Желязкова стана трети
на финала с пет обръча с оценка 18.000 точки и трети на финала
с пет ленти с 16.450
точки.
Българките изиграха
страхотно
композицията си
с обръчи,
а
на
л е н ти допуснаха някои
грешки.
Така равносметката на българския отбор от международния
турнир "София къп" за
девойки ансамбъл, девойки индивидуално и
жени е общо 18 медала - 4 златни на Воложанина, 3 сребърни и
11 бронзови.

Европейски шампионат
по вдигане на тежести в Батуми

Сребро за Ивана Петрова и Ангел Русев
БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
ЧЕРНО МОРЕ 1:1 при дузпите (3:1)
1:0 Доре (52)
1:1 Минчев (79)
При дузпите:
0:1 Андраде
1:1 Неделев
1:1 Димов - пропуска
2:1 Пиргов
2:1 Панайотов - пропуска
3:1 Вутов
3:1 Кики - пропуска
Локомотив Пд като

гост елиминира Етър
със 7:6 след изпълнение на 20 дузпи – в редовното време и продълженията 1:1
Полуфинали:
БОТЕВ (Пловдив) - ЦСКАСофия
ЛОКОМОТИВ (Пловдив) –
СЕПТЕМВРИ
Първите мачове са
на 16 и 17 април, а
реваншите на 23 и 24
същия месец. Финалът
ще бъде на 15 май на
стадион "Васил Левски".

Милано събра двубой
от 158 кг, който се оказа достатъчен за отличието.
Сазие Ердоган от
Турция завърши първа
с двубой от 163 кг.

Още в дебютната категория на шампионата
до 45 кг 17-годишната
Ивана Петрова се окичи със сребро. Европейската шампионка за девойки до 17 години от

В първата шестица статуквото
на върха се запазва

Дербито в Разград не излъчи победител
17-ата минута изпуснаха три златни шанса да поведат. След
почивката домакините

взеха превес, но така
и не успяха да преодолеят Витаутас Черниаускас. Това стори

ЧЕРНО МОРЕ - ЛЕВСКИ 0:1
0:1 Костов (16)
БЕРОЕ - БОТЕВ Пд 1:1
1:0 Педро Еуженио 70
1:1 Тодор Неделев 73 д.
Втора осмица група „А”
ЕТЪР - БОТЕВ (Враца) 0:0

17-годишният Ангел
Русев завоюва сребро
при 55-килограмовите.
Постигна го с двубой от
256 кг. Шампион с 261
кг стана италианецът
Мирко Скарантино.

Клаудиу Кешерю в самия край, но голът беше отменен заради засада.

ВЕРЕЯ - ВИТОША 0:2
0:1 Долапчиев (12)
0:2 Гъргоров (80)
Втора осмица група „Б”
Локомотив (Пловдив) - Славия 1:1
1:0 Ожболт (1)
1:1 Велковски (65)
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Любопитно

Т

Учените са категорични:

ези, които оспорват влиянието на
човека върху климата на Земята, често
заявяват, че глобални
затопляния са се случвали и в миналото и
сега то може да бъде
предизвикано от съвсем естествени причини. Обаче според новите оценки вероятността
това да е така не е повече от едно на милион.
Статията, публикувана в списание Nature
Climate Change, посочва, че "човечеството не
може да си позволи да
игнорира" ясните сигнали за покачване на
температурите през
последните 40 години.
Проучването на учени
от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ,
както и от Националната лаборатория Ливърмор е посветено на

15

по света

Български

Глобалното затопляне
е дело на човека

троен юбилей на съвременната климатология.
През 1979 г. подкрепен
с много данни, американският метеоро-

Самотните жени
са най-щастливи
Без значение дали сте във връзка или не,
според фактите броят на неомъжените жени
нараства през последните години. Трудно е
да се каже защо дамите предпочитат да останат сами - демографско неравенство или съвременният свят просто не им оставя никаква
друга възможност. Между 45-65 години приблизително 32% от жените и само 19% от мъ-

жете са били щастливи да бъдат необвързани.
Да! Релаксирате след дългогодишна връзка, започвате нова работа без стрес и без да
се чувствате виновни! Последват пътешествия,
уроци по танци и куп други интересни дейности. Именно това са причините, поради които дамите решават да останат сами – те имат
много повече време за себе си и за своите хобита. Без повече семейни задължения! Без готвене. Можете просто да си поръчате храна и
да сте супер щастливи, докато гледате любимия си филм.
Любовта просто престава да бъде център на
тяхната вселена. Тези жени откриват един друг
вид любов. Много често срещано е жена с дете
да се разведе след дългогодишен брак. В този
случай любовта й е съсредоточена върху детето
и буквално няма място за нов човек в живота й.
Сигурни сме, че имате и приятели, които са били необвързани в продължение на 1-3 години.
Проучването показва, че в днешно време това
не е рядкост! Около 75% от неомъжените жени
не са търсили връзка през изминалата година.
Когато видите тези цифри, се чудите какъв е
проблемът! Да, те също търсят истинска любов,
но колкото по-дълго остават без партньор, толкова повече осъзнават, че са способни да правят
всичко сами. И няма нужда да се срещат с някого само защото се страхуват да не останат сами.
Жените чакат истински, силни чувства и прекарват цялото си свободно време за себе си и
за своето развитие. И това им носи много радост и увереност!

лог Джул Чарни прави
първия тревожен доклад. "Ние оценяваме,
че най-вероятното глобално затопляне при

двойно повече CO2 ще
бъде до 3° C с вероятна грешка от ± 1,5° C",
пишат авторите на доклада от 1979 г. Интересното в този извод
е, че той не се е променил през последните 40 години. И накрая
в същата 1979 г. започна непрекъснат метеорологичен мониторинг
на Земята от Космоса.
С всяка година на наблюдение съотношението сигнал/шум в натрупаните данни намалява,
днес тяхната надеждност се е повишила до

доста впечатляващо ниво. През 2002 г. нивото
на достоверност прескочи три сигма, а през
2016 г. - пет сигма. Първата граница се разглежда в статистиката
като показател за високата надеждност на масива от данни, а вторият вече се нарича "златен стандарт", тоест сигурност на резултата
99,9999 процента.
През 2013 г. Междуправителствената експертна група на ООН
по изменението на климата заключи, че е "изключително вероятно"
или поне 95% вероятно, че човешката дейност е основната причина за изменението на
климата от 50-те години
на миналия век насам.
Сега тази възможност
трябва да бъде призната като абсолютно доказана.

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

Синя антилопа
Първите европейски заселници,
пристигнали в Южна Африка в средата на ХVII век, без да се замислят, стреляли по всичко, което се движи. Много видове били доведени до ръба на
оцеляването, но само един стигнал до
пълно унищожение. Ареалът му е бил
ограничен в неголям участък в крайния
юг. На науката този вид е известен само по намерените кости и черепи. Синята антилопа е единственият едър бозайник на юг от Сахара, изчезнал в исторически времена.

В Германия
броят всяко дърво

Ако посетите Германия, вероятно ще забележите, че дърветата в парковете са номерирани. Германците броят дърветата и
събират информация за тях, като например
възрастта на дървото, състоянието му и т.
н. Както знаем, германците много държат
на реда и на околната среда, така че този
факт не ни изненадва много.

Мъж уби пума с голи ръце
Мъж удуши пума, която го нападнала в планините в Колорадо. Той
тичал по популярна сред
привържениците
на
джогинга пътека край
град Форт Колинс. Младата мъжка пума му скочила в гръб, след което
започнала борба. Мъжът
е със сериозни наранявания. Пумата го нахапала по лицето, ръката
и гърба, но животът му
не е в опасност. Мъжът
успял да се освободи и
започнал да се защитава.
Според рейнджърите голямата котка е умряла от задушаване. Тя била
млад мъжки екземпляр с тегло око-

ло 36 килограма. Според рейнджърите при
нападение от пума правилната реакция е не да
се бяга, а да се влезе в
схватка с животното.
Статистиката сочи, че
този вид големи котки
нападат хора изключително рядко. В Северна
Америка са документирани около 20 атаки
за 100 години. Все пак
миналата година в щата Орегон беше открито тяло на любител на
природата, убит от пума. Смята се, че това е първата смъртоносна атака, причинена от пума в
дивата природа.

10.IV. - 16.IV.2019 г.

Знаете ли,
че...

 През 1997 г. в един
мексикански град не само вали дъжд от жаби,
но и се разразява цяла
буря от тях.
 Хората нямат обоняние по време на сън.
 Астронавтите нямат право да ядат боб,
преди да отидат в Космоса, защото газовете
биха могли да навредят на техните космически костюми.
 Крокодилите са
по-интелигентни, отколкото си мислите. Те
умишлено поглъщат камъни, за да се потопят в
големите дълбини.
 Бутан е толкова загадъчна страна, че никой не знае колко точно
хора живеят там, тъй като последното преброяване е направено през
1975 г.
 Възрастните полярни мечки обикновено се хранят с кожата и мазнините на своите жертви. Те оставят
месото за малките си и
за мършоядните животни. Истински грижовни
хищници.
 Някои ескимоси
използват хладилници, за да предотвратят
замръзването на храната, тъй като там, където живеят, е прекалено
студено.
 В световните океани има около 200 пъти повече злато, отколкото в цялата човешка
история.
 Уилям Шекспир
произнася името си по
няколко различни начина.
 Звероукротителите използват столове,
защото лъвовете могат
да се съсредоточат само върху един обект за
нападение. Когато видят четирите дървени
крака, изтласкани към
тях, те започват да се
объркват и отстъпват.
 Преди да измислят
гумичките, хората са използвали хляб за премахване на следи от молив и мастило.
 Мозъкът е по-активен, докато спите, отколкото докато гледате
телевизия.
 Бръмбарът херкулес тежи само 100 грама, но той може да вдигне тегло от 8 килограма, което го превръща
в най-силното живо същество на Земята.
 Една японска легенда гласи, че ако оставите чадър на определено място за дълъг период от време, той ще
се превърне в едноок
демон, наречен Касаобаке.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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Най-гледаните

ПЕТЪК, 12 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Господин Х и морето“
(премиера) – сериен
филм
21.00 „Кошмари в кухнята”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Съдби на кръстопът”
(премиера) – предаване
на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите”

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

ПЕТЪК, 12 април
„Социална мрежа” “Всяка сутрин“
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът
НОВИНИ
Парламентът на живо
Топ Шоп
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Топ Шоп
НОВИНИ
„Светски новини”
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ Централна емисия
НОВИНИ
„Патарински Live” – репортерско риалити
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ
„Патарински Live”НОВИНИ
„Спорт в обектива”
07:00 – Повторения

тв програми
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Петък, 12 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 62 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменитости”: Клинт Истууд (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 63 еп.
16.30 “Комбина” (1982г.) (п)
Любимите български
филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Скарлет Йохансон
18.30 Новини
19.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Петимата от Моби
Дик”(1969г.) - Любимите
български филми
22.00 Новини
22.20 “Изгубен в Сибир” (2014
г.), Русия,Германия - Киносалон БСТВ
00.30 Новини - късна емисия
(п)
00.45 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев (п)
01.15 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
04.40 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)
05.40 “Следобед с БСТВ”

Събота, 13 април
07.30 “Холивудски знаменитости”: Скарлет Йохансон
08.00 “Миа и аз”
08.20 “Общество и култура”
09.40 “Петимата от Моби Дик”
(1969г.) (п) Любимите
български филми
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика”
12.30 Новини
13.00 “Червен картон”
14.30 “Професия Турист”
15.00 “Цветен следобед”
16.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)
17.30 “Архивите на бъдещето”
18.10 “Холивудски знаменитости”: Джеф Бриджис
18.30 Новини
19.00 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
20.00 “Бариерата” (1979г.)- Любимите български филми
22.00 “Танцуващият със сенки”
(2012г.), Великобритания,
Ирландия, Франция - Киносалон БСТВ
23.40 Новини - централна емисия (п)
00.10 “Тази седмица” с Велизар
Енчев (п)
01.10 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ (п)
03.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
04.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
05.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)

Неделя, 14 април
07.30 “Холивудски знаменитости”: Джеф Бриджис (п)
08.00 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Тази седмица”
09.35 “Професия Турист”
10.00 “Шевица”
11.00 “Приятели завинаги”
12.30 Новини
13.05 “Бариерата” (1979г.)
15.15 Цветен следобед”
16.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
17.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 “Илюзия” (1980г.) - Любимите български филми
22.00 “Любов по другия начин”
(2013 г.), САЩ - Киносалон БСТВ
23.30 Новини - централна емисия (п)
23.55 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
01.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ (п)
02.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
03.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)
04.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
05.30 „Лява политика“ с Александър Симов (п)

Понеделник, 15 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 63 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Клинт Истууд (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 64 еп.
16.30 “Раждането на една
пластика” - документален филм
17.05 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Дженифър Лопес
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
20.00 Актуално от деня с водещ Нора Стоичкова
20.30 “Бягащи кучета” (1989г.)
- Любимите български
филми
21.40 “Архивите на бъдещето”
22.00 Новини
22.20 “Елена” (2011г), Русия Киносалон БСТВ
00.05 Новини - късна емисия
00.20 Актуално от деня
00.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
04.40 “Червен картон” спортно
предаване с Кирил Веселински (п)

Вторник, 16 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 64 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Дженифър Лопес (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 65 еп.
16.30 “Бягащи кучета” (1989г.)
(п) - Любимите български
филми
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня с водещ Валерия Касиян
20.30 “Горе на черешата” (1984
г) - Любимите български
филми
22.00 Новини
22.20 “Човешки капитал”
(2013г.), Италия,Франция
- Киносалон БСТВ
00.10 Новини - късна емисия
(п)
00.25 Актуално от деня с Валерия Касиян (п)
00.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
04.40 “Лява политика” с Александър Симов (п)
05.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)

СЪБОТА, 13 април
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „МВП: Маймунски Вертикални Постижения”
– с уч. на Тони Алкантар,
Дейвид Кей, Камерън
Банкрофт, Рей Галети и
др.
14.40 „Хвани и пусни“ – с уч.
на Дженифър Гарнър,
Тимъти Олифант, Кевин
Смит, Джулиет Луис, Фиона Шау и др.
17.00 Световна Купа по художествена гимнастика –
ансамбли, многобой, на
живо
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Отмъстителите” – с уч.
на Робърт Дауни Младши, Крис Евънс, Марк
Ръфало, Крис Хемсуърт,
Скарлет Йохансон,
Джеръми Ренър, Стелън
Скарсгард, Самюел
Джаксън, Гуинет Полтроу, Том Хидълстън и
др.
23.00 „Любезните пичове” – с
уч. на Ръсел Кроу, Райън
Гослинг, Ангури Райс,
Мат Бомър, Маргарет
Куоли и др.
01.20 „Мистерии от малкото
градче: Конкретни доказателства” – с уч. на
Джуъл Килчър, Колин
Фъргюсън

03.15 „Любов от пръв поглед”
– с уч. на Ейми Смарт,
Джонатан Бенет, Кели
Тибо, Ейдриън Грение и
др.
04.50 „МВП: Маймунски Вертикални Постижения”
– с уч. на Тони Алкантар,
Дейвид Кей, Камерън
Банкрофт, Рей Галети и
др.

др.
00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.10 „Разкажи ми за любовта”
– с уч. на Шарлот Съливан, Кори Севиър, Кристи Лейнг, Колин Лорънс,
Престън Вадърслийс и
др..
03.40 „Перфектното лято” – с
уч. на Линдзи Шоу, Дерек
Телър, Емили Роуз, Лукас
Брайънт и др.
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 19 сезон

01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19

ЧЕТВЪРТЪК, 18 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Дяволското гърло” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19

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

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

БСТВ - Българска свободна телевизия
Сряда, 10 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 60 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменитости”: Анет Бенинг (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 61 еп.
16.30 “Маргарит и Маргарита”
(п) (1989 г)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Мерил Стрийп
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно”
20.00 “Съдба - космонавт” филм за 40-годишнината
от полета на Георги Иванов
20.30 “Дърво без корен”
(1974г.)
22.00 Новини
22.20 „Висоцки. Благодаря, че
съм жив“ (2011г.), Русия
00.30 Новини - късна емисия
00.50 Актуално от деня
01.20 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Червен картон” спортно
предаване с Кирил Веселински (п)
04.40 “За историята - свободно”
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Четвъртък, 11 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 61 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменитости”: Мерил Стрийп (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 62 еп.
16.30 “Дърво без корен”
(1974г.)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Клинт Истууд
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Комбина” (1982г.) - Любимите български филми
22.00 Новини
22.20 “Прераждане” (2004 г.),
САЩ - Киносалон БСТВ
00.05 Новини - късна емисия
(п)
00.20 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев (п)
00.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Лява политика” с Александър Симов (п)
04.40 “Студио Икономика” с водещ Нора Стоичкова(п)
05.40 “Следобед с БСТВ”

НЕДЕЛЯ, 14 април
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Перфектното лято” – с
уч. на Линдзи Шоу, Дерек
Телър, Емили Роуз, Лукас
Брайънт и др.
14.10 „Разкажи ми за любовта”
– с уч. на Шарлот Съливан, Кори Севиър, Кристи Лейнг, Колин Лорънс,
Престън Вадърслийс и
др.
16.00 Световна Купа по художествена гимнастика
– финали, на живо
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Трите Хикса: Отново в
играта” (премиера) – с
уч. на Вин Дизел, Дони
Йен, Нина Добрев, Руби
Роуз, Тони Колет, Самюъл
Джаксън и др.
22.10 „Лоши момчета” – с уч.
на Уил Смит, Мартин
Лорънс, Теа Леони, Чеки
Карио, Тереза Рандъл,
Мардж Хелгенбергер и
НОВИНИ
„Седмицата с Канал 3”
НОВИНИ
„Офанзива”
НОВИНИ
07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 14 април
06:15 „Седмицата с Канал 3” –
07:00 „Парламентът на фокус” 07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” 09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” 11:45 „Букмейкър
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” –
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ

ПОНЕДЕЛНИК, 15 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 15 април
06:00 „Социална мрежа” 07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” –
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” –
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”00:00 НОВИНИ

ВТОРНИК, 16 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –

СРЯДА, 17 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 19

00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 – Повторения

00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 – Повторения

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

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

СРЯДА, 17 април
„Социална мрежа” “Всяка сутрин“
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на
живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
Топ Шоп
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Топ Шоп
НОВИНИ
„Светски новини”
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ Централна емисия
НОВИНИ
„Патарински Live” – репортерско риалити
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ
„Патарински Live”НОВИНИ
„Спорт в обектива”

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

2

26
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
16.10
16.30
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.45
00.30
01.00
02.00
03.00
05.00
06.00
06.45

петък, 12 април
Новини
Ранни вести
НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ – обедна емисия
Китка народни песни
„Паралакс“ - публицистично предаване
„Дискусионно студио“
Кратки Новини
„Дискусионно студио“
Класическа музика
Нови хоризонти
Новини
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
„Прокудени от бащин
край“
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
- публицистично предаване
“Час по България” с водещ Пламен Павлов
Новини. Прогноза за
времето.
Дневниците на уфолога
Класическа музика
Новини. Прогноза за
времето.
“Дискусионно студио”
„Прокудени от бащин
край“
“Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
“Паралакс” – публицистично предаване
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
Дискусионно студио”

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 12 април
10:30 Истинска любов - 1 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 135 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 1 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 135 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 12 април
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:30 «Сегодня 12 апреля. День
начинается» (6+)
10:00 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 «Снежная королева — 2:
Перезаморозка». Анимационный фильм (0+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!» (0+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Катерина Шпица, Юрий
Колокольников в лирической комедии «Завтрак у
папы» (12+)
01:25 Евгений Миронов, Евгений
Цыганов, Ирина Пегова,

15

Най-гледаните
събота, 13 април
Новини
Ранни вести
НОВИНИ
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “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. Другата история
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване
05.30 “От българско, по- бъл07.45
08.00
10.15
10.30

Събота, 13 април
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
Елена Лядова в фильме
«Космос как предчувствие» (18+)
02:55 Наталия Белохвостикова,
Альберт Филозов, Родион
Нахапетов в фильме «Две
главы из семейной хроники» (12+)
04:30 «Модный приговор» (6+)
05:15 «Давай поженимся!» (16+)
Събота, 13 април
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Штрафник» (16+)
08:20 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Алла Пугачёва. „А знаешь,
все еще будет... “» (12+)
11:10 «Алла Пугачёва. И это все
о ней... » (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Алла Пугачёва. И это все
о ней... » (12+)
16:15 «Алла Пугачёва. „А знаешь,
все еще будет... “» (12+)
17:05 «Алла Пугачёва. Избранное» (16+)

10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

вторник, 16 април
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „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- „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

Понеделник, 15 април
10:30 Истинска любов - 2 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 136 еп.
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 2 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 136 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:30 Делници - с Николай
Колев

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

гарско” с Галя Асенова
неделя, 14 април
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето
01.45 “Паралакс“
03.15 Прокудени от бащин
край
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
06.45 „Дискусионно студио”
понеделник, 15 април
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
Неделя, 14 април
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Делници - с Николай
Колев

тв програми

Български

18:35 Премьера. «Максим Галкин. Моя жена — Алла
Пугачёва» (12+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Премьера. «Главная роль»
(12+)
00:20 Валерий Гаркалин, Елена
Великанова, Татьяна Васильева, Дмитрий Певцов,
Лолита Милявская в фильме «Попса» (16+)
02:15 Василий Степанов, Юлия
Снигирь, Сергей Гармаш,
Гоша Куценко, Андрей
Мерзликин в фильме
Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» (16+)
04:15 Надежда Румянцева,
Евгений Леонов в фильме
«Морской охотник» (12+)
Неделя, 14 април
06:00 Новости
06:10 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «Штрафник» (16+)
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)

10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. Жанна Бадоева
в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Подарок для Аллы» (12+)
16:00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (0+)
18:30 Премьера. «Подарок для
Аллы». Большой концерт
к юбилею Аллы Пугачёвой
(12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр (16+)
23:45 Премьера. «Русский кёрлинг» (12+)
00:45 Инга Оболдина, Виктория
Исакова, Владимир Ильин
в фильме «Жги!» (12+)
02:25 Денис Никифоров, Елена
Панова, Андрей Панин,
Дмитрий Шевченко, Сергей Безруков в фильме
«Бой с тенью» (16+)
04:35 «Модный приговор» (6+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 12 април
06:00
10:00
11:00
11:25
11:45
12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
23:25
00:30
02:05
02:50

04:20

Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Петросян-шоу
Выход в люди
Нелегкое счастье. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Из жизни начальника
уголовного розыска.
Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.30
05.00
06.00
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сряда, 17 април
Новини повторение
Ранни вести НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ – обедна емисия
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо Деянов повторение
Дискусионно студио”
повторение
Кратки Новини
От българско, по-българско – повторение
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
“Здравословно” с Христо Деянов
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
„Дискусионно студио“
- публицистично предаване
„Паралакс“ - публицистично предаване
Новини. Прогноза за
времето повторение
Изгнаници клети
Класически концерт
Новини. Прогноза за
времетоповторение
Дискусионно студио”
повторение
“Здравословно” с Христо Деянов повторение
“Нови хоризонти“ – повторение
Алтернативи - повторение
“Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение

06.45 Дискусионно студио”
повторение

Сряда, 17 април

Четвъртък, 18 април
10:30 Истинска любов - 4 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 138 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 4 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 138 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай
Колев

10:30 Истинска любов - 3 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 137 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 3 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 137 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев
Събота, 13 април
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного
12:20 Пешком... Особняки
Морозовых
12:55 Школьный вальс. Х/ф
14:30 Ветер в лицо. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Боль чужой потери. Х/ф
00:45 Романтика романса
01:45 Монолог. Х/ф
03:20 Портрет женщины в
красном. Х/ф
04:50 Пешком... Особняки
Морозовых
Неделя, 14 април
05:15 Иллюзия счастья. Х/ф
08:35 Сам себе режиссер
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время.
Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести

четвъртък, 18 април
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
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 Класическа музика
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
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30- „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”

11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12:35 Воскресный папа. Х/ф
14:00 Блюз для сентября. Х/ф
15:40 Откровения мужчин
Примадонны
16:45 Женщины. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде
01:15 Женщины на грани
02:45 Блюз для сентября. Х/ф
04:15 Воскресный папа. Х/ф
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Забавни
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СКАНДИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОСТАВЕНИ БУКВИ

ЦИФРОСЛОВИЦИ - БЛИЗНАЦИ
в тези цифрословици буквите са заменени с числа. на
всяко число отговаря определена
буква. Попълнете
цифрословиците,
като откриете кода на всяка буква.

СУДОКУ

във всеки ред, колона и квадрат от 9 квадратчета
трябва да се съдържат цифрите от 1 до 9, но без да се повтарят.

оòãîâîðè îò áð. 14, ñòð. 27

васил гЕоргиЕв
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Обяви

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

Рекламно-издателска агенция „ЕКСПРЕСИЗДАТ“ – София (Представителство Варна), с управител Стефан НИКОЛАЕВ в чест на 60-годишния
юбилей от създаването на вестник „Знаме на комунизма“ – Търговище (сега в. „Знаме“) ОБЯВЯВА
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС под надслов
„С ПЕРО И ЗНАМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО“, като право на
участие в литературно-масовата творческа проява имат всички пишещи от страната.
Творбите да се изпращат на e-mail:
stenik53@abv.bg; viva_nov@abv.bg или rumen.
trifonov@gmail.com и на адрес:
9001 Варна, Фестивален комплексен център, Пощата – „ЕКСПРЕСИЗДАТ“ (за поетичния конкурс).

малки обяви
0889/378252 – продава
апарат за точкова заварка
– 145 лв., мини казан за ракия – 160 лв., сушилник за
чини на 2 нива – 8 лв.
0886/373501 – подарява тибетска гъба, цигулка,
лък, кутия
02/8693067 – продава изгодно салонен бюфет – масивен, от дърво,
остъклен; продава/заменя
кошница за носене на бебе
035790021 – продава
абрихт с елдвигател, размери 400/2000 мм
0887/985240 – продава електромер, водомер,
пружина за легло, панелна дограма
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава грамофон, грамофонни плочи, видео и касети,
пощенски марки, картички, социологическа литература
0889/613432 – продава
пчелни семейства без кошери – 16 лв. на пита
0898/380487,
02/8242129 – продава часовник с кукувица, радиокасетофон, китеник, спортен велосипед, микроскоп,
аптекарска везна, грамофон, старинни часовник
телефон, фотоапарат
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче,
ново
0886/729130 – продава акумулираща печка,
маслен електрически радиатор, ретромагнетофон „Мамбо“, килим тип
персийски
0877/882177 - предмети на ловна тема, полилей
3-лампов - 100 лв., пепелник европейски - 30 лв.,
картини - мечки в тайгата - 50 лв., глутница вълци
- 20 лв., книгите "Рилският светец", издадена през
1947 г. - 100 лв., "Очни болести" - 100 лв., яке шушляково, комплект с панталон,

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
нови, европейски - 80 лв.,
облекло за туристи и скиори европейско - х 10 лв.,
проводник венелитов 6 кв.
мм - 180 м - 200 лв., електр.
апартаментно табло ново,
фабрично, с 9 автоматични
предпазителя - 70 лв.
0879/858148 – продава: 10 чугунени радиатора, 4 талпи – 210/26/6 см,
пожарогасител – 10 лв.,
такламит за гресиране, полилей – шестица, 2 нощни
шкафчета, багажник за кола – руски, 2 туби за бензин – железни, 20-литрови, хиляда буркана, дървена пепел – тор, за градина,
два сгъваеми стола, 5 единични пружини за легло,
шведска стена за болни и
здрави
0888/176303 – продава 3 реотана за акумулираща печка, пералня „Роса” – малка, легло двойно,
матрак, 2 чекмеджета. Цена по споразумение
0888286743 – купува
сокоизстисквачка „Ротел”
или само горния капак
0899/475418 – продава
касети със записи на хитови български, руски, френски, шведски и аржентински песни и музика от 70те години
0897/866919 – купува музикални инструменти, български електрически китари, ефекти и ехолани, синтезатори и лампови усилватели
0888/432280 – продава мерцедес А 160, бензинов, 2001 г., климатик, алуминиеви джанти, сив металик – 2400 лв.
0886/361879 – продава германска хидравлична помпа за хидромотора
на бетонпомпа

Възпоминание
На 11 април 2019 г.
се навършват
14 години
от смъртта на

Минка Нейкова
Масларова

Живеем с добрите спомени за теб, за твоята безгранична доброта, трудолюбие
и човечност.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От съпруг, дъщеря, внуци и сродници
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Съобщения
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ТАРИФА

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

0896/321902 – продава Фолксваген „Поло” със
сменен съединител, ползван за работа. Преглед на
19.2. – 1200 лв.
064/836140 – продава
технология с два патента
за настройка на рязване и
контрол на външни и вътрешни цилиндрични конусни резби – до 600 мм
0898/483353 – продава
метален калъп за бетонни
пръстени за бунар с вградено стъпало перфектно
изработен, и окоренени
лозички – 2,50лв./бр.
0876 149317 - София Продавам японски апарат
за кръвно налягане "Сендо", неупотребяван, в гаранция от 28 януари 2019
г. – 5 години, за 117 лв.
0897/801365 - продава
термос 2,5 л - 20 лв.; нова
електрическа кана - 15 лв.

0898/225564 – продава нов немски слухов апарат; разпродава библиотека с художествена литература и методика по
изобразително изкуство
0889/378252 – продава лечебна кализия –
лекува диабет, катаракта, домашни чехли № 38
и 42 – 20 лв., мини казан
за ракия – 170 лв.; продава бюро за офис или ученици – от дърво – 160 лв.,
кожени ботуши от Германия - № 45, 30 лв., ски тренажор – 58 лв.
0896/803870 – купува нови или много запазени електрически грамофон, газов пистолет –
руски или германски, качествени платове за два
мъжки костюма – светли
десени, мотопед до 50
кубика, апарат за сънна
апнея, лека кола – съветска, електрическа резачка за дърва, отоплителна пернишка печка, художествена съветска и руска литература, мъжки
кожух от естествена кожа, размер 46-48, Кратка българска енциклопедия – пет тома, чисто
нов руски калпак кожен,
пълния фармацевтичен
справочник на Крушков
и Ламбрев – седмо или
осмо издание

имоти

0895/126075 – купува
къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и
Търново
0889/613432 – дава
под наем апартамент –
200 лв., в Ст. Загора
0889/613432 – купува апартамент двустаен
в София – без посредник! Без първи и последен етаж!
0899/164904 – продава имот в София с разрешена виза за проектиране на къща – 8800 лв.
08133/2567 – продава
къща гредоред, 4 стаи, баня с тоалетна, двор, гараж
– в с. Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава къща на два етажа
– 8000 лв., има ток, вода,
баня, 900 кв. м стопански
сгради
0884912727 – купувам апартамент от собственик в София
0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор 1
дка и кухня, гараж, 120 асми около къщата. Тя е с 6
стаи, 4 мазета плюс навес
– помещение ½ от двора с
овощна градина. Наблизо
има хранителен магазин
0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар
двор, сгради за животни,
с. Ставерци. Цена по договаряне
0988/339388 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава вила 3 ет. – Момин проход, на 60 км от София. Цена 50-60 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува

гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо
до язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18
кв. м, много строителен
материал. Облагороден,
електрификация, инфраструктура много добра.
Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40
км от София. Подходящ за
туризъм, ски, риболов, за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета. 60 хил. лв.
0882/488551 – продава подземен гараж в центъра на Пловдив
0884/411758 – продава двуетажна къща в с. Нова Върбовка, общ. Стражица – 5000 лв.
0898/550760 - продава студио - 32 кв. м, хотел
„Бор“ - Велинград
02/4690408, вечер дава самостоятелна стая
под наем, обзаведена; дава и гараж под наем, оборудван, ток и вода, санитарен възел. Изгодно!
0988/772744 – купува къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни
хора
0988/845735 - млад
инженер търси жилище
0878/593726 - продава дворно място 620 кв.
м в с. Ряхово, Русенско,
на р. Дунав. Цена по договаряне!

0877/038063 - търси
самостоятелна квартира
на село в Пловдивска или
Смолянска област, с добри условия
0897/299174 - продава къща в гр. Земен, 90 кв.,
двор 1 дка, допълнителни
постройки
0885/663425 - търси да купи една стая със
собствен санитарен възел на партерен етаж - в
Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински специалист търси срещу приемлив наем обзаведена
или празна селска къща
с баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска постройка в село без
медицински персонал.
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или
пенсионерки, безплатно
и безсрочно. Условия –
много добри. Който няма
дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в
жк „Люлин – 3”. Сградата
е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени
– обл. Пловдив, до гр. Съединение

Обяви

10.IV. - 16.IV.2019 г.

ЛУНеН
КАЛеНдАР

10 аПрил, 6 луНЕН дЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
БлиЗНаЦи
Крайно време да обърнете
поглед към дела, които сте позагърбили – сега е дошъл техният момент. Въпреки някои затруднения ще почувствате, че
животът ви се връща в привичното русло.
11 аПрил, 7 луНЕН дЕН,
НарасТваща луНа, луНа
в рак
Старайте се да не се намесвате в чужди дела: резултат от вашата прекомерна активност ще
бъдат непрекъсната умора и разочарование. Не са изключени и
сериозни неприятности, виновници за които ще се окажат вашите недоброжелатели.
12 аПрил, 8 луНЕН дЕН,
Първа ЧЕТвърТ, луНа в рак
Жизненият ви потенциал е
висок, това дава своето отражение не само върху самочувствието ви, но и на настроението. Но
помнете, че вашите физически
възможности не са безгранични
и не се претоварвайте с работа.
13 аПрил, 9 луНЕН дЕН,
НарасТваща луНа, луНа
в лъв
Забравете по-бързо за обидите, за да можете да се хвърлите презглава в новите дела, които
ви очакват. Ако на пътя ви възникнат препятствия, ще успеете
да се организирате и да ги преодолеете.
14 аПрил, 10 луНЕН дЕН,
НарасТваща луНа, луНа
в лъв
Немалки суми трябва да похарчите за удовлетворение потребностите на децата си и на
любимия човек. Ще имате много работа, затова не се учудвайте, че личният ви живот ще мине
на втори план.
15 аПрил, 11 луНЕН дЕН,
НарасТваща луНа, луНа
дЕва
Проявата на лекомислие е недопустима. Важно е да се грижите за здравето си и да не го принасяте в жертва на олтара на вашата трудова дейност.
16 аПрил, 12 луНЕН дЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
дЕва
Проявете сдържаност, за да
можете да избегнете сериозни
неприятности и проблеми.

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ
на

ИЛИЯ НИКОЛОВ
СТАВРЕВ

от с. Подем,
обл. Плевен,
общ. Долна
Митрополия
(15 март)
Дядо Личко е обичан и уважаван, трудолюбив и почтен човек, който преодоляваше и преодолява
трудностите в живота, умеещ и да се радва
на плодовете на своя труд. За него
и съпругата му Милка сега се грижат дъщеря им Димитринка и зетят
Лазар. Радват се на внук, внучка и
правнучка. Желаем ви заедно да достигнете столетие!
с обич и уважение от семейството
и приятели

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

На 13 април 2019 г.
нашата приятелка

КИРКА КРИЛЧЕВА

от Дупница навършва
80 годиНи
Киче, бъди жива и здрава,
все така жизнена,
носеща в себе си
позитивна енергия!
Още дълги години се радвай на деца,
внуци и правнуци!
семейства Начеви и спатовалийски

ЗаПОЗнайте се

0899/930488 – мъж
на 54 г./187 см/95 кг,
търси жена от 45 до 65
г., с дом и да ме приеме
при себе си за сериозна връзка
0890/137007 – вдовица на 69 г./160 см/65
кг, с добро сърце, къщовница търси другар
за спокойни старини
при него. От Пловдивския регион!

0877/694466 – от
Сливен съм, не пия и
не пуша, търся жена
над 77 г. – да е добра
и да не лъже. От Сливенския регион!
59/170/60 - разведен
без деца от Козлодуй
търси съжителство с
жена от малките и големите градове на България. Да е на възраст от
47 до 65 години. Единственото условие е при
разбиране да има близки с кола – да ме вземе,
нямам средства за пътуване и време за срещи.
Опознаването става,

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (10.IV.- 16.IV.2019 г.)
овЕН - Нищо и никой
няма да е в състояние
да ви откаже от намеренията ви, част от идеите ви са
доста рисковани. Стремете се да
направите правилна равносметка. Погрижете се за здравето си.
ТЕлЕЦ - Преди да се
впуснете в конкретното осъществяване
на намеренията ви, помислете
добре. Изразявайте чувствата си
без страх, че ще останете неразбрани или недооценени.
БлиЗНаЦи - Не пренебрегвайте правилата,
налагани ви от ситуацията в момента. За да преодолеете възникналите здравословни
проблеми, се обърнете към личния си лекар.
рак - В края на седмицата ще получите важна новина за финансови приходи благодарение на проявена
от вас съобразителност в миналото. Благополучно ще се отървете от здравословен проблем.

лъв - Избягвайте сблъсъците с приятели, роднини или с интимната си половинка. Добре е да се
научите да правите отстъпки,
особено ако знаете, че вие сте
в основата на възникналите затруднения.
дЕва - Не давайте пари
назаем, дори и да разполагате с повече, отколкото са ви необходими. Пътуванията ще ви носят възможности за полезни контакти и
увеличаване на доходите ви.
вЕЗНи - Ще започнете
да получавате положителни резултати от вашите действия. Погрижете се за
здравето, за да избегнете усложнения в състоянието си.
скорПиоН - Добре е да
не загърбвате отправените ви нови предложения, преди да сте ги обмислили задълбочено. Ще се чувствате сравнително стабилни в
материалната сфера.
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сТрЕлЕЦ - Подсигурете
се с разумно предприети ходове, които ще ви
предпазят от собственото безразсъдство. Гледайте да не допускане грешки, причинени от
недоразумения.
коЗирог - Стремете
се да си изработите
стриктно отношение, което да ви
предпазва от допускане на кардинални грешки. Здравето ви ще
бъде стабилно, ако се погрижите
незабавно за него.
водолЕЙ - Опитайте да
сложите в пълен ред делата си в личния си живот. Стремете се да търсите и
намирате логични отговори на
затрудненията си, като избягвате суеверията!
риБи - Не искайте подкрепа от човек, когото
не познавате добре. Ще се нуждаете от постоянство и концентрация при осъществяването на
намеренията си. Здравословно
ще сте добре. дЖеСИКА
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Съобщения
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
На 12 април

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

журналист от лом
навършва
77 годиНи
и 57 години
журналистическа дейност
Желаем ти здраве, дълголетие
и слънчеви дни!
роднини, колеги, общественици и приятели
когато заживееш с даден човек под един покрив. Живея в собствен
дом. Имал съм семейство и работа, но след
развода съм в един пропаднал Северозападен
край, където не можеш
да си намериш постоянна работа и кибичиш
на борсата. Не пия алкохол, самотата ме убива.
Добър човек съм. Телефон 0988799492.Емил
Петров.
02/4445711 - г-н висок 180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен,
с добър външен вид,
от София, желае запознанство с подобна приятна г-жа за приятелство и уважение
0899/930488 – жена ако търси истински
мъж и да бъде обичана и уважавана, нека
се обади на мъж на 54
г., жената да е от 50 до
70 г.!
0889/204146 – търся жена за сериозна
връзка – пенсионерка от 62 до 66 г., която
да живее при мен в гр.
Априлци. Имам семеен
хотел и Йога център –
база, не пуша
0882/974252 – 60 г.,

желае запознанство с
мъж на подходяща възраст – финансово стабилен. Предпочитам
областите Ст. Загора и
Пловдив. Само сериозни обаждания!
0889/580680 – 62
г. лекарка, работеща
и гледаща възрастната си майка, очаква
обаждане за общуване с мъж на подходяща
възраст с SMS и електронна поща, кратки
съвместни пътувания
0896/702155 - 76
г./170 см/70 кг, желае
запознанство с дама
на подходяща възраст
от град или село - само
от Великотърновска и
Старозагорска област
0882/558386 – на 42
г., 180 см, 95 кг, търси
жена за сериозна връзка с цел брак
0894/768863 – приема без ангажименти
бездомна, здрава дама
– от 65 до 75 г., за доглеждане. Все още съм
на крака, добър човек,
86 г./160 см/70 кг
0899/930488 – търси свободна жена, без
деца, която да живее
сама – за сериозна
връзка с цел брак, до

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

12 април 2019 22:06:58 ч. - първа четвърт. За да
смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности до същия час на следващия ден.

времетО

в сряда валежите ще продължат, но ще са краткотрайни и на
отделни места. температурите ще са в диапазона 5-16 градуса.
в четвъртък ще е облачно и валежи не се очакват, ще има леко
повишение на температурите – 19-20 градуса. в петък на места
са възможни гръмотевични бури, но промяна в температурите
не се очаква. в събота валежите отново ще се възобновят, найсъществени в югоизточните райони. в неделя облачността постепенно ще се разкъсва, а температурите ще останат без съществена промяна – между 5 и 16 градуса. в понеделник и вторник ще е облачно, ветровито, като дневните температури ще
са с 2-3 градуса по-ниски.

БиОПрОгнОЗа
По това време на годината традиционно се обострят
оплакванията от болки, киселини и чувство за тежест и
дискомфорт в горната част на корема при страдащи от язвена болест. с профилактична цел, а и при настъпили вече
здравословни проблеми е препоръчително нeколкократното дневно изпиване на гладно на по 12-15 капки клеева тинктура с невен. Прополисът и невенът са изключително богати на вещества с противовъзпалително, болкоуспокояващо и епителотонично действие. Очакваните магнитни
бури могат да окажат известно неблагоприятно въздействие върху здравето на страдащи от мениероподобен синдром. добре е в такива случаи да се приемат чайове и хранителни добавки, съдържащи гинко билоба.
д-р иван сТояНов

магнитни бури - 12, 13.IV.

75 г. и да знае какво
иска
0882/541874 – скромен мъж на 61 г., 174
см, 65 кг, въздържател
и с добър външен вид,
добро здраве, търси
скромна и добра жена
от Северна България
0882/510044 – 66
г./176 см/96 кг, разведен, пенсионер, от
Пловдив, със собствен апартамент, работи като шофьор-механик. Търси добра жена от 63 до 65 г. и да е
до 75 кг. Да изживеем
живота само в доброта
и любов един към друг
0897/735261 – 67
г./170 см/70 кг, търси
сериозна жена за съжителство и взаимопомощ – при нея, от Брацигово, Стамболийски,
Пловдив
0876/212235
–
70-годишен мъж, неангажиран и самотен,
мислещ, че с богатство
не се живее. С жена желае обвързване
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слóшаéте тялото си
Тялото често ни
предупреждава, че
имаме някакъв здравословен проблем,
но ние пренебрегваме това. Трябва да
обръщаме внимание
на сигналите, като същевременно ги тълкуваме правилно.
Проблемите със
слуха подсказват за
диабет. Хората, които боледуват от диабет, имат два пъти поголям риск от загуба
на слуха в сравнение
с останалите, които
нямат захарна болест, твърдят учени от японския университет Нигата. По-голяма опасност от проблеми със слуха има при диабетиците
под 60-годишна възраст, а специалистите смятат, че високите нива на
кръвна захар може да увредят кръвоносните съдове в ушите.
Пародонтозата се свързва с
еректилната дисфункция. Турски
учени са установили, че мъжете,
имащи пародонтоза, са и три пъти
в по-голям риск от невъзможност
за постигане на ерекция. Затова зъбите трябва да се обгрижват, да се
мият често и минимум два пъти годишно да се посещава стоматолог.
изглеждате по-стари - внимавайте със сърцето. Хората, изглеждащи по-възрастни, отколкото са в
действителност, са по-застрашени
от сърдечни проблеми, предупреждават датски изследователи от университетската болница в Копенхаген. Тези, при които по-рано се поя-

вяват бели косми, почват да губят коса или
имат проблем с нивото на холестерола,
имат с 40% по-голям
риск от сърдечни заболявания. Освен това рискът от сърдечен
удар след 35-ата година е с 57% по-висок.
Проблемите с косата предупреждават за щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза контролира работата на хормоните, а когато нейното
правилно функциониране се наруши, това влияе върху
растежа на косата. Намалената или
увеличената функция на щитовидната жлеза може да доведе до отслабване на косата и бързото й падане. При хората без проблем косата почва да пада след три месеца, докато при тези с нарушена функция
на жлезата косата пада след няколко седмици.
увредените нокти могат да
подсказват за лупус. Зачервяването и кървенето под ноктите може да е признак за автоимунното
заболяване лупус (или вълчанка).
Възможни също така са подуване
и червени линии в нокътното легло, както и обрив по ръцете. Лупусът може да увреди различни части на тялото – кожата, сърцето, белите дробове, бъбреците, ставите и
нервната система, кръвта. При това
заболяване организмът създава антитела, които атакуват и унищожават здрави тъкани.

Билкова рецепта при подагра

Смесват се: по 5 части цветове от
синя жлъчка, цветове от невен, цветове от божур, плодове от хвойна,
кори от зърнастец, 10 части цветове
от черен бъз и по 20 части кора от
върба, полски хвощ и листа от мла-

да бреза. Супена лъжица с връх от
сместа се запарва в 300 милилитра
вода в порцеланов съд в продължение на 30 минути. Цялата запарка се
изпива още гореща. Дозата се приема на всеки 2 часа.

БОЛЕСТТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО,
КОЯТО ПОКОСЯВА КРАКАТА!
И до ден днешен не дава покой
на много мъже и жени. Тя се нарича хронична венозна недостатъчност (ХВН). Често пъти не обръщаме внимание на ежедневната тежест и слабост в краката и го отдаваме на временна умора или отмаляване. Но ако тези болезнени
явления Ви измъчват със завидно
постоянство, си заслужава да се
замислим, че е напълно възможно това да са първите признаци.
По усреднени медицински данни
при 75% от жените и 66% от мъжете се наблюдават начални признаци на хронична венозна недостатъчност. Според статистиката 51%
от българите над 18-годишна възраст страдат от разширени вени.
През последните години венозната недостатъчност бележи толкова широко разпространение, че много специалисти я наричат „болестта на 21 век”. Болезненото отичане на крайниците, познато още
като „синдрома на тежките крака“, обикновено се появява по време на движение и се изразява в умора, която ограничава желанието
за физическа активност.
Засегнатите описват:
- силна болка, отичане, зачервяване, топла
кожа, сърбеж, изтръпване, чести нощни схващания, оцветяване на кожата на глезените, паякообразни (мрежовидни) вени, както и разширяване на подкожните вени на прасците и
стъпалата.
Разширените вени са заболяване с подчертано прогресиращ характер, предшествано от
един нулев стадий и шест последващи.

Нулевият стадий е, когато няма нищо видимо по краката, но в края на деня краката започват да тежат.
Първият стадий се проявява със слабо изразена болка и мрежовидни кръвоносни съдове, както и поява на единични увеличени вени.
във втория стадий вече има множество разширени вени с различна големина и варикозни възли.
в пети и шести стадий има и варикозни язви. С течение на времето язвите заздравяват за
няколко месеца, а някои остават и за цял живот.
За да се избегне прогресията, е необходимо да се вземат мерки още в нулевия стадий.
Освен подходяща диета, ограничаваща менюто от тестени и сладки продукти, прекомерна употреба на сол, алкохол и кофеин, трябва
да приемате добавка към храната, съдържаща

биофлавониди (диосмин, хесперидин
и конски кестен). Народният лечител
Петър Димков е бил наясно с тайните на дивия кестен. Големият лечител
често казвал, че конският кестен се
прилага при флебит, разширени вени и хемороиди, като той играе ролята на „венозен чорап“, премахва отоците намалява напрежението и прибира вените.
важното е да се намери наистина подходящ препарат!
За да помогнем в превенцията и
профилактиката на симптомите, събрахме тези важни съставки и създадохме
вЕНокод® ФилМираНи
ТаБлЕТки На ФирМа „DOLERAN
PHARMA”
Това е тройна комбинация (микронизирана), която не дразни стомаха и
съдържа: Диосмин, Хесперидин и Есцин (под
формата на Конски кестен)
„вЕНокод ®“ е висококачествен продукт с атрактивна цена, в удобна таблетна
форма, произведен в България

ВЕНОКОД таблетки
може да поръчате във
всички аптеки в страната,
както и онлайн на
www.healthmag.bg
и тел. 02/955 59 04
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Агата. Мента. Ивица. Игленик. Реотан. Пакет. Тракт.
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Притча за сянката
В градината понеже беше тясно,
по нечия идея бай Стоян реши:
на крайпътното си дворно място
дръвчета плодни да си засади.
Там на оградената полянка
под ореховата дебела сянка,
където лете стадото пладнува,
а зиме люти ветрове лудуват.
И както казват, речено – сторено.
След години неуморен труд
изсъхна всичко засадено.
Идеята му сякаш дал бе луд.
През тез години във града
под вуйчовото рамо и закрила
синът му почна работа добра.
Напредваше със страшна сила
под неговите грижи и на сянка.
Преминаваше от сектор в сектор,
придобиваше и опит, и осанка
и достигна длъжността директор.
Каква накрая тук ще е поуката?
Още от стари времена, от памтивека така твърди животът и науката –
под сянката единствено расте човека!
Димитър КАНДЕВ

азтревоженият
гражданин Троянски се изправи
пред дежурния комисар в районното полицейско управление.
- Господин комисар,
тя се загуби, изчезна.
Съвсем внезапно…
- Кога точно? Ах, тия
деца…
- Снощи я изпратихме
за боза и салам и вече
двайсет и четири часа –
ни вест, ни кост… Безпокоим се за нещо лошо. Да не са я отвлекли?
- Спокойно, да караме
подред! Трите имена?
- Гина Христофорова
Троянска.
- Възраст?
- Седемдесет и две години и половина.
- Какво? – реагира от
съседното бюро комисар Кереков. – Че дъщеря ви?...
- Майка ми е жена на
възраст.
- Но аз мислех, че се
отнася за дъщеря ви!
- Каква ти дъщеря?
Имам синове близнаци…
- Че кой ще отвлича старица? Да не би…
извинете, да не би да е

ИЗЧЕЗНАЛАТА

издъхнала на улицата?
Позвънихте ли на „Бърза помощ“ ?
- Тя да издъхне на улицата? Че майка ми е цяла
фурия. Даже кръвното й
е по-добро от моето. На
вилата вдига по две ко-

- Не! В никакъв случай!!!
- Аре ма... Много ми
трябват!

В казармата:
- Който разбира от
компютри, да вдигне ръка!
- Аз!
- Аз!
- Аз!
- Чудесно, пристигна
един камион с офис техника, отивайте да разтоварвате!

Как по-бързо да получите инфаркт
1. Отнасяйте се
враждебно към всичко и всички. Бъдете недоверчиви. Избухвайте
гневно при всяка трудност, добре се заредете с ярост, а после я изхвърляйте с ненавист
и цинизъм. Намръщеното лице, стиснатите
зъби, резките движения, злобните крясъци и ударите с юмрук
по масата са сигурен
признак, че сте поели
по правилния път и инфарктът на миокарда не
е далеч.
2. На света няма
нищо по-важно от
вашата работа и вие
сте единственият, който може да я свършите както трябва. Всичко,
което не се отнася до
работата ви, е глупост,
досада и тъпотии. Ето
защо, когато не се за-

нимавате с нея, вие съвсем правилно продължавате да мислите за
служебните си ангажименти. Постарайте се да
не се отвличате от тези
свои мисли, дори когато
лягате вечер с жена си.
3. Тъй като изцяло сте обладани от
служебните си дела,
не се интересувате от
безсмислици и скука

фи домати и тича след
кокошките. По-скоро аз
с това сърце бих издъхнал…
- Да не е заминала на
вилата?
- Вече проверих, няма я там.
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- Абе, господине, да
не би да сте изгонили
старицата?
- Да я изгоня? Аз? Да
не съм без мозък. Че
тя ни пазарува, пере,
чисти, готви, глади, тупа килимите, бави децата. Че без нея и моята жена ще избяга от
мен.
- А жена ви не й ли
помага?
- Да помага ли? Че тя
се ожени за мен, след
като научи що за човек
е майка ми.
- Хм… горката жена – въздъхна комисар
Кереков. – Дано не успеем да я открием…
- Какви ги приказвате? То и в кодекса пише, че никой не бива
да изоставя родителите си. Нито пък децата
си! Пък ако не я е срам,
нека ме изостави… Да
не би аз да съм я изоставял някога? Хайде
де! – ядосано въздъхна гражданинът Троянски и отново излезе на улицата с надеждата да зърне някъде
разбунтувалата се старица…
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

Танго

ВИЦОТЕКА
- У дома ли е татко ти?
- пита мъжки глас.
- Много ми е тежко да
кажа това, но го няма.
- А защо ти е тежко?
- Защото страшно мразя да лъжа!

Влиза младеж в бара и
с бързи стъпки се запътва към самотна девойка.
Директно пита:
- Ще правиш ли секс с
мен за 100 лева?
Мацката възмутено отговаря:

Хумор

като култура, изкуство, книги. Не
бива да ви минава през ума, че
трябва да сте
нежни към децата, съпругата,
близките - вие и
бездруго блъскате, за да ги осигурите материално. Добре запомнете това и
дори за минута
не бъдете сантиментални.
4. Вие никога нямате свободно време и
не можете да си позволите да изгубите дори
миг - трябва да свършите куп работи, и то
изцяло. Не позволявайте никому да закъснява за среща с вас, а и
сами не закъснявайте
даже ако ви се наложи
да тичате и прескачате

по пет стъпала наведнъж. Въобще не си губете времето с гламавщини като удоволствието
от вкусно ястие, любуване на природни красоти, цветя, деца, изгледи и подобни глупотевини. Много сте прави
- игрите и разходките
сред природата са за
хора тъпи и ограничени. Водете разговори
само на професионални теми и се старайте
да извличате практическа изгода от всеки разговор.
5. Игнорирайте добрите съвети за здраве, за умереност, за релаксация и тем подобни
нелепости. Яжте, пийте
и правете всичко, което ви се иска. Това ще
ви помогне по-скоро да
стигнете до закономерния край!

Мислиш ли за Аржентина,
виждаш следната картина:
футбол, пасове, пампас
и танго със буйна страст.
Как танцуват го, не знам,
но у нас е спорт голям.
(Футболът е през просото –
става дума за… тангото!)
Нашенският повелител
на тангото е любител крачка-две направи, брат,
после дава две назад.
„Утре пускаме тръбата
и ще има газ страната!”
Властелинът каза: „Стоп!"
- нямаме тръбопровод!
„Стига вече с този „гьол”,
гълта евро като вол!”
„Не - напред ний ще вървим
„Белене” ще построим!”
„Преференции не щем,
инак ще се изберем!”
Депесето зъби скръцна,
нашият човек се връцна!
Преференциите върна,
всичко пак се преобърна.
Днес за пенсии решават,
утре пак на заден дават.
(Идат избори, нали,
гледат уж да са „добри”.)
Проба-грешка, проба-грешка,
ти си пешка, аз съм пешка…
Мятат ни насам-натам
и играят танц голям.
Люшкаме се безотрадно
и на всички ни е гадно,
но отчайващо мълчим.
Колко още ще търпим?
Уляна Петкова
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