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Възлюбени в Господа,
Пребъдвайки в светлата радост, изгряла в света с Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, всесърдечно поздравявам и приветствам редакционния екип и цялата читателска аудитория на вестник „Пенсионери“, благопожелавайки на всички вас здраве и
бодър дух, светлина и радост в душите и сърцата, мир и разбирателство
във вашите домове и семейства.

на стр. 11

Озарението
на празника

на стр. 22
раЗмисли на главния редактОр

Авторитаризъм

Уплашени от изборна загуба като начало на края на властването им, гербаджиите трескаво се съюзяват с „кьораво и
сакато”. Стигнаха дори до спорния Съюз на репресираните,
който измести активните борци против фашизма и капитализма, но с обратен знак. При всяко подписване на сутрешно
споразумение Б. Борисов показва изключителна компетентност в народняшките си приказки. Явно е бягал от часовете
по хуманитарните предмети, докато се е обучавал в пожарникарското училище, залягайки на спорта.
на стр. 4
ПОЗиЦия

АЛТЕРНАТИВАТА

трябваше от Брюксел да обявят съотношението на политическите сили в страните членки,
та и нашенските статистици да признаят, че
герБ не води по симпатии общественото мнение.
истината е, че според коректни изследователи БсП от два месеца регистрира предпочитанията към левицата не със стотни, а с 2-3 и повече
процента. скандалите, апартаментните далавери, валящите ежедневно оставки на обогатили се с недвижимост гербаджии и техни съюзници само увеличават разликата. Затова и Борисов
пристъпи към срамни съюзи с крайно десни формирования, категорично погребани в предходни гласувания. и се насърчават отцепниците от аБв да
използват старото име на столетницата „коалиция за България”, та дано някоя „червена бабичка”, забравила очилата си, да сбърка и да пусне бюлетинка за тях!
дошло е време за промяна. Закономерностите
на демокрацията са такива, че тя е неизбежна.
нещата се забатачиха и проточиха заради внушенията, че нямало алтернатива. явно началниците на ес, на които им писна да пишат мониторингови доклади за корупция и калпава съдебна система, подсказват, че има такава.
„П”

Великден всяка година озарявa
дома на българските семейства, отбелязващи от веки веков този християнски празник.
Принципът, според който се определя самият ден, води началото
си от Първия вселенски
събор през 325 г. – тогава се приема, че той
се празнува от всички християни в неделята след първото пълнолуние след пролетното
равноденствие. Разминаването в датите, на
които католици и православни го отбелязват,
пазва възможността за придо- идва от това, че първите
биване на социални права от следват Григорианския
гражданите, работили или жи- календар, а вторите –
вели на територията на двете Юлианския.
страни.
на стр. 2

Договор между България
и Русия облекчава
отпускането на пенсии

България и Русия подписаха
протокол за изменение и допълнение на Договора за социална сигурност между двете страни. С промените се за-

на стр. 11

Мария Магдалена С най-ниско
Магдалена е била блудница, на която Исус дава опрощение и омиротворява душата й. Според други източници
обаче двамата са били
много по-близки, отколкото казва тази история, и Мария Магдалена е била майка на
Христовото дете.

на стр. 6
Зад тайните ритуали,
кървавите кланета и
теориите за кодирани
произведения на изкуството се крие богато
въображение, но и найдобре пазената тайна в
историята на християнството. Това е образът
на Мария Магдалена изгубеното евангелие
може би разкрива истината за нея.
Според
ранното
християнство Мария

заплащане в ЕС

Румънците и българите получават най-ниско заплащане в ЕС въпреки усиленото увеличаване на
заплати, пишат букурещки издания.
Увеличението на заплати, обявено с фанфари от
румънското правителство от 1 януари 2018 г., не е
намалило разликата в заплащането между румънците и работещите в другите членки на ЕС, като
гражданите на Румъния получават близо четири
пъти по-малко от средното за ЕС равнище.

на стр. 3

Дядо
Неделчо
не се
страхува
от
смъртта

на стр. 2

2

2

Законът

17

Български

Пенсиите

24.IV. - 30.IV.2019 г.

Дядо Неделчо не се
Как да защитим собствеността си страхува от смъртта
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Нашият дългогодишен читател Иван Пеев от Пловдив пита:
„Как да защитим бъдещата собственост
на моята внучка (студентка понастоящем),
на която й предстои
брак? Родителите й се
питат дали да й дарят
жилището си или нещо
друго да направят, за да
бъде то нейна собственост преди встъпването й в брак.”
Очевидно нашият читател пита как да се разпоредят в полза на дъщеря си родителите на
неговата внучка, така
че след брака придобитото от нея имущество да не влезе в семейната имуществена
общност, а да си остане само нейно. Веднага ще кажа, че правните способи за това са
най-различни. Имотът
може да се прехвърли

чрез покупко-продажба. Просто се набавят
необходимите документи, отива се при нотариус и се прехвърля/продава имотът на дъщерята. Друг способ е дарението. Този способ обаче следва да се избягва, когато в семейството има две деца, защото другото дете може
да поиска след смъртта
на дарителите така наречената запазена част
от наследството. За да
са сигурни родителите,
че прехвърлят имота на
детето си и то няма да се
разпореди от своя страна без тяхно съгласие с
него, докато те са живи,
обикновено в договора
за продажба или дарение се вписва клауза, че
„прехвърлителят запазва правото си на ползване на имота до края
на живота си”. Един вид
собствеността като цяло

е в патримониума на купувача или на дарения,
но старият собственик
би могъл да живее и
ползва имота по предназначение. Ако новият собственик реши да
го продава, то учредилият право на ползване
следва да се откаже от
това право. Това става
с нарочна декларация
при нотариуса. Ще добавя обаче, че този, който
си е прехвърлил имота
и си е запазил правото
на ползване, като ползвател ще плаща данъка
на имота, такса смет и
т.н. Не може да ползваш
нещо и да не плащаш за
това.
Ще си позволя да
разширя въпроса и ще
обърна внимание на
сделките, с които се
придобиват имоти от
съпрузите, сключили
брак при условията на
семейна имуществена
общност (СИО). Законът
при този вид брак казва,
че всичко придобито по
време на брака се счита
за придобито от съпрузите поравно. Веднага обаче има и изключения. А те са следните. Придобитите имущества по наследство, по
завещание или с дарение са лична собственост на съпруга, който
ги е придобил. Изключение от това равенство
също е и случаят, когато
единият съпруг потърси чрез съда така наречения „свой по-голям

принос в придобиване
на имуществото по време на брака”. Той е длъжен в едно гражданско
производство да докаже своя изключително
по-голям принос. Извън
семейната имуществена общност при сключване на брак действащият Семеен кодекс дава възможност съпрузите да уредят своите материални отношения с
така наречения брачен
договор. С него те могат примерно да договорят и че всичко онова,
което се придобива от
отделния съпруг, си остава негова лична собственост. Такъв договор
би могъл да се подпише и по време на брака, с който на практика съпрузите ще поделят имуществото си. Ще
подчертая, че в случая
се стремя да коментирам и поднеса казусите
във възможно най-популярна форма и не претендирам за изчерпателност, каквато е академичната. Препоръчвам на читателите, които имат такъв проблем,
предварително да се
консултират с адвокат,
защото всеки конкретен казус изисква индивидуално решение. Все
пак става въпрос за скъпи недвижими имоти и
спестените днес 200300 лева след време ще
повлекат раздори в семейството и големи материални щети.

Дядо Неделчо Бойков се ражда на 4 април 1912 г.
Живее в Свиленград от 70 години, но е роден в Беломорска Тракия. Бил е едва на 8, когато със семейството си тръгва за България, и споделя, че тук намира своя истински дом. Разказва, че дълголетието
им е генетично закодирано. Брат му починал на 93
години, а баща му - на 96.
Но не само гените имат заслуга за дълголетието на дядо Неделчо. През целия си живот не е спирал да работи. Вършил е физическа работа. Бил е
земеделец, произвеждал тютюн, бил е и строител.
Когато остарява и не може вече да работи физически труд както преди, разчита на дългите разходки в парка. Вкъщи сам цепи дървата си за огрев.
За зимата, която си отиде, сам нацепил 3 кубика.

Друга тайна на дълголетието е храненето. Дядо
Неделчо никога не е пил ракия. През лятото пие
бира, а през зимата - по малко бял пелин, който е
лековит, защото в него има билки. Винаги се храни
в точни часове. Обядва в 12 и вечеря в 18 ч. Приема лека храна. Обича попара с прясно или с кисело мляко. Хапва много плодове. Най-любими са му
сварените ябълки и бананите.
Макар и на 107 г., най-възрастният българин няма проблеми с паметта и с разсъдъка си. Не е изгубил и своето чувство за хумор. Обича да казва, че
не се страхува от смъртта, но иска да живее още.
Дядо Неделчо е баща на една дъщеря и на двама синове. Освен 6 внуци и още 8 правнуци той се
радва и на 4 праправнучета.

Договор между Нова методика за изчисляване на пенсиите
България и Русия...
От стр. 1
В същото време се разрешават възникнали
практически проблеми от досегашното приложение на документа. Протоколът беше подписан от
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и Максим Топилин, министър на труда и социалната защита на Руската федерация.
Направените изменения ще облекчат процедурата за отпускане на руски пенсии за българи и
обратното. При преценка на правото на пенсия
България и Русия ще могат да зачитат осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които имат
сключен международен договор. По този начин
се разширява закрилата за осигурените лица и
се дава възможност те да придобият право на
пенсия в случаите на недостигащ осигурителен
стаж.С цел подобряване на контрола върху изплащането на пенсиите и обезщетенията България и Русия ще обменят информация за упражняваната трудова дейност от хората, получаващи пенсия, и ежегодно ще предоставят списъци
на лицата, които получават пенсии по Договора
за социална сигурност. Детайлно се регламентира и начинът за преизчисляването на пенсиите,
отпуснати до влизане на документа в сила. Изрично се предвижда да се запази размерът на
пенсията, отпусната преди влизане на документа в сила, ако той е по-благоприятен.
Договорът за социална сигурност между България и Русия се изпълнява от 2010 г. С него се
гарантират социалните права на около 300 000
български граждани, живели и работили на територията на бившия СССР и днешна Русия.

Отпадането на "трите златни години" преди 1997 г. от формулата
за изчисляване на пенсионния доход е в името
на стабилността и предвидимостта на пенсионната система. Това заяви министърът на социалната политика Бисер
Петков.
Според тази методика обаче над 30% от бъдещите пенсионери щяха да бъдат финансово
ощетени. Това наложи
и намесата на премиера Бойко Борисов, който нареди да бъде направена законодателна
промяна и изчислява-

нето на върже пенсията с оси- небрежимо малко на
доходи- гурителния принос на фона на общия разход
те за ста- лицето през неговия за пенсии, който е около
рост да трудов живот и да се 10 млрд. лв. годишно",
се прави улеснят хората, защото допълни Петков.
и по две- представянето на докуСлед като законопроте фор- менти за 3 години пре- ектът бе приет и влезе
м у л и . ди 1997 г. затруднява в сила, хората ще имат
"Оценка- повечето пенсионери. право да избират по коя
та на си- С промяната се даваше методика да им се изт у а ц и я - възможност на хората числява пенсията.
та нало- пенсията да се изчисля"От няколко години
жи тази ва, без да се ангажират НОИ има разработена
с п е ш н а пенсионерите", посочи електронна услуга, коз а к о н о - социалният министър.
ято е много популярдателна инициатива. От
Бисер Петков заяви, на, за изчисляването на
друга страна, стоеше те- че отпадането на "трите прогнозния размер на
зата, че това са приети златни години" е пред- пенсията. Тази възможпромени през 2015 г. ложение на Консулта- ност ще бъде запазена.
Имало е един три-че- тивния съвет по пенси- Въвеждайки данните си
тири годишен срок до онната реформа, кой- на база на документите,
тяхното влизане в сила. то е и изготвил цялост- с които разполагат, да
Много хора са съобра- ния законопроект, при- направят информиран
зили своето поведение ет през 2015 г. Той до- избор", поясни Петков.
с това, че влизат в си- пълни, че НОИ също е
В шестмесечен срок
ла тези промени", каза подкрепил промяната.
от датата на влизането
Петков.
"Няма съществени в сила на законопроекСоциалният минис- финансови ефекти да- та хората, на които им
тър посочи, че злоупо- ли ще се изчислява по е отпусната пенсия по
треби при формирането новата или по стара- новия ред или са подана пенсиите са коменти- та формула. Анализът, ли заявление, ще може
рани, но не са основна- който предостави НОИ, да заявят преизчислята причина на промяна- беше, че "икономията" е ване на сумата по стата на формулата.
9 млн. лв., което е пре- рия ред.
"Тази промяна беше
направена, за да се об- Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Социалните работници да не
оценяват хората с увреждания
Работодатели и синдикати възразиха срещу това, индивидуалната оценка на хората с
увреждания да се прави
от социални работници.
Според тях социалните
работници нямат необходимото медицинско образование и компетентност да изготвят
обективни констатации
за функционалните дефицити на човека с увреждане.
Тристранният съвет
обсъди проекта на Правилника за прилагане на
Закона за хората с увреждания, както и проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за

хората с увреждания.
Социалните партньори се въздържаха
от подкрепа на правилника, методиката беше
подкрепена от синдиката "Подкрепа" и Съюза
за стопанска инициатива, БТПП нямаше възражения, а останалите работодателски съюзи се
въздържаха.
Според новия Закон
за хората с увреждания
прилагането на индивидуалната оценка трябва
да започне от 1 април.
Социалните работници
ще бъдат обучавани да
прилагат индивидуалната оценка, каза социалният министър Бисер
Петков. По думите му
обучение е имало под

някаква форма и преди
това, при апробирането
на различни случаи, както и при разработването на методиката за индивидуална оценка, защото социалните работници са участвали в процеса на работа.
Хората с увреждания
досега можеха да получат новата финансова
подкрепа по новия Закон за хората с увреждания, който е в сила от 1
януари, само на база на
решението на ТЕЛК, без
да е необходима индивидуална оценка. Всички, които досега не са
получавали помощ, както и тези, които искат да
заявят получаване на
лична помощ по Зако-

бисер
Тази партия съм я
създал да се бори
с корупцията.
Бойко Борисов

на за личната помощ, ще
трябва да минат на индивидуална оценка.
Изчисляването на
броя часове лична помощ е базирано на четиристепенна скала.
Въпросите във формуляра, който попълва
социалният работник,
са прецизирани спрямо отделни възрастови
групи - хора над 18 години, от 13 до 18 и от 0
до 13 години. Конкрет-

ният брой часове лична помощ се определя,
като общият брой точки се умножи по коефициент, съответстващ на
различните възрастови
групи.
За бизнеса и за синдикатите е важно, че три
месеца след началото
на прилагане на методиката ще има анализ на
действието й, за да се
прецени дали има нужда от корекции.

С най-ниско
Край на двойния
стандарт при храните заплащане в ЕС
Омбудсманът Мая Манолова съобщи, че през
април Европарламентът
ще приеме окончателно потребителския пакет,
с който се слага край на
двойния стандарт при храните - "унизителна практика по отношение на гражданите, основно от Източна Европа".
"Постигнато е споразумение потребителският
пакет, за който ние настоявахме, да бъде окончателно приет. С него ще се
сложи край на производството на храни от една и
съща марка, но с различно съдържание, съставки
и качество", каза Мая Манолова.
Тя определи постигнатото като огромен успех
за България. Преговорите са били изключително
трудни. „Това е победа на
гражданите на Европа срещу мултинационални компании, които печелеха от
тези разлики в качеството”, каза Манолова.
„Извървяхме изключително дълъг път. Практиката да се произвеждат
храни с по-лошо качество,
но с един и същи бранд ще
бъде обявена за нелоялна
търговска практика и тези

фирми ще бъдат наказвани с глоби до 4% от техния
годишен оборот, което е
около 10 млн. евро, което
са наистина драконовски
санкции”, поясни тя.
Манолова коментира
и промените в Гражданско-процесуалния кодекс,
свързани с по-прозрачните и ясни правила при комуникацията с монополните институции. „В момента законодателството
е в полза на икономически силните, на монополистите, на бързите кредити, на събирачите на
дългове, на топлофикациите, на банките. Те разполагат с една бърза писта, чрез която в заповедното производство без исков процес могат да осъдят гражданина и да прис-
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тъпят към събиране на неговия дълг. Тези промени
ще дисциплинират банките и ще ги превъзпитат в
дух на едно по-уважително отношение към техните клиенти, когато клиентите им ще имат възможност за адекватна защита”,
обясни Манолова.
„За да бъде осигурен
баланс на интересите, аз
не предлагам да отпадне възможността на банката да запорира цялото
имущество на длъжника.
Тя си осигурява, че той
ще се издължи, но в същото време не пристъпва
към продажба на неговото имущество, преди в съдебния процес да е доказано, че това е размерът
на дълга”, обясни омбудсманът.

От стр. 1
По данни на Евростат през 2018 г.
разходите за работна ръка варират
от 5,4 до 43,5 евро на час в страните
- членки на ЕС, като най-ниските са в
България и Румъния, а най-високите са
в Дания, Люксембург и Белгия.
Най-ниското заплащане на час е в
България (5,4 евро), в Румъния (6,9 евро), Литва (9,0 евро), Унгария (9,2 евро)
и Латвия (9,3 евро). Най-високо е заплащането в Дания (43,5 евро на час), Люксембург (40,6 евро), Белгия (39,7 евро),
Швеция (36,6 евро), Холандия (35,9 евро) и Франция (35,8 евро).
През 2018 г. средните разходи за
работна ръка на час в цялата икономика (с изключение на земеделието и
публичната администрация) са изчислени на 27,4 евро в ЕС и 30,6 евро в
еврозоната.
Европейската статистическа служба
припомня, че през 2018 г. най-голямо
увеличение на заплатите е имало в Румъния. Разходите за работна сила на
час са нараснали най-много в Румъния
и най-малко в Малта.
В еврозоната най-голямо увеличение е регистрирано в Латвия (плюс 12,9
процента), Литва (плюс 10,4 на сто),
Естония, Гърция и Словакия (плюс 6,8
процента). Най-малко е нараснало заплащането в Малта - с 0,4 на сто, във
Финландия - с 1,2 процента, Испания 1,3 процента и Португалия - 1,4 на сто.

кРАТКИ
ВЕСТИ

Проверяват
имота на Пламен
Георгиев

Община
Слатина проверява терасата на шефа на Антикорупционната комисия Пламен Георгиев.
Още през 2012-а година в районната администрация е постъпил
сигнал за незаконни
постройки на обекта.

Методика
за разходите
в здравните
заведения

Здравният министър Кирил Ананиев
предлага методиката
за формиране и разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения. С
методиката ще бъдат
регламентирани определянето, размерът
и структурата на разходите за персонал на
ниво лечебно заведение.

Отлагат
ТОЛ системата

КРИБ поиска отлагане на ТОЛ системата до
2020 г. От сдружението предлагат да бъде
преосмислен обхватът
на таксуваните участъци от републиканската
пътна мрежа.

Лечение на
затлъстяването

Как приемането на еврото ще се отрази на кредитите
Цената на кредита няма да падне от влизането ни в еврозоната, въпреки че дългосрочната перспектива е такава.
Не се знае, когато след
3-4 години се очаква да
използваме еврото, каква ще е пазарната ситуация, смята кредитният
консултант Тихомир Тошев.
По думите му така или иначе Европей-

ската централна банка
(ЕЦБ) очаква в началото на следващата година
лихвите да тръгнат леко
нагоре в цялата еврозона, а нашите лихви почти доближиха средноевропейските и са малко
по-скъпи от тези в еврозоната.
По думите му плюсът от влизането е, че
ако там има ниски лихви, то и при нас ще има

и още повече ще доближим средноевропейските, но да очакваме,
че веднага с присъединяването ще имаме пониски лихви, това е неправилно.
Когато имаш достъп до финансиране от
ЕЦБ на добра цена, това предполага и добри
лихви.
„В момента лихвите
по кредитите у нас се

определят само от цената на привлечените депозити, тъй като има изключително голяма депозитна маса, а банките нямат нужда от външно финансиране да търсят и да купуват ресурс
от междубанковите пазари. Те вече го имат и
все още не могат да го
раздадат като кредити.
Затова няма директна
връзка, че ще имаме по-

ниски кредити“, обяснява Тошев.
Според икономиста
Румен Гълъбинов можем да очакваме лихвите да се доближат до
средните в еврозоната,
но сега нашите са повисоки. Бум в търсенето на кредити също не се
предвижда, защото самото преминаване не
генерира някаква промяна.

Александровска
болница получи статут на център за лечение на затлъстяването.
Лечебното заведение е
единственото в страната, което притежава този сертификат.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика

Листата на БСП за евроизборите „шпиони служители на Държавна сигурност“...
От стр. 1
Иначе щеше да е наясно, че за
отговорните политици е важно да
знаят значението на използваните
думи, термини, словесни обороти
и т.н.
На водещо място още при насъскването на членовете на листата за
евродепутати смелият огнеборец
определи неутвърдения екип на основните опоненти за некомпетентна група от

ШПИОНИ

служители на Държавна сигурност.
Ако си беше направил труда да провери възрастта на гласуваните след
дълги дебати 17 души, нямаше да
дрънка глупости. Повече от половината от тях не са носили червени пионерски връзки, камо ли да са
запазили партийния билет на БКП,
което не може да се каже за по-голямата част от елита на ГЕРБ. Наричайки ги „манипулатори, лъжци,
последователи на Гьобелс” и поставяйки знак на равенство между шефа на пропагандата на Хитлер и ръководството на столетницата. Б. Борисов пропусна, че днешните социалисти са наследници на вдигналите първото въстание срещу фашизма пролетарии през 1923 г. Тогава
нашенските последователи на Мусолини като диваци и варвари са
клали българите както и турци не
са го правили. Партията на Благоев от 70 хил. за две години е доведена до 4 хил. души…
Маститият оратор обвини противниците си, че са кагебисти. Обработвали фалшификати и така гнусно го правели, че сами се отвращавали от тях. Да му се не види и паралелът!...
Бойко сподели и болката си, че
левицата се нахвърлила срещу Цветанов – героя, който бил разказал
играта на „Наглите”. Ами да не беше
станал рецидивист в апартаментната сфера, нямаше „Свободна Европа” да го подхване. Само че нея не
я командват нито от Москва, нито
от „Позитано” 20, а от Вашингтон и
ЦРУ. Внушението за

КОМПРОМАТНА ВОЙНА

е дълбоко погрешно. Терминът се
използва тогава, когато обвиняваш
някого за нещо, което не е извършил. Така беше с клеветата срещу
Елена Йончева, че е ползвала държавни милиони за филмите си. Затова и премиерът бе осъден на втора инстанция. А красавецът Цецо
си остава горд притежател на луксозно жилище с асансьор в хола,
купено на занижени цени. Спестил
е около милион лева и не желае да
обясни публично откъде са парите за постоянните придобивки на
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Български

недвижимост.
Босът му го хвали, а помни ли, че
докато бившият физкултурник беше вътрешен министър, две трети
от зрелищните арести бяха атакувани в Съда за правата на човека
в Страсбург и ние, данъкоплатците, плащаме за полицейщината над
200 хил. лв. глоби.
Когато му остане време на Борисов след напрегнатия неуморен
труд по управление на страната и

Общество

си във всичко и навсякъде. Опозицията нито има възможност да
упражнява каквато и да било диктатура, нито разполага със средствата за това. Второ, ако „брутални действия” е излизането от парламента – напълно законна практика за всяка политическа група,
то тогава какво беше отсъствието
на ГЕРБ от пленарната зала по времето на Орешарски? Нинова многократно заяви, че няма смисъл да
легитимират провалено Народно
събрание, в което гласът им не се
чува и никой не се съобразява с
тях. Не бяха ли брутални уличният натиск по време на предходен
кабинет, нападението с павета на
депутатски автобус, изпочупените
стъкла на централата на БСП, шишетата, хвърлени по скрития под
пластмасовата маса Волен Сидеров?! Социалистите обикалят регионите, срещат се със симпатизанти, разкриват приемни, разясняват своята политика, с която искат да променят нещата в България
и Европейския съюз срещу изчерпалия се неолиберализъм за необходимост от социално и икономическо равноправие, намаляване на разликата между бедните и
богатите страни и хора на Стария
континент…
Мечтата на Борисов бе да се изпокарат в Националния съвет на

Авторитаризъм

футболните срещи на ветераните,
добре е да отвори тълковния речник и се порови в него. Постоянно
за неуспехите си набеждава някакви митични

„ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ”

Уточняваме, че олигарх е бизнесмен, който богатее от пряката връзка и с подкрепата на властта – законодателна, изпълнителна, съдебна
и т.н. Примерът с небостъргача в
столичния кв. „Лозенец” е показателен. Изтича срокът за разрешителното на строеж. Фирмата успява
да се възползва от поправка в Закона за устройство на територията
и тълкувателно писмо на зам.-министър в регионалното ведомство
и спасява вложените вече милиони.
По странно съвпадение няколко големци гербаджии придобиват евтини апартаменти от „Артекс”.
Най-стресиращото твърдение
на развихрилия се премиер е, че
опонентите заплашват обществото с пълзяща диктатура, необходим е силен десен фронт срещу
тях. Било ясно от „бруталните им
действия”. Първо, диктатурата е
възможна само в случай че силовите структури за репресии са
в ръцете ти. Овладял си прокуратурата, депутатите ти са като войници. Налагаш еднолично волята

червените и Станишев да отпадне
от листата за депутати в Брюксел.
Явно е забравил, че в истинските
партии съществува дискусионно
начало и в спора се ражда истината. Бесепарите са против Истанбулската конвенция и третия пол.
Не приемат мигрантското преселение. Но това не означава, че воюват със събратята си от ПЕС, напротив – ще участват активно за
промяна на определени виждания,
още повече че манифестът на втората политическа сила в Европейския парламент 95 на сто съвпада

24.IV. - 30.IV.2019 г.

с „Визия на БСП”.
Този, който обвинява несъгласните с методите му на управление в

ПЪЛЗЯЩА ДИКТАТУРА

създател на ГЕРБ, назначава хората
в листите, посочва кандидатите за
депутати и кметове, а младите партийци му целуват ръка като на мафиотския Кръстник Дон Корлеоне.
Човек, който раздава оставки, дарява кариера, бизнес възможности,
високи постове еднолично и не може да си представи, че те двамата с
Цветанов се потят пет часа в някаква
си зала, а отдолу получилите в подарък заможната си съдба членове
им противоречат. И, о, ужас! С тайно гласуване променят техни решения. Какви са тези глупости? Кой командва парада в края на краищата?
Новата мелодия, след като Станишев – председателят на ПЕС и
най-високо стигналия според Борисов нашенец, влезе на избираемо място в листата на левицата,
е, че вътрешната опозиция е бламирала Корнелия Нинова и Националният съвет е натрил носа на
изпълнителното бюро. Пак лъжа.
От предложенията на висшия орган 15 от 17 души са само пренаредени. Няма драма.
Интересното е, че колкото повече беди се стоварват върху главата
на Бойко, толкова повече се взира в
двора на съседите. Срамота! Решавай проблемите си в собствената градинка и не бълвай злоба срещу опонентите. Свиквай с мисълта, че не ще
стигнеш Тодор Живков по продължителност на заемания висок пост.
И стига спомени за митичния дядо!
Бил николапетковист. Странно как с
такъв произход в „мрачното тоталитарно време” баща ти – пожарникарят Мето, е станал полковник, майка
ти – уважавана учителка. Кака ти завършва медицина, а ти слагаш офицерски пагони на раменете?! Нещата
не се връзват. Или социализмът не е
„несправедлив и тираничен” към децата на някогашните опозиционери,
или дядо ти не е бил чак толкова изявен враг на онази власт?
Армията, дето събират гербаджиите, напомня разпасаната команда на
Бранкалеоне от едноименния филм.
Земеделците на Мозер и онези на
Върбанов, когото май съдиха за нещо, репресираните, поддържащи паметника до НДК, на който са изписани имена на убийци на английския
разузнавач майор Томпсън, на децата ястребинчета, на Гео Милев и на
Йосиф Хербст, на петимата от РМС,
сключилите договор с Хитлер, довел
страната до национална катастрофа,
обявилите война на Англия и САЩ
и т.н. Групичката „Гергьовден” също
щяла да се присъедини. Яко са закъсали за пари водачите на въпросните странни партийки и формирования. А касата на гербаджиите е пълна с левчета…

Възпитанието не ни позволява да наречем когото и да било диктатор, преди той напълно да отговори на параметрите за подобна квалификация. Друг е въпросът, че се забелязват сериозни белези на авторитаризъм – предпоследната фаза на окончателната еднолична власт. Дали Б. Борисов го усеща или не, но нагърбвайки се с
решаването на абсолютно всичко в страна, която според конституцията е парламентарна, отнемането на определени функции на
„независимите” институции торпилира демократичното начало на
републиката. Уж битката беше в родината властта да произтича
от народа и за народа. Мнозинството и малцинствата на избраниците ни в пленарната зала взаимно да се допълват. Законотворчеството да е в интерес не на определена група, а на суверена. Министерският съвет да ги изпълнява и да се отчита за работата си. И
още: премиерът да не сипе обвинения като пропаганда. Освен ако не
е решил пълзешком да премине от авторитаризъм към диктатура и
изпреварващо да действа според поговорката „Гузен негонен бяга”,
за да види реакцията и рефлекса на гражданството да защити своите права и свободи.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Страница
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дО главния редактОр

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споделя мислите си с вас.
Става въпрос за прокуратурата. Дано да бъда чут от тях чрез това мое писмо.
За какво е създадена
тя? Какви са нейните
задължения? Може би
не всички са чели Конституцията, но тези, които са, можем да
отговорим на поставените въпроси. Прокуратурата, ръководена от главния прокурор, е длъжна да следи за спазване на законите. Да пази държавността в страната.
Да взема веднага мерки срещу нарушителите, особено за тези, които управляват
страната. Така ли е в
действителност? Категорично не! Мерки
се вземат срещу обикновени граждани, но

се заобикалят разсеяно
тези от властта. Народът е казал: "За кокошка
няма прошка, а за милиони - поклони." През годините се случиха значи-

телни и очевадни нарушения от върхушката
на управляващите, но
нямаше никакви действия. Главният прокурор
си пие кафето с тях и се

ПОЩалЬОн
стайо Панчовски и Христо
костадинов от плевенското село Подем най-сърцато
ни благодарят, че ни има! Благодарят ни и за това, че след
като наскоро писахме за вълненията и емоциите им, съпътстващи ги в живота, броени дни след това приятели от миналото им са се свързали с тях и отново се радват на заедност. „Радостта ни е голяма! Благодарим ви за доверието, приятели!”,
завършват писмото си те.
Запряна кобурова от с. мирово, старозагорско, благодари чрез нас на организаторите
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прави на разсеян. Предупреждават ни от САЩ
и ЕС, че има голяма корупция по върховете,
но реакция няма. Да се
спрем на най-пресните
корупционни сделки, направени от група управляващи начело с Цветанов. Принципът на
Борисов е да реже глави
чрез оставки, но систе-

мата си остава. Голям
шум се вдигна с имотите на Цветанов, но оставката му няма никакво значение. Той си
остава начело във влас-

на читателя

тта. Ще организира циганските босове, ще купи половин милион техни гласове и отново ще
остане на власт. Така
циганите управляват
българите от години.
Ако прокуратурата
се сети и запретне ръкави да докаже коя е и
какви са задълженията й, може да изиграе
решаваща роля, която
да бъде значима за България. Цветанов вече е
без имунитет. Останалите апартаментаджии са също извън управлението. Нека да ги
арестуват и да започнат разпити. Да излязат с добре мотивирано обвинение и специализираният съд да започне пледоарии. Ето
това се иска от вас,
господа прокурори. Народът ще бъде доволен
и вие ще измиете лицето си и ще оправдаете
своето съществуване.
Христо соТиров

и изпълнителите на поздравителен концерт от
участници от Чирпан, изнесен пред ползващите
Центъра за рехабилитация в с. Оризово. ”Душите ни бяха изпълнени с доволство”, пише още тя.
атанаска Белчева от гр. мъглиж ни е изпратила вижданията си за ситуацията в България
- ниските пенсии, боновите книжки, заплатите
на учителите и качеството на образованието.
Тя е шокирана, че „стаята на кървавата сватба
на Антон Попов” в Гарнизонното стрелбище сега
е превърната в стая за стрелба на частна школа, което научила от наш материал. По повод на
обвинението на същата госпожа, че сме прекръстили Никола Вапцаров на Иванов, нека провери и
да се убеди, че истинското име на баща му е било
Иван (Йонко) Николов Проданичин, известен като
Вапцаров или Вапцара.

еХО От ПраЗника
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Ние, от Вапцаровски випуск 1953 г. на ВВМУ,
всеки месец се събираме, за да се видим и преброим. Вече сме по на 88 г. и останахме малко. А
бяхме голямо ято от 412 влюбени в морето млади хора - буйни, силни, отговорни и амбициозни.
Ятото отлетя високо. Десетки капитани развяваха българския трибагреник из Световния океан. Офицери и адмирали дълги години осигуряваха морския суверенитет на родината. Вапцаровци
дадоха на страната ни министри, видни строители на морската индустрия, научни работници, директори на институти и заводи. От бедните деца
на България народната власт изкова родолюбци,
които отдадоха младост, сили и здраве за благото на родината.
Останахме малцина. Споменаваме с добра дума отишлите си от този свят. Всички те бяха достойни хора. Събрани около масата, размишляваме къде и какви сме днес останалите живи. Виждаме се изтикани в тъмните ъгли на живота, изоставени и забравени от службогонци, устремени
към още власт и много пари.
Разказвам за съдбата на випуска ни, но това е
съдбата и на останалите живи строители на стопанската и военната мощ на България от годините, „когато се наливаха основите”.
Разрухата трябва да се спре! Идват избори, да
изринем от властта онези, които унищожиха труда на миналото поколение и го унизиха. Да потърсим нови строители на България! Разрушеното е достатъчно.
кап. любен ДЕлЧЕв от випуск 1953 г., варна

дългОлетниЦи

×åðêâàòà â ñ. Æèòóøà Да стигнеш
îòáåëÿçà ñâîÿ ïàòðîí сто години!

Черквата в село
Житуша, Радомирско, отпразнува своя
патрон – Благовещение. На този ден
празнуваме и Деня
на майката. По този
повод бе организиран празник в черквата.
За голяма наша
радост той бе уважен както от хората в селото, така и
от тези, които живеят по други места,
от роднини и много
приятели.
Поканен бе и отец

Александър от Архиерейското настоятел-

ство в Радомир. След
изнесената беседа по
повод на празника той
се обърна с най-топли
думи към присъстващите и им пожела крепко здраве и по-спокойни дни.
За добрата обстановка и вкусния курбан
допринесоха трудът и
умението на служителката към черквата Станка Стоилова и бившият
кмет на
селото
Георги
Алексов,
к а к т о
и активистите Краси
Ризова,
Елена
Алексова, Борислав
Борисов
и др.
Благодарим
им
от
сърце!
йорданка илкова

България не е страна,
която може да се похвали с много хора,
доживели до преклонна
възраст.
Затова е особено
вълнуващо да се
срещнеш с човек,
който е живял 91
години. Такава е
Руса Манева, родена на 14.3.1928
г. в с. Бръчма в
земеделско семейство. Коренът
й идва от Еленския
балкан. От там прадядо й се премества
в Бръчма. В семейството й са израснали 5 деца трима братя и две сестри.
Днес всички те имат семейства, деца, внуци и правнуци,
добри и работливи хора. От
брака си тя има син и дъщеря
- Данка и Съби. Двамата са със
средно образование . Руса и съпругът й Георги работели дълги
години на нивите в ТКЗС. Той е
бил звеновод, а после завършил
курсове за тракторист.
Като седнел Георги на трак-

тора, спомня си кака Руса, не му се слизало от
него. Така работил до
пенсия и след това
още много години.
За съжаление
Георги вече си е
заминал от този
свят. Руса останала сама, но се
грижела за хубавата си градина.
Последните
пет години тя
живее в с. Айдемир, където синът
й купил голяма къща. Руса признава, че
трудно се свиkва в чуждо село и с нови хора.
При нея се е завърнала и дъщеря й, защото съпругът й починал. Кака Руса има 2-ма внуци и 4 правнуци.
Тя е все още жизнена и здрава.
Како Руске, желая ти да стигнеш до сто години! Не се страхувай от нищо, защото имаш
добри деца!
йорданка ЖЕкова,
силистра

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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От стр. 1
Новият завет казва,
че тя е сред основните фигури, разпространили християнството след възкресението
на Исус.
И в четирите евангелия се казва, че Мария Магдалена е една
от четирите жени, присъствали на Христовото разпятие, и единствената, която остава до кръста, поемайки по този начин огромен риск. За разлика от нея останалите
Христови апостоли се
скрили.
Мария измила тялото на Христос и участвала в неговото погребение. В евангелието на Марко и Йоан
се казва, че тя е била
първият човек, видяла възкръсналия Исус. Тя съобщава новината за възкресението на укриващите
се апостоли, след което изчезва от Библията. Всъщност думите
„Христос воскресе”, с
които християните се
поздравяват по време на Великденските
празници, за пръв път
са били произнесени
от нея.
Но коя е Мария
Магдалена? В книга-

та „Загадката на Граала” Лорънс Гарднър
предоставя извадки от
интересен сборник на
Джакопо ди Воражин,
чиито автори са черпели информация не
от кого да е, а от самата Римокатолическа
църква!
Според Джакопо и
Рабан тя е дъщеря на
Сир, който е от сирийски произход и е от
царски род. Майката
е Евхария, която също е от царско потекло. Рабан също казва, че Евхария е потомка на царска израилева династия.Това не е
Давидовата династия,
към която принадлежи Исус, а династията
на Хасмонеите. Мария
Магдалена била и основният човек, който
финансирал Христос и
сподвижниците му.
Джакопо пък дава обяснение за произхода на прозвището Магдалена. Той го
свързва „със замъка
във Витания”- кулата (migdal). Тази кула (migdal) e свързана с високо обществено положение и замъкът се получава по
наследство.
Съвременните специалисти смятат, че

С люспи от лук

тя е страдала или от
епилепсия, или от шизофрения, което тогава се е приемало като
демонично обсебване.
Интересно е обаче, че
само в Евангелието на
Лука се казва, че Мария
Магдалена е била обсебена от демони. Спо-

ва, че Мария Магдалена и Исус често са се
целували, но поради
липсващи думи в текста и до днес остава пълна загадка дали
двамата са били интимни.
В някои книги дори,
като „Шифърът на Ле-

ред някои това е направено умишлено, за
да може да бъде представена в лоша светлина и каквото и да каже
или направи, да се поставя под въпрос.
Евангелието на Филип, чието съдържание
е доста нарушено, каз-

онардо”, се казва, че
по време на разпъването Мария Магдалена е била бременна с
детето на Исус. Истина ли е това?
Според
древна
френска легенда Мария Магдалена дошла
от Светите земи, пре-

температура.
Докато се варят, яйцата се
обагрят в ярки огнени краски. извадете ги 12 минути
след като водата
заври. оставете ги
да изсъхнат, а след
това развържете
конците.

С гроздов сок

турално - с елементи от природата. огнено оранжеви яйца например може да получите, като ги увиете в люспи от лук.
измийте яйцата и ги подсушете. обелете няколко глави
лук и запазете люспите на поголеми парчета. увийте около яйцето няколко пласта от
тях. Нарежете на парчета
стар чорапогащник или
тънък чорап. в тях увийте яйцето с лучените люспи и пристегнете с конец
или ластик.
Поставете яйцата в тенджера с мека кърпа на дъното. Залейте с вода и добавете 2 с. л. сол. кърпата
и солта ще предпазят яйцата
от спукване. варете на ниска

свят

24.IV. - 30.IV.2019 г.

Мария Магдалена

ØÀÐÅÍÈ
âåëèêäåíñêè ÿéöà
освен с бои на прах, листчета, капсули и хапчета яйцата може да се боядисат и на-
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За целта са ви
необходими: сварени яйца (или
продухани), гроздов сок, ябълков
оцет, кухненска
хартия.
сварените яйца
сложете в купа. в
нея налейте равни части гроздов
сок и ябълков оцет, така че
течността да покрие яйцата.
оставете ги да престоят така
през нощта. На сутринта извадете яйцата и ги подсушете с кухненска хартия. оставете ги
да изсъхнат за
4-6 часа.

сичайки морето с лодка. В древното пристанище на Марсилия,
южното крайбрежие
на Франция, се издига
църквата „Св. Виктор”.
В стените на криптата има древни християнски саркофази. Тук
са погребвали мъртви
и в езически времена.
В един от страничните коридори е издялан
каменен релеф - Мария Магдалена, стиснала „камък”, а в далечината се вижда Христос на кръста. Изглежда бременна в деветия месец. Контурите
на „камъка” в областта
на корема й го подчертават много умело.
По странно стечение на обстоятелствата текстове от девети
век описват пътуването на Мария Магдалена
във Франция. Тя е придружена от Йосиф от
Ариматея, за когото се
твърди, че е пазител на
светия Граал. Според
учените светият Граал е само мит, описан
през 13 век като бокал, използван в Тайната вечеря. Думата „граал” произлиза от гръц-

ката дума „кратер”, което означава „чиния”.
Но има ли скрито послание в този мит?
Мнозина смятат, че
светият Граал е съд
или чаша, която някога е съхранявала кръвта на Исус. Но може би
става въпрос за две
древни френски думи,
слети в SANGRAAL –
което се превежда като свети Граал, ако се
раздели на San и Graal,
но ако се разделят същите 8 букви след „g“ Sang Raal, получаваме
нещо изумително - на
старофренски значението е „кралска кръв“
или „кралска кръвна
линия“... Кралска кръв,
която едва ли е носена
в съд с капак. "По-скоро тя тече във вените
на дете", твърди Маргарет Старбърд.
Дали Мария Магдалена наистина е родила дете от Исус? Засега тайната остава неразгадана.
Последните години
от живота си тя е прекарала в Ефес, където до самата си смърт
помагала на св. Йоан Богослов в неговите апостолски трудове. През V век нейните мощи били преместени в Цариград.

За празничната трапеза
ÎВ×аÐски Ïай

Продукти: 1 кг агнешко месо от плешка, едро смляно с
месомелачка или в кухненски
робот, 2 супени лъжици брашно, 2 супени лъжици
зехтин/олио, 1 глава червен лук, нарязан на ситно, 2 стръка
целина, нарязани на
кубчета, 1 средно голям морков, нарязан
на кубчета, 2 скилидки чесън, нарязан на
ситно, 1-2 стръка розмарин, нарязан на ситно + допълнително за
завършване, 2 супени лъжици
пресен джоджен или мента, нарязани на ситно, 400 г домати
от консерва или пресни, нарязани на кубчета, 250 мл зеленчуков бульон или вода, 1 кг
картофи, 200 мл прясно мляко,
затоплено, 50 г масло.
Приготвяне: Фурната се нагрява на 180 градуса с опция
горен и долен реотан. В тенджера се загрява зехтинът/олиото на умерен към силен котлон. Добавят се лукът, целината, морковите и чесънът. Разбъркват се 5-6 минути, докато
омекнат. Тогава се добавя агнешката кайма и се запържва 3-4 минути, докато промени
цвета си. Добавя се брашното
и се разбърква хубаво, така че
месото и зеленчуците да се покрият с него. След това се добавят зелените подправки, доматите и бульонът. Когато заври,
сместа се прехвърля в подходяща тава (трябва да бъде подълбока) и се слага на средна
скара в предварително нагрятата фурна. Пече се 1 час.
През това време се пригот-

вя картофеното пюре. Картофите се обелват и нарязват на
едри кубчета. Заливат се с вода и се добавя малко сол. Слагат се на силен котлон, докато
водата заври. След това котло-

нът се намалява до умерен и
картофите се варят 20 минути
или докато са напълно готови.
Отцеждат се хубаво от водата
и се намачкват с преса за картофи. Към тях по малко се добавя прясното мляко и накрая маслото. Опитват
се и ако има нужда, се
посоляват със сол.
Картофите се
разпределят в тавата върху агнешкото със зеленчуците. На няколко
места се забождат
стръкчета розмарин.
Паят се връща във фурната и се запича вече на
200 градуса за 20 минути или
докато стане със златист цвят.
Сервира се топъл.

кÎÇÓна×енÎ
ÕладилнÎ ÒесÒÎ

Продукти: яйца - 5 - 6 бр. (домашни), прясно мляко - 360 мл,
захар - 300 г, прясна мая - 42 г,
сол – щипка, масло - 100 г, мас
- 60 г, олио - 40 мл, брашно - 1,1

кг, портокал - 1/2 бр., ракия - 1
с. л., ванилия - 1 бр., есенция за
козунак - 1 ампула течна.
Приготвяне: Активирайте
маята, като сипете 2 с. л. захар
и разбъркате хубаво, докато получите консистенция на боза,
сипете около 100 мл топло мляко и около 2 с. л. брашно. Оставете да изпълни купичката, след
което е готова.
Разбийте яйцата със захарта,
докато се разтопи, и прибавете
прясното мляко, ванилията, кората от портокала и есенцията.
Разтопете маста и маслото,
пресейте брашното и направете кладенче. Замесете меко тесто, като започнете да добавяте
по малко от мазнината.
Месите и добавяте от маслото с олиото и маста, докато тестото усвои всичката мазнина.
Оставете тестото да
по-

чине около 20 минути, след което намажете торбичка с олио и пъхнете тестото в нея, хубаво я завържете и
приберете в хладилник.
На другия ден извадете тестото и след около час можете да
го оформяте на козунак.

Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА

Редакцията
не носи
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6:10
6:35
7:00
8:30
8:45
9:45
10:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
15:55
17:30
17:45
19:00
19:50
20:00

ПЕТЪК, 26 април
Внимание, роботика
Диноотряд “Кунг-фу”
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Две опашчици
По света и у нас
Стани богат
Отвъд петолинието
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Гимназия “Черна дупка”
Духът и неговото златно
сърце
Евроизбори 2019: Встъпителни клипове
Пътят на воина
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
БНТ 2

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

ПЕТЪК, 26 април
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Приказките на госпожа
Виола
По света и у нас
Култура.БГ
Пречистването
60 минути за култура
До Европа и напред
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
Знаете ли...
Евроизбори 2019: Встъпителни клипове
Днес и утре
10 000 крачки
Клуб „История.bg“
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
“Стабат Матер” от Антонин Дворжак
Световното яйце
Натисни F1
Музика, музика...
В близък план
Откакто свят светува
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор
БНТ 4

ПЕТЪК, 26 април
6:00 Песенен конкурс “Киното - моя любов, моя
песен”
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 До Европа и напред
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 Три свещи. Белези от
Балканските войни
16:20 60 минути за култура
17:20 Малки истории
17:30 Евроизбори 2019: Встъпителни клипове
17:45 На опера с БНТ 2: “Дон
Карлос”
18:15 Пътят към върха
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 Натисни F1
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощи в бял сатен
22:05 В близък план
22:35 Джинс
23:05 Съдилището
0:55 В кадър
1:25 Европейски маршрути
1:45 Време за губене
2:15 История.bg
3:15 100% будни
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Най-гледаните

24.IV. - 30.IV.2019 г.

20:45
21:00
22:00
23:40
0:45
1:45
2:45
3:25
4:25

Спортни новини
Достоевски
Битие
Отец Иван и неговите
деца
Култура.БГ
100% будни
Изкуството на 21 век
Достоевски
Битие

СЪБОТА, 27 април
Внимание, роботика
Диноотряд “Кунг-фу”
Сребристият жребец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Вяра и общество: Слизане на Благодатния огън в
църквата при Божи гроб
14:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
6:00
6:25
7:10
8:00
8:30
9:00

15:30
17:30
18:00
18:45
19:45
20:00
20:20
23:30
0:30
2:00
4:00
4:30
5:00

Иванов
Слушай сърцето си
Джинс
Извън играта
Умно село
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Моисей
Празнично Пасхално
богослужение
Концерт на Андреа Бочели
Да затвориш кръга
Джинс
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

НЕДЕЛЯ, 28 април
Неделно евангелие
Моисей
Сребристият жребец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
10:55 Празнично богослужение
за Второ Възкресение
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Концерт на Андреа Бочели
14:30 Адио, Рио
15:55 Семейство Даръл 2
16:45 Нощ на звездите
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Концерт на Шърли Беси
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Американецът
22:20 Концерт на Каро Емералд
6:00
6:05
7:35
8:00
8:30
9:00

23:50
1:55
3:40
5:25

Мисията
Слушай сърцето си
Американецът
Моисей

ПОНЕДЕЛНИК, 29 април
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
11:00 Птицата
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:20 Международен цирков
фестивал Монте Карло
15:30 Изискана кухня
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Спортисимо
18:00 Франк Синатра - Главното събитие
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Булката беглец
22:30 Награди за изкуство
„Стоян Камбарев“ 2019
0:00 Култура.БГ
1:00 100% будни
2:10 Изискана кухня
3:50 Туристически маршрути
4:15 Часът на истината
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 30 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 Дъщерята на Клио /90
години от рождението
на Вера Мутафчиева/

СЪБОТА, 27 април
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Имам да ти казвам нещо:
Иисус
7:15 Сид – дете на науката 2
7:40 Точица
8:05 Сафарито на Скаут
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 Спомени ми песните и
ще ме върнеш към живот
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: „Чудотворната икона“
15:40 След края на света
17:30 На опера с БНТ 2: “Дон
Карлос”
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Дом от карти
22:15 Ново 10 + 2
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Силвия Кацарова и приятели
1:35 Време за губене
2:05 Дом от карти
3:50 Знаете ли, че...
4:00 Рецепта за култура
5:00 Домът на вярата
5:30 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите

НЕДЕЛЯ, 28 април
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Вълшебните приказки на
щурчето
7:25 Сид – дете на науката 2
7:50 Точица
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 По света и у нас
9:00 Рецепта за култура
10:00 Домът на вярата
10:15 Олтарите на България:
Роженската твърдина
10:30 Неделна литургия
11:30 Децата на Балканите - с
духовност в Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Черно-бяло кино: „Невероятна история “
13:45 До сърцето
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Хвърчила
15:20 Златни ръце
15:30 №1 Туризмът
16:00 Концерт на фолклорен
ансамбъл “Странджа”
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Туристически маршрути
19:30 Откакто свят светува
20:00 Балканска треска
21:00 “Севилският бръснар” от
Джоакино Росини
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Джинс
1:05 Ново 10 + 2
2:05 Пътешествия
2:35 Афиш
2:50 Музика, музика...
3:20 Златни ръце
3:30 Репетиция
4:00 Спомени ми песните и
ще ме върнеш към живот

4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 27 април
6:00 Песенен конкурс “Киното - моя любов, моя
песен”
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 Клуб „История.bg“
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Вяра и общество: Слизане на Благодатния огън в
църквата при Божи гроб
14:30 Записки по българските
въстания: Кървавото
писмо
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
20:20 50 години “Щурците”
22:40 Златни ръце
22:50 Църквите остават
23:20 Олтарите на България
23:30 Празнично Пасхално
богослужение
0:30 Рецепта за култура
1:30 Ново 10 + 2
2:30 Музика, музика...
3:00 Репетиция
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 Откакто свят светува

НЕДЕЛЯ, 28 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
10:00 180 години родолюбие църквата “Света Троица”
10:40 Златни ръце
10:55 Празнично богослужение за Второ Възкресение
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Записки по българските
въстания: Хвърковатата
чета
14:50 Най-доброто от...
15:55 Световните градове на
България
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 Козелът
22:25 Ново 10 + 2
23:25 Извън играта
0:10 Афиш
0:25 На концерт с БНТ 2
0:55 Библиотеката
1:55 Иде нашенската музика
2:55 Световните градове на
България
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 От Цветница до Великден

ПОНЕДЕЛНИК, 29 април
6:00 История с куче без куче
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
11:00 Добър ден с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 25 години ансамбъл „Чинари“
14:10 Потъването на Созопол
15:50 Гласове от Холоцена
17:15 Афиш
17:30 Знаете ли…
18:00 Великденски концерт
на Хора на Софийските
момчета - диригент
проф.д-р Адриана Благоева
19:00 Натисни F1
19:15 №1 Туризмът: Образованието - традиции и
бъдеще
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Орлин Горанов и приятелки
22:30 Вечната музика
23:00 Сън за щастие
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:10 Световните градове на
България
1:45 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Библиотеката
4:15 Църквите остават
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 29 април
6:00 Защо?
6:30 Концерт на Детския хор
на БНР
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
8:30 По света и у нас
8:45 Клуб „История.bg“
9:45 Неврокопска съкровищница
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?
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Туристически маршрути
18:00 Великденски концерт
на Хора на Софийските
момчета - диригент
проф.д-р Адриана Благоева
19:00 Златни ръце
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
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тв програми

Български

11:40
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
3:20
5:05
5:45

Телепазарен прозорец
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
Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
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
Референдум
Комитски времена
По света и у нас
Зелена светлина
Гвардия
Култура.БГ
100% будни
Булката беглец
Гвардия
Още от деня
Жиравчето

7:00
8:30
8:45
9:45

СРЯДА, 1 май
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни

22:30 Аварийно кацане
23:30 Васил Петров с Биг Бенд
на БНР
0:30 Натисни F1
0:45 Знание.БГ
1:15 60 минути за култура
2:15 Репетиция
2:45 Туристически маршрути
3:15 Часът на зрителите
3:45 Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
4:20 Неврокопска съкровищница
5:30 Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 30 април
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Седемте чудеса на Крайдунавска Добруджа
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Да изсвириш виртуозно
живота си
9:55 Библиотеката
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
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
6:00
6:30
7:30
8:00

ВТОРНИК, 30 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 60 минути за култура
17:15 Златни ръце
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Бразди
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Балканът младее с нас
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Златни ръце

10:45
12:00
12:30
13:20

Горе на черешата
По света и у нас
Стани богат
Фолклорна танцова панорама
Героите на Шипка
Световна купа по ски
Бързо, лесно, вкусно
Спортисимо
Ерудитъ 1928
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Тържествена заря-проверка по случай 143
години от Априлската
епопея
Мъжки времена
Гвардия
Култура.БГ
100% будни
Мисията
Туристически маршрути
Гвардия
Телепазарен прозорец

14:20
16:20
16:50
17:20
17:50
19:00
19:50
20:00
20:30

21:15
23:30
0:15
1:15
2:15
4:30
5:00
5:45

ЧЕТВЪРТЪК, 2 май
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30

Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно

21:10
22:00
23:00
23:25
1:25
1:55
2:50
3:50
4:20
5:05

Стани богат
Романтичният доктор
По света и у нас
Смелият
Знание.БГ
60 минути за култура
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор

6:05
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:25
16:45
17:15
17:30
19:10
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
0:30
0:45
1:15

СРЯДА, 1 май
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Тя беше родена свободна
По света и у нас
История.bg
Ритъмът на Балканите
Знание.БГ
№1 Туризмът: Образованието - традиции и
бъдеще
По света и у нас
Култура.БГ
На концерт с БНТ 2
60 минути за култура
Днес и утре
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Концерт на Мая Нешкова
10 000 крачки
История.bg
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
Награди за изкуство
„Стоян Камбарев“ 2019
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура

СРЯДА, 1 май
6:00 Детство мое - първо и
последно
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Поучителната история за
живота на братя Прошек
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Деца играят вън
14:00 Туризъм.бг
15:00 От мегдана
16:00 Световните градове на
България
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опасен чар /85 години от
рождението на режисьора Иван Андонов/
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-проверка по случай 143
години от Априлската
епопея
21:15 Музика, музика...
21:45 Арт стрийм
22:15 Новото познание
22:45 Пътеки
23:15 Афиш
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Нощи в бял сатен
2:05 Улови момента с Милен
Атанасов
2:40 Домът на вярата
3:10 Насаме с пчелите

14:00
14:10
14:25
14:55

0:40
1:40
2:40
3:45
4:00
4:30
5:30
5:45

Малки истории
Телепазарен прозорец
Сид - дете на науката
Приключенията на горските мечоци
Разследването на Мун
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Спорт ТОТО
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Втори дубъл
Студио „Футбол“
Футбол: Арсенал - Валенсия, полуфинална среща
от турнира на УЕФА „Лига Европа“
Улови момента с Милен
Атанасов
Култура.БГ
100% будни
Малки истории
Дойче веле: Шифт
Отблизо с Мира
Туризъм.бг
Още от деня
Телепазарен прозорец

2:10
2:40
3:50
4:20
5:05

На концерт с БНТ 2
Ритъмът на Балканите
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор

15:10
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00

0:10

ЧЕТВЪРТЪК, 2 май
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Живите извори на фолклора
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: „Мадам
Бътерфлай“
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 Госпожица Медоус
0:25 Знание.БГ
0:55 60 минути за култура
1:45 Библиотеката
2:45 На опера с БНТ 2: „Мадам
Бътерфлай“
3:15 Пътувай с БНТ 2
3:45 Вечната музика
6:05
6:30
7:30
8:00

3:20 Поучителната история за
живота на братя Прошек
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 2 май
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 Вечните народни песни
на България
13:55 Криворазбраната цивилизация
15:30 Домът на вярата
15:45 Олтарите на България
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Зачеркнатият класик
17:05 Знаете ли…
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 20 години Сателитен
канал на БНТ: „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 Оркестър без име
23:00 Пътеки
23:30 Спортисимо
0:00 20 години Сателитен
канал на БНТ: „Полет над
нощта“
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Петък, 26 април
05.10 „Момчето с механичното
сърце”
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Извънземните ми изядоха домашното“
14.20 „Закуска при татко“
16.05 „Дан в реалния живот“
– романтичен, драма
(САЩ, 2007), режисьор
Питър Хеджис
18.00 Премиера: „Тихият
ангел“ – документален,
биографичен (Германия,
България, 2018 г.), режисьор Неди Джон Крос,
сценарист Уте Еренберг
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.63
21.00 Премиера: „Столичани в
повече“еп.9
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.27
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините
00.00 „Библиотекарите” еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.117, 118
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Аламинут: Добре дошли
в България” - скеч шоу
bTV синема
Петък, 26 април
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.7
07.00 “Арго” /п./ - драма,
исторически, трилър
(САЩ, 2012), режисьор
Бен Афлек, в ролите: Бен
Афлек, Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън
Аркин, Клеа ДюВал, Скут
Макнеъри, Рори Кокрън
и др.
09.30 Телепазар
09.45 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.9, 10
12.00 Телепазар
12.15 “Измяната”
14.15 “Апалуза”
16.30 “Жената на пътешественика във времето”
18.45 Телепазар
19.00 “Мелодия за една нощ”
21.00 “Съветникът” - трилър,
криминален, драма
(САЩ, Великобритания,
2013), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Майкъл
Фасбендър, Пенелопе
Крус, Камерън Диас, Хавиер Бардем, Бруно Ганц,
Брад Пит, Роузи Перес,
Джон Легуизамо и др.
[14+]
23.15 “Биячи” - екшън (САЩ,
2014), режисьор Крейг
Мос, в ролите: Дани Трехо, Дани Главър, Андрю
Дивоф, Джаклин Обрадорс и др. [16+]
01.00 “Мир, любов и още нещо” /п./ - романтичен,
комедия (САЩ, 2012),
режисьор Дейвид Уейн,
в ролите: Дженифър
Анистън, Пол Ръд, Малин Акерман, Майкела
Уоткинс, Джъстин Дероу,
Алън Алда, Лорън Амброус, Рей Лиота
бтв комеди
Петък, 26 април
06.00 “Любимци” - сериал,
еп.11, 12
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Майк и Моли” - сериал,
с.6 еп.3, 4
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Болни от любов” - романтичен, комедия
(САЩ, 1997), режисьор
Грифин Дън, в ролите:
Матю Бродерик, Мег
Райън, Кели Престън,
Морийн Стейпълтън,
Чеки Карио, Доминик
Дън 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 “Столичани в повече” сериал, с.13, еп.8
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.17, 18
19.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10
еп.7, 8
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.10
еп.4
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.21,
22
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.9,
10
00.00 “Болни от любов” /п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./ - сериал

Най-гледаните
Събота, 27 април
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” с.4 еп.21, 22
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5, еп.11, 12
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Cool...T” - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева
12.00 bTV Новините
12.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица, с. 3
13.00 „Добра година”
15.30 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - 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
20.00 Мегахит: „Изход: Богове
и Царе”
23.00 Мегахит: „Мъже на
честта” - военен, драма,
биографичен (САЩ,
2000), режисьор Джордж
Тилман мл., в ролите:
Куба Гудинг мл., Робърт
Де Ниро, Шарлийз Терон,
Онжаню Елис, Майкъл
Рапапорт, Хал Холбрук,
Пауърс Бут и др.
01.30 „Психотерапевт“ - драма,
комедия
Събота, 27 април
06.00 “Мелодия за една нощ”
07.45 “Жената на пътешественика във времето”
10.15 “Апалуза”
12.30 “Като на кино”
13.45 “Арго”
16.15 “Луда по Стив” /п./ - комедия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор Фил
Трейл, в ролите: Сандра
Бълок, Брадли Купър,
Томас Хейдън Чърч, Кен
Джонг, Кийт Дейвид, Бет
Грант и др.
18.15 “Сноудън” /п./ - биографичен, драма, трилър
(САЩ, Германия, 2016),
режисьор Оливър Стоун, в ролите: Джоузеф
Гордън-Левит, Шейлийн
Уудли, Скот Истууд,
Никълъс Кейдж, Тимъти
Олифънт, Закари Куинто,
Мелиса Лио, Джоли Ричардсън, Рис Ифънс, Том
Уилкинсън
21.00 “Индиана Джоунс и кралството на кристалния
череп” - приключенски,
екшън (САЩ, 2008),
режисьор Стивън Спилбърг, в ролите: Харисън
Форд, Кейт Бланшет,
Карън Алън, Шая ЛаБаф,
Рей Уинстън, Джон
Хърт, Джим Бродбент,
Дмитрий Дяченко, Саша
Спилбърг и др.
23.30 Cinema X: “Нощта на
ужасите 2: Нова кръв”
- хорър, трилър (САЩ,
2013), режисьор Едуардо
Родригес, в ролите: Уил
Пейн, Джейми Мъри,
Шон Пауър, Саша Паркинсън и др. [16+]
01.30 “Като на кино” /п./ - предаване за кино
02.30 “Биячи” /п./ - екшън
(САЩ, 2014)
Събота, 27 април
06.00 “Любимци” - сериал,
еп.13, 14
07.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.7 еп.8, 9
08.00 “Клуб Веселие” с.6 еп.10,
11
10.00 “Джони Инглиш се завръща” - комедия, екшън,
приключенски (САЩ,
Франция, Великобритания, 2011), режисьор
Оливър Паркър, в ролите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доминик
Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.
12.00 “Щъркелчето Ричард”
/п./ - анимация, приключенски (Германия,
Белгия, Люксембург,
Норвегия, 2017), режисьори Реза Мемари и
Тоби Генкел
14.00 “Столичани в повече”
с.13 еп.8
15.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка”
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 Премиера: “Бетовен
става известен” - комедия, семеен (САЩ, 2008),
режисьор Майк Елиът,
в ролите: Джонатан
Силвърман, Дженифър
Финиган, Мойзес Ариас,
Еди Грифин и др.
22.30 “Двама мъже и половина” с.11, еп.19 - 21
00.00 “Стъпка по стъпка” /п./ сериал
01.00 “Любимци” /п./ - сериал
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал
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Неделя, 28 април
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” с.4 еп.23, 24
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5, еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.10
13.00 „Достигни ме“
15.00 Семеен следобед: „Тайните на Мистър Хопи”
17.00 „120 минути”
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Гласът на България - музикално шоу, с.6
21.30 „Небесно царство”
00.10 „Несломен“ - военен,
драма, биографичен
(САЩ, 2014), режисьор
Анджелина Джоли, в
ролите: Джак О`Конъл,
Донъл Глийсън, Фин
Уитрок, Гарет Хедлунд,
Джон Магаро, Алекс Ръсел, Такамаса Ишихара,
Си Джей Валрой, Люк
Тредауей, Кен Уатанабе,
Джай Кортни и др.
02.50 „Кое е това момиче” /п./ сериал
03.20 „120 минути” /п./

Понеделник, 29 април
05.05 „LEGO: Филмът”
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Хавайски сън в лятна
нощ”
14.20 „Женихът“ - комедия
16.10 „Добро момиче” - романтичен, драма (САЩ,
Германия, Холандия,
2002), режисьор Мигел
Артета, в ролите: Дженифър Анистън, Джейк
Джиленхол, Дебора
Ръш, Майк Уайт, Зоуи
Дешанел, Джон С. Райли,
Тим Блейк Нелсън, Джон
Каръл Линч и др.
17.50 Спорт тото
18.00 „Непогребаната истина:
Костите на Самуил“ - документален филм
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.64
21.00 „MasterChef“
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.4, еп.1
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.119, 120
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал

Вторник, 30 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.2 еп.4
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: „Всичко може
да се случи” - сериал, с.2,
еп.21
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.24
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”
- сериал, с.3, еп.80 (последен)
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.121
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.65
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.4, еп.2
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.121, 122
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./

Неделя, 28 април
“Игри на съзнанието”
“Зад решетките”
“Убийствен финал”
“Скок-подскок”
“Боксьорът”
“Индиана Джоунс и кралството на кристалния
череп”
18.30 “Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще” /п./
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Брайън Сингър, в ролите: Патрик
Стюарт, Иън Маккелън,
Хю Джакман, Джеймс
Макавой, Майкъл
Фасбендър, Дженифър
Лорънс, Хали Бери, Никълъс Хоулт и др.
21.00 “Американски пай: Отново заедно” - комедия
(САЩ, 2014), режисьори
Джон Хъруиц и Хейдън
Шлосбърг, в ролите:
Джейсън Бигс, Алисън
Ханигън, Шон Уилям
Скот, Юджийн Леви, Тара
Рийд, Мена Сувари, Нийл
Харис и др. 14+]
23.15 “Съветникът” /п./ - трилър, криминален, драма
(САЩ, Великобритания,
2013), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Майкъл
Фасбендър, Пенелопе
Крус, Камерън Диас, Хавиер Бардем, Бруно Ганц,
Брад Пит, Роузи Перес,
Джон Легуизамо [14+]
01.30 “Нощта на ужасите 2:
Нова кръв” /п./ - хорър,
трилър (САЩ, 2013), режисьор Едуардо Родригес, в ролите: Уил Пейн,
Джейми Мъри, Шон
Пауър, Саша Паркинсън
и др. [16+]
03.30 “Скок-подскок” /п./

Понеделник, 29 април
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.9, 10
08.15 “Мелодия за една нощ”
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.11, 12
13.00 “Изповедта на един съпруг”
14.45 “Фатално обсебване”
16.30 “Убийствен финал” - трилър (тв филм, Канада,
2014), режисьор Пенелъпи Бутенхаус, в ролите:
Джоузи Лорън, Найъл
Метър, Шона Джоханесен, Сара Стрейндж и др.
18.15 Телепазар
18.30 “Арго” - драма, исторически, трилър (САЩ, 2012),
режисьор Бен Афлек,
в ролите: Бен Афлек,
Брайън Кранстън, Джон
Гудман, Алън Аркин, Скут
Макнеъри, Кайл Чандлър, Крис Месина, Клеа
ДюВал, Тейт Донован,
Виктор Гарбър и др.
21.00 Премиера: “Как да бъдеш латино любовник”
- комедия (САЩ, 2017),
режисьор Кен Марино, в
ролите: Еухенио Дербес,
Салма Хайек, Роб Лоу,
Кристен Бел, Ракел Уелч,
Роб Кордри, Майкъл
Сера и др.
23.30 “Отмъстителите” - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2012),
режисьор Джос Уедън,
в ролите: Робърт Дауни
мл., Крис Евънс, Скарлет Йохансон, Гуинет
Полтроу, Джереми
Ренър, Крис Хемсуърт,
Марк Ръфало, Самюъл
Джаксън, Пол Бетани,
Стелан Скарсгард и др.
01.15 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
03.45 “Убийствен финал” /п./

04.00 “Без пукната пара” /п./ сериал
04.30 “Двама мъже и половина” /п./ - сериал
Неделя, 28 април
06.00 “Любимци” еп.15, 16
07.00 “Стъпка по стъпка” с.7
еп.10, 11
08.00 “Клуб Веселие” с.6 еп.12,
13
10.00 “Бетовен става известен”
/п./ - комедия, семеен
(САЩ, 2008), режисьор
Майк Елиът, в ролите:
Джонатан Силвърман,
Дженифър Финиган,
Мойзес Ариас, Еди Грифин и др.
12.00 “Болни от любов” /п./ романтичен, комедия
(САЩ, 1997), режисьор
Грифин Дън, в ролите:
Матю Бродерик, Мег
Райън, Кели Престън,
Морийн Стейпълтън,
Чеки Карио, Доминик
Дън и др.
14.00 “Столичани в повече”
с.13 еп.9
15.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка” - сериал
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 “Джони Инглиш се завръща” /п./ - комедия,
екшън, приключенски
(САЩ, Франция, Великобритания, 2011), режисьор Оливър Паркър, в
ролите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доминик
Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.
22.30 “Двама мъже и полови-

на” с.11 еп.22
23.00 “Без пукната пара” /п./ сериал
00.00 “Стъпка по стъпка” /п./ сериал
01.00 “Любимци” /п./ - сериал
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал
04.00 “Без пукната пара” /п./ сериал
04.30 “Двама мъже и половина” /п./ - сериал
Понеделник, 29 април
06.00 “Любимци” еп.17, 18
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Майк и Моли” с.6 еп.5, 6
09.00 “Столичани в повече”
с.13 еп.8
10.00 “Прекият път към щастието” - фентъзи, комедия
(САЩ, 2003), режисьор
Алек Болдуин, в ролите:
Алек Болдуин, Боби Канавали, Ким Катрал, Дан
Акройд, Дженифър Лав
Хюит, Антъни Хопкинс 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” с.2 еп.19, 20
19.00 “Слънчева Филаделфия”
с.10 еп.9, 10
20.00 “Новите съседи” - сериал
с.10 еп.5
22.00 “Без пукната пара” с.6
еп.1, 2
23.00 “Теория за големия
взрив” с.7 еп.11, 12
00.00 “Прекият път към щасти-

06.00
07.45
09.45
11.45
13.45
16.00

24.IV. - 30.IV.2019 г.

Сряда, 1 май
„Принцът и демоните”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините - обедна
емисия
„Ритъмът на греха”
„Празнувай, Вася“
„Джак, убиецът на
великани” - фентъзи,
приключенски (САЩ,
2013), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Никълъс Холт, Стенли Тучи,
Юън Макгрегър, Елинор
Томлинсън, Еди Марсан,
Юън Бремнър, Иън Макшейн, Уоруик Дейвис,
Бил Най и др.
bTV Новините - централна емисия
Премиера: „Майка” - сериал, еп.66
„Смени жената“ - семейно риалити, с.3
„Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.28
„Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
bTV Новините - късна
емисия
„Библиотекарите” - сериал, с.4, еп.3
„Вечно твоя” - сериал,
еп.123, 124
bTV Новините /п./
„Преди обед” /п./
„Опасни улици” /п./ - сериал
„Аламинут: Ново поколение” - скеч шоу

Четвъртък, 2 май
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.2 еп.5
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Всичко може
да се случи” - сериал, с.2,
еп.22
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.25
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, Германия, еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.122
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.67
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.29
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” - сериал, с.4, еп.4
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.125, 126
02.00 bTV Новините /п./

Вторник, 30 април
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.11, 12
08.30 “Фатално обсебване”
10.30 “Вътрешна сигурност”
13.00 “Убийствен финал”
14.45 “Отмъстителите”
16.30 “Изповедта на един
съпруг” - драма (Канада,
2015), режисьор Мишел
Моуър, в ролите: Джей
Ар Борн, Али Гонино,
Тара Спенсър-Неърн,
Тори Барбън и др.
18.15 Телепазар
18.30 “Как да бъдеш латино
любовник” - комедия
(САЩ, 2017), режисьор
Кен Марино, в ролите:
Еухенио Дербес, Салма
Хайек, Роб Лоу, Кристен
Бел, Ракел Уелч, Роб Кордри, Майкъл Сера и др.
21.00 Премиера: “Шпиони”
- екшън, комедия, криминален (САЩ, 2015),
режисьор Пол Фийг, в
ролите: Мелиса Маккарти, Джейсън Стейтъм,
Джуд Лоу, Миранда Харт,
Ниа Лонг, Алисън Джани,
50 Cent, Роуз Бърн,
Боби Канавали и др.
23.30 “Край морето” - драма,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Анджелина
Джоли, в ролите: Анджелина Джоли, Брад Пит,
Мелани Лоран, Мелвил
Пупо, Нилс Ареструп
[14+]
02.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
03.15 “Съветникът” - трилър,
криминален, драма
(САЩ, Великобритания,
2013), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Майкъл
Фасбендър, Пенелопе
Крус, Камерън Диас, Хавиер Бардем, Бруно Ганц

Сряда, 1 май
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./- сериал, с.6 еп.1, 2
08.15 “Затворена мрежа”
10.30 “Вътрешна сигурност”
12.45 “Шпиони”
15.30 “Сватбена мистерия”
17.15 “Фатално обсебване”
19.00 Телепазар
19.15 “Отмъстителите” - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2012),
режисьор Джос Уедън,
в ролите: Робърт Дауни
мл., Крис Евънс, Скарлет Йохансон, Гуинет
Полтроу, Джереми
Ренър, Крис Хемсуърт,
Марк Ръфало, Самюъл
Джаксън, Пол Бетани,
Стелан Скарсгард и др.
21.00 “Зората на планетата на
маймуните” - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
2014), режисьор Мат
Рийвс, в ролите: Анди
Съркис, Гари Олдман,
Джейсън Кларк, Кери
Ръсел, Тоби Кебъл, Коуди
Смит-Макфий, Джуди
Гриър и др.
23.30 “Аз: Началото” - фантастика, романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Майк Кейхил, в ролите:
Майкъл Пит, Стивън Ян,
Астрид Берже-Фрисби,
Брит Марлинг и др.
01.45 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
03.45 “Американски пай: Отново заедно” - комедия
(САЩ, 2012), режисьори
Джон Хъруиц и Хейдън
Шлосбърг, в ролите:
Джейсън Бигс, Алисън
Ханигън, Шон Уилям
Скот, Нийл Харис, Тара
Рийд, Юджийн Леви,
Крис Оуен и др. [14+]

Четвъртък, 2 май
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.3, 4
08.00 “Отмъстителите”
10.00 “Вътрешна сигурност”
12.15 “Перфектната приятелка”
14.00 “Затворена мрежа”
16.00 “Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще” - фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания,
2014), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Патрик
Стюарт, Иън Маккелън,
Хю Джакман, Джеймс
Макавой, Майкъл
Фасбендър, Дженифър
Лорънс, Хали Бери, Никълъс Хоулт и др.
18.30 Телепазар
18.45 “Аз: Началото” - фантастика, романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Майк Кейхил, в ролите:
Майкъл Пит, Стивън Ян,
Астрид Берже-Фрисби,
Брит Марлинг и др.
21.00 “Върколакът” - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2013), режисьор
Джеймс Манголд, в ролите: Хю Джакман, Уил
Юн Лий, Тао Окамото,
Хироюки Санада, Фамке
Янсен, Светлана Ходченкова и др.
23.30 “Непростимо” - екшън,
криминален, драма
(Япония, 2013), режисьор
Санг-ил Лий, в ролите:
Кен Уатанабе, Шиоли
Куцуна, Юя Ягира, Юн
Кунимура, Юкийоши
Одзава и др. [16+]
02.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
04.00 “Перфектната приятелка” /п./

ето” /п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Модерно семейство”
/п./ - сериал
Вторник, 30 април
06.00 “Любимци” еп.19, 20
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Майк и Моли” с.6 еп.7, 8
09.00 “Домашен арест” - сериал
10.00 “Супертатко” - комедия
(Бразилия, 2015), режисьор Педро Аморим, в
ролите: Николи Балс,
Рафиня Бастус, Лукас
Бромбини, Дани Калабреса 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” (2019)
18.00 “Бруклин 99” с.2 еп.21,
22
19.00 “Слънчева Филаделфия”
с.11 еп.1, 2
20.00 “Новите съседи” - сериал
с.10 еп.6
22.00 “Без пукната пара” с.6
еп.3, 4
23.00 “Теория за големия
взрив” с.7 еп.13, 14
00.00 “Супертатко” /п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Модерно семейство”

Сряда, 1 май
06.00 “Мутра по заместване” с.4 еп.1, 2
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Майк и Моли” с.6 еп.9,
10
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Сестри на макс” - комедия (САЩ, 2015),
режисьор Джейсън Мур,
в ролите: Ейми Поулър,
Тина Фей, Мая Рудолф,
Айк Баринхолц, Джеймс
Бролин, Даян Уийст,
Джон Сина, Джон Легуизамо 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”
(2017)
18.00 “Бруклин 99” с.2 еп.23
(финал на сезона)
18.30 “Проби и грешки” еп.1
19.00 “Слънчева Филаделфия”
с.11 еп.3, 4
20.00 “Новите съседи” с.10
еп.7
22.00 “Без пукната пара” с.6
еп.5, 6
23.00 “Теория за големия
взрив” с.7 еп.15, 16
00.00 “Сестри на макс” /п./
02.00 “Мутра по заместване”
/п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Мутра по заместване”
/п./ - сериал

Четвъртък, 2 май
06.00 “Мутра по заместване”
с.4 еп.3, 4
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Майк и Моли” с.6 еп.11,
12
09.00 “Комиците и приятели”
(2018)
10.00 “Лапички” - фентъзи,
семеен, приключенски
(Австралия, Великобритания, 1997), режисьор
Карл Зуики, в ролите:
Били Конъли (глас),
Нейтън Кавалери, Емили
Франсоа, Хийт Леджър и
др.
12.00 “Проби и грешки” - 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 “Проби и грешки” еп.2, 3
19.00 “Слънчева Филаделфия”
с.11 еп.5, 6
20.00 “Новите съседи” с.10
еп.8
22.00 “Без пукната пара” с.6
еп.7, 8
23.00 “Теория за големия
взрив” с.7 еп.17, 18
00.00 “Лапички” /п./
02.00 “Мутра по заместване”
/п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Мутра по заместване”
/п./ - сериал

05.00
07.00
09.30
12.00
12.30
14.50
16.50

19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30
04.40
05.30
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Ñòîëè÷àíèí
ïúëни сàì дóïêи
Мъж от София пълни
сам дупките на улиците
около блока си. Кристиян, който живее в кв.
"Люлин", не чака институциите, а взема местния инфраструктурен
проблем в свои ръце.
"Дупката взе да става
по-дълбока и по-дълбока и просто се ядосах един ден и реших
да я запълня, защото

десетки коли минават
на ден оттук, особено
в пиковите часове е
още по- натоварено",
разказва той.
Кристиян не е експерт по пътно строителство, но знае кога е
време една дупка да бъде запълнена. Поправя
я с подръчни материали - каквото е намерил
до кофите и чакъл, по-

дарен му от паркинга
до тях.
Казва, че го прави, защото го дразнело и найвече заради хората. Но
те реагирали по различни начини - някои нормално, други не. Имало
изказвания като "ти луд
ли си, какво се занимаваш с глупости, я не се
излагай" и други.
Мъжът не решава
транспортни
и инфраструктурни
проблеми за първи път. В друг
случай той сам
е преместил
парчета бордюр, създали
задръстване
по пътя към
Банкя. Споделя, че никой не
му се е притекъл на помощ.
Живял е в
Англия почти година. Дупки там не
му се налагало да пълни.
"Искам наистина улиците и пътищата като
цяло да са по-добри, защото не само аз, а и милиони граждани плащат
данъци на прекрасната
ни държава, която наистина е прекрасна, но
нищо не се случва както трябва да се случва",
споделя Кристиян.

9

у нас

Паметник на Гаврил Радомир
Изготвен е проект
за паметник на българския цар Гаврил Радомир (1014 – 1015 г.) в
центъра на Радомир,
съобщи скулпторът Евгений Кузманов.
Гаврил Радомир е
първороден син на цар
Самуил. Той е проявил
героизъм в сражението
при Беласица през 1014
г., като отблъснал ромеите, обградили царя.
Девет дни след смъртта на баща си Гаврил
Радомир е коронясан за
български цар, но управлявал само една година. Длъжни сме да издигнем паметник на Гаврил Радомир, както и

Семейство гледа
щъркели над 30 г.

Семейство Чауш от над 30 години посреща в дома си долитащите щъркели в шуменското
село Климент.
За първи път птиците са се
установили на стар орех в двора на къщата им през 1985 г., а
свекърът Мехмед се постарал
да им създаде комфорт.
"Тук имаше див орех, на него
сложих гума от трактор и те се
настаниха там", разказва той.
Няколко години по-късно
орехът изсъхнал и птиците се
преместили на покрива на къщата. Точно тогава имало кампания по преброяване на щъркелите в страната, а експерти от Варна поели ангажимент
да доставят материали, с които да се направи ново място

17

Български

за гнездене.
Семейство
Чауш заварило и бетонирало 10-метров
стълб
в двора си,
след което
започнало
да се грижи
за щъркелите. За тях птиците са като
част от фамилията, чакат ги с нетърпение и
дори тази година са донесли
и първото им внуче.
По думите на Сайме Чауш
семейството прибира и ранени птици. Преди време се
погрижили за щъркел, който
бил паднал в двора на техни
съседи.
"Цяла зима си го гледахме
заедно с кок ошките в курника. Летеше си и после пак си
идваше", разказва тя.
Потребностите на птицата
не могат да се задоволят само с храна за кокошки и семейството се обърнало към
ветеринар, който посъветвал
птицата да бъде хранена и с
месо. Съседите често носят
каквото имат, когато колят
животни.

на други български владетели от Средновековието, посочи на про-

д-р Петър Николов.
Около идеята се обединиха видни историци

велата се в Радомир
кръгла маса "Цар Гаврил Радомир в българската история" заместник-министърът на образованието и науката

и археолози, сред които
заместник-председателят на парламентарната Комисия по култура и
медии в 44-ото народно
събрание проф. д. и.н.

Станислав Станилов,
проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Тодор Чобанов, доц. д-р Георги
Николов и др. Легенди
свързват името на Радомир с царя. Смята се,
че в близката местност
Разметаница се е намирал един от дворците на
брата на Самуил - Арон.
Радомир никога не си
е сменял името, посочи
кметът Пламен Алексиев. На територията на
община Радомир се регистрирани 182 археологически обекта. Тя е
най-добре проучена в
Пернишка област, посочи археологът Методи Златков.

Äоброволци поìагат
çа параклис
Ентусиасти от Асеновград помагат доброволно
на хората, грижещи се за емблематичния за туристите от целия регион параклис "Свети Илия"
(Гръцкия). По този повод бе организирана доброволческа инициатива с безвъзмезден труд. Започна строеж на нова панорамна веранда, но до
мястото няма достъп с кола и всички строителни
материали се пренасят на ръка, обясняват организаторите на каузата - сдружение "Устремени".
За да бъде изпълнена задачата, инициаторите
проведоха акция, чрез която помогнаха за пренасянето на строителните материали. "Включете
се и нека заедно подкрепим с труд хората, които превърнаха параклиса "Свети Илия" в образцово място и една от най-популярните туристически дестинации над Асеновград", призовават
доброволците.

Ñедеìгодишна хóдожничêа Школа
с две ìеждóнародни за гайдари
отличиÿ

Седемгодишната Ева Христова от
Плевен за броени месеци спечели
второ международно отличие със
свои рисунки. Това съобщи нейният
артпедагог Майя Ананиева - ръководител на школа "Колорит" в Плевен.
Малката художничка е станала
носител на сребърен медал от международния конкурс за детска рисунка и фотография "Вода за всички" в Русе, посветен на Международния ден на водата. Ева е удос-

тоена с високото отличие с интересната си и артистична живописна творба "Мама във ваната", казва
Ананиева. Тя отбеляза, че рисунката
на Ева се е състезавала с 1500 творби на деца от 17 държави.
Момичето се обучава в артшкола
"Колорит" от няколко месеца и изключително бързо бележи творческо развитие - това е нейното второ международно отличие.

В Луковит е започнало обучение за начинаещи гайдари, съобщават от общинската администрация.
Часовете са два пъти
седмично в местното читалище "Съзнание - 1895". Желаещите се обучават от Стоян Янев, син на Петър
Янев - познат от творческия тандем с Валя
Балканска и председател на Българската
национална гайдарска асоциация (БНГА).
Инициативата за

разкриване на школата по българска гайда
е на кмета на община
Луковит Иван Грънчаров и се осъществява
с подкрепата на БНГА.
С лични средства той
е купил инструменти,
с които първите записали се вече са направили началните си
стъпки в гайдарското
изкуство. Грънчаров е
обявил ангажимент да
поеме и всички останали разходи, необходими за обезпечаване
на уроците.

страницата подготви соня вълкова
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Побойник обезобрази
Погнаха тартори ÊÐÈÌÈ
възрастна съседка „по рефлекс”! на ало измамници ÕÐÎÍÈÊÀ

Софийският районен съд остави в ареста 24-годишния Габриел Иванов, който преби
жестоко 70-годишната
си съседка Николина
Стефанова във входа на
блока, в който живеят в
столичния жк "Толстой".
Иванов, който вече е
осъждан за нанасяне на
телесна повреда, скоро
е бил реабилитиран.
Побоят станал, когато пенсионерката го
срещнала случайно във
входа. Николина била
с внучетата си. Семейството й се нанесло в
апартамента преди 3
месеца.
"Той ми каза - ей сега
ще те убия... и ме удари
веднъж в стената, втори път в стената... губят
ми се минути", разказва

70-годишната жена, която е
настанена
в болница със счупена ръка,
хематоми
по лицето
и главата,
кръвоизлив в окото и други
травми по тялото. Тя
допълва, че неведнъж
семейството й е било
заплашвано от младия
мъж, който живее сам
в апартамента си, със
счупени прозорци и изкъртен звънец.
Пред районните магистрати 24-годишният
Габриел Иванов заяви,
че "само веднъж" е ударил съседката си.

"Сграбчи ме и ми
наруши личното пространство и поради тази причина извадих
рефлекс. Не съм я удрял умишлено...Тренирал съм кикбокс и тези рефлекси може би
оттам са се зародили
и са останали в мен ",
обясни извършителят
на побоя.

Биха момиче в училище
Ученици се биха в
столичната професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги
Павлов”. Спречкването

идвал от училище в Божурище, където е повтарял 7 клас, но в гимназията е за първа година.
Директорката разкри, че детето е става-

училищните власти да
предприемат мерки, за
да не се допускат такива
инциденти.
„Това е трети инцидент с моето дете.” Бащата уточни, че при
първия инцидент, момичета са й късали кичури от косата, но напрежението помежду
им било потушено.

Жандармерия и полиция проведоха акция срещу ало измамниците. Органите на реда блокираха квартал "Калтинец" и "Гарата" на Горна Оряховица. Целта на акцията е да се проверят скъпи имоти на криминално проявени хора, срещу които се водят производства за телефонни
измами. Претърсени са автомобили и 15 къщи.
Задържани са 5 лица в България и петима души в Румъния. Сред задържаните в Румъния е и
ръководителят на групата. Четирима са били високо в йерархията на организираната престъпна група. Останалите над 23 лица са хората, които са извършвали обажданията. Иззети са шест
луксозни автомобила. Нанесените щети от ало
измамите са в размер на 2 млн. лв.
В Горна Оряховица и Ветово живеят най-голям брой ало измамници.

Арестуваха 60 души
за боеве с кучета
Полицията
разкри схема
за боеве с кучета край София. Задържани за близо 60 души.
От полицията са действали по получен сигнал
за провеждане на кучешки боеве в изоставена панелна постройка, част от бивш пионерски лагер, в гористата местност над язовир „Искър”, в землището на Панчарево.
При акцията полица-

между момиче и момче
завърши в болница. Момичето е откарано с линейка в „Пирогов“, където е останало под наблюдение.
Разпитани са очевидци на случката, както
и осмокласникът, който след инцидента е напуснал сградата на училището. След обаждане
от страна на директорката обещал да се върне, но с майка си. Той

И

змами с евтин наем на апартамент
се разпространяват през фейсбук.
Жена предлага едно и също жилище на
различни хора, като от
всички взема капаро,
а до оглед не се стига
и парите никога не се
връщат. Измамите стават през групи във фейсбук, в които се търсят и
предлагат апартаменти
под наем без брокери.
„Пуснах обява и въпросното лице Гергана
Маринова ме намери и
ми предложи този апартамент, който е от 300
лв., намиращ се в „Младост” 1, обяснява Радостин Тодоров.

ло неколкократно свидетел на побои и скандали между майка му и
баща му.
Осмокласникът живее само с майка си.
„Ученикът ще бъде наказан. Предстои педагогически съвет, на който
ще решим какво да е наказанието“, уточни тя и
каза, че ще се работи с
него.
Бащата на пострадалото момиче призова

ите са успели да изненадат както организаторите, така и публиката на
кучешките боеве.
В бившия пионерски
лагер е имало две дървени арени, където се
провеждали жестоките
забавления. Спасени са
общо 9 кучета.

години да заема държавни
длъжности.
Петко Дюлгеров
също
беше признат
от съда за виновен. Той получава 12 години затвор
и 12 000 лева глоба. Той също има забраната да заема отговорни държавни
длъжности.
Присъдата е на първа инстанция
и може да бъде обжалвана в Специализирания апелативен съд. Двете бяха транспортирани до Сливенския затвор.

Ìоøени÷ества с жилиùа

Схемата е една и съща. Когато нов потребител пусне обява, с него
се свързва жена, предлагаща много ниска оферта за хубаво жилище в

искания район. Един от
измамените е Радостин.
„След час разговор по
телефон тя ме помоли да
й изпратя капаро, понеже доста хора са я лъ-

гали и като вид застраховка. Пратих съответната сума и на следващия ден въпросната госпожа така и не се появи.
Изпрати ми есемес, че
била много зле. Било й
прилошало, нямало как
да дойде и да ми изпрати
капарото. Вече две седмици въпросната госпожа лъже и не иска да ми
върне парите”, разказва
Радостин.
Недвижимата собственост, предлагана от
Гергана, се оказва движима. Един и същ апартамент е обявяван в раз-

районната прокуратура в софия е повдигнала обвинение на
24-годишен мъж, който е нанесъл жесток
побой на жена в столичния квартал "лев
Толстой”. мъжът е
блъскал жената в стена и в метална стълба
и й е причинил средна телесна повреда счупване на кости на
ръката. Той е нанесъл
побояна пострадалата
без каквато и да е провокация от нейна страна. Той е задържан за
72 часа.

оТНово Дрога
в морЕТо

Осъдиха кметица на 20 г. затвор
Специализираният наказателелен
съд осъди на
20 години и
наложи глоба от 10 000
лв. на отстранения кмет на
район "Младост" в София
Десислава Иванчева за искан подкуп от Александър Ваклин в съучастие с Биляна Петрова и Петко Дюлгеров. Съдът я лиши от възможността да заема държавни длъжности.
Заместничката й Биляна Петрова получи 15 години лишаване от
свобода. Забранено й е също 15

мъЖ ПоТроШи
ЖЕНа си

лични квартали според
търсенето на наемателите. Това не е първата измама на Гергана.
През 2015 г. на същия
принцип е предлагала
и студентски общежития срещу заплащане.
„Съветите, които бих
дала на клиентите, са
никога да не оставят капаро на нещо, което не
са видели с очите си,
да работят с доверен
брокер, с проверена
агенция, да не вярват
на всичко, което четат
в социалните мрежи”,
заявява адвокат.
Към наемодателката са подадени жалби
в полицията.

Нов сак с 16 пакета
кокаин изплува в морето пред плажа Болата на калиакра.
сакът е бил вързан
към спасителна жилетка и е бил забелязан
при обход на катер на
граничната полиция.
всеки пакет е с тегло
от 1100 грама.
Под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич са
започнали незабавни
действия по разследването. Намереният
наркотик е реагирал
на кокаин на полевия
тест. Назначени са експертизи.
количеството кокаин край Тюленово бе
170 кг, а край варна 25,430 кг, като високорисковото наркотично вещество е с изключителна чистота.

оТкриХа ТруП
край смолЯН

в гората край Турян
бе открит труп на мъж.
На зловещата находка
попадат гъбари в местността Пещерско бърце. мъжът е на около
40 години. Назначена
е тройна съдебно-медицинска експертиза
и при аутопсията е установена насилствена смърт. Предполага
се, че тя е настъпила
преди 15-20 дни. изготвена е била дактилоскопна експертиза,
според която е установено, че починалото лице е георги Т. г.

оБраХа ТоТоПуНкТ
Тотопункт е бил
ограбен в Перник.
Първоначално е бил
получен е сигнал за
пожар. Пристигналите на място огнеборци
потушили пламъците.
При извършения оглед обаче е установен
отвор в задната част
на пункта и така станало ясно, че не става
дума само за палеж.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Нека светлината на христовата Озарението на празника

24.IV. - 30.IV.2019 г.

Роден край

победа ви съпътства

От стр. 1
Нека светлината на
Христовата победа над
гроба и смъртта ви съпътства във всеки миг
от вашия живот, като
насочва мислите и молитвите ви към онази радост, която очакваме всички ние в Царството на нашия Всеблаг Небесен Отец. Не-

ка всякога да ви води
спасителната православна вяра, която ни
завещаха нашите деди и с която и днес ние
продължаваме да живеем и да се спасяваме в
Църквата Христова, а
надеждата ни във Всеобщото възкресение неизменно да ви укрепва в
земния ви път.

По света
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Христовото
Възкресение е постоянно напомняне за всички нас за
Божията милост и
Божията жертвена любов към света и човека и на
тази любов всички ние сме призвани да подражаваме, уподобявайки
се на Онзи, Който
претърпя невинни страдания и
смърт кръстна и
ни отвори заключените някога, поради греха на праотците, порти на
Божието царство.
Благодатта и мирът на Възкръсналия
от мъртвите Христос
Господ да бъдат с всички нас!
Христос воскресе!
†НЕОФИТ
ПАТРИАРХ
БЪЛГАРСКИ И
МИТРОПОЛИТ
СОФИЙСКИ

От стр. 1
Яйцата, козунакът и
агнето са трите основни
елементи на великденската празнична трапеза.
В миналото

яйцето

често пъти се е асоциирало с Вселената. Още през
IV век консумирането на
яйца по време на постите е забранено. Но през
пролетта кокошките снасяли най-много, затова
хората започнали да ги
варят, за да ги запазят за
по-дълго. Яйцето се е разглеждало като символ на
прераждането през пролетта. В православния
християнски свят яйцето се използва като специално великденско поздравление, а в католическия боядисаните яйца
се крият от децата, които трябва да ги намерят.
В миналото броят на
яйцата се е определял
спрямо броя на членовете на семейството, а в
селата – от броя на кокошките носачки. Перашките, както наричали писаните яйца, не са били
предназначени за яде-

Виа долороса Скръбният път
На Великден честваме
Възкресение Христово.
Но преди това да се случи в библейските времена, Богочовекът е изтърпял много мъки и е трябвало да измине един скръбен път до хълма Голгота, където е бил разпнат. Ето какво е пътят
на Голгота: от далечния
XII век, когато Йерусалим
бил столица на
кръстоносците, води началото си йерусалимската светиня, наричана днес Виа долороса – Скръбния или Кръстния път. Той е с
дължина 500 метра и включва
четиринайсет
спирки, свързани с различни събития от Евангелието.
По този път
вървял
Исус
Христос, бичуван и осмиван, към своята смърт… Осем от
„спирките” са отбелязани с малки параклиси. Деветата спирка – третото падане на Исус – по непостижим начин се е оказала фактически на покрива на храма на Гроба
Господен.
Петте
последни
„станции“ се намират
в самия храм. През XVII в.
монасите францисканци, опирайки се на своя
авторитет на пазители на светите места,
започват да внедряват
в цяла Европа почитането на четиринадесетте „станции“.

„Станциите“
Христови

Първата спирка
на Виа долороса
е мястото, където преди две хиляди години е
бил разположен преторият – резиденцията на
Пилат Понтийски. От него е останала редица от

за игра на зарове. Това
е втората „станция“.
След това Виа долороса рязко завива вляво
пред Арменския патриархат. Тук се намира

третата „станция“
На това място Христос
паднал за първи път. Това събитие е отбелязано
с малък католически па-

по-нататък кръста, под
който изнемогвал Христос. В стената край входа на параклиса се вижда дълбока вдлъбнатина.
Според преданието това
е отпечатък от ръката на
Иисус Христос, който се
опрял уморен на стената.
Тясната извита уличка
води по посока на храма
на Гроба Господен. След
няколко метра поклонниците се оказват пред

параклиса на
Света Вероника
На това място блудницата Вероника изтрила
потта и кръвта от челото
на Христос и в тази връзка католическата църква
я причислила към светиите. По-нататък Виа долороса се пресича с улица Сукхан аз Заин. Тук на
ъгъла е входът към

не, а само се подарявали. Най-голяма сила имало първото снесено яйце,
а първите червени яйца
хората слагали в сито, постлано с нова кърпа, за да
може слънцето да ги види
и да се усмихне. Вярвало
се, че тези яйца имат силата да предпазват и да
лекуват.
Червените яйца имат
и друга символика – когато имаме гост на Великден, трябва да му се
подари червено яйце, за
да може богатството никога да не напуска дома.
Първото яйце освен под
иконостаса се е слагало
също и в сандъка с моминския чеиз или се заравяло в средата на нивата, за да пази от градушка. Яйцата се ядат
до Спасовден, или цели
40 дни – ето защо при
приготвяне на яйцата
за „вапсване“ стопанката трябва да има това в
предвид.
В миналото на българската трапеза се е месел
традиционният

обреден хляб

Първият козунак за Великден е омесен от френски хлебар през XVII век,
но на родна земя той навлиза сравнително късно
– едва през 20-те години

на миналия век. Традицията на сладкия хляб се появява първо в градовете,
измествайки традиционния (като колак, пармак,
кравай).

Козунакът

дори се е предлагал в поизисканите софийски кафенета, където е можело
да се поръча виенско кафе с резен козунак. Първото споменаване на думата козунак е в речника на Александър Дювернуа „Словарь болгарского языка“, Москва 1889
г., и за синоним се сочи
традиционният празничен кравай.
А защо

агнешкото

е също един от важните компоненти на празничните обичаи? Исус
Христос е представян
като Божи агнец и агнето се свързва с неговата
смърт, защото е жертвано в деня на Възкресението, той е невинен и безгрешен и очиства греховете на света.
Християнският празник се е чествал подобаващо и в столицата ни.
Статия на вестник „Реч“
от 1912 г. разказва как София се готви за посрещането на Великден:

„С един трескав и суетен шум столицата посреща
празника на най-великия учител на човечеството Исус Христос. Улиците са препълнени с мъже и жени, които бързат да довършат своите покупки за Великден. И
през тия дни животът на столицата е съсредоточен
като че ли само из улиците „Леге“ и „Търговска“. В другите краища усиленият темп на настроението, идващо от предпразничните дни, почти не се чувства.

францискански
параклис
арки, съединяваща две
разположени една срещу друга сгради. Смята
се, че именно тук прокураторът на Юдея извел
Иисус пред народа и казал: „Това е човекът!“ На
латински това звучи като
„Ессе хомо“. Оттогава арката се нарича така.
Отдясно е

параклисът
на Бичуването
който отбелязва мястото, където Христос бил
подложен на това страшно наказание. На плочите
на пода все още са запазени очертаните от римските войници кръгове

раклис, построен с пари
на полски войници.
Още десетина крачки
по Виа долороса и поклонникът стига до вратата на параклис, отбелязващ според преданията мястото, където Иисус срещнал на Кръстния път своята майка Дева Мария. Над входа
към параклиса има картина, изобразяваща тази
среща.
На ъгъла на улица Ел
Вад и Виа долороса има
францискански параклис в памет на петата
спирка на Христос. Тук
Симон Киринеянин поел
на раменете си и понесъл

Пред входа се намира
остатък от колона, където Христос паднал за втори път.
Тази улица води към
широка стълба. Ако се
изкачите по нея и завиете надясно, ще се окажете пред вратите на коптски (направление в древното християнство с последователи в Етиопия и
Египет) манастир. До входа му в малка ниша има
част от колона – тя отбелязва мястото, където
Христос паднал за трети път.
Останалите „станции“ се намират не на
Виа долороса, а в самия храм на Гроба Господен.

Всички бързат към тия улици, за да излязат от тях с
грижливо свит пакет. И по лицата на всички се чете
една по-голяма радост, отколкото в обикновените
дни на столичния живот. (…) Не по-малко е оживлението по улица „Мария Луиза“. От „Св. Крал“ до Халите
по тротоарите на тая улица са настанени продавачите на козунаци и яйца, които със своя оглушителен
вик подсещат купувачите да не забравят, че и тяхната стока е необходима за Великден.“
Днес времената са модерни, но традициите и
чувствата на хората към празника са се запазили
дълбоко в сърцата им. И да не забравяме, че Великден е не три дни, а цели седем – тъй наречената
Светла седмица, а в продължение на 40 дни след
Великден православните християни се поздравяват с „Христос воскресе” и „Воистину воскресе!”
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Читалища

Отворено писмо

Така повече не бива!
До
Румен Радев, президент на Р България
Бойко Борисов, министър-председател
Цвета Караянчева, председател на
Народното събрание
Народните представители в 44-ото НС
Ние, студентите с посребрени коси, бием тревожно и тъжно камбани за геноцида над майките
и бащите в България - над 1 300 000 пенсионери, с
пенсия под критичния праг на бедност, един от найниските в ЕС - 2125 евро у нас и 13 000 в Австрия.
С минимална пенсия, недолекувани, недохранвани и в самота ежегодно към 100 000 пенсионери си отиват от този свят и ги отписват от НОИ. В
България хората живеят 7 години по-малко от испанци и италианци. Така държавната администрация спестява 50 милиарда и 700 милиона от пенсии.
Къде са тези милиарди?! Идват избори, лавината от
2 200 000 пенсионери заедно с децата и внуците
си може да помете всички партии, взети заедно,
ако зад тях застане един млад и храбър „Ивайло“.
Нашето виждане за това, което заслужават българските пенсионери, е:
1. Минимална пенсия от 260 евро! Как румънският пенсионер при еднакъв БВПЧ получава 260
евро минимална пенсия?

Стефан ГРУЕВ,
председател
на Столичния
съвет на
СП-2004

Г

осподин Груев, отново ври и кипи в
съюза ви.
- И отново нелегитимната председателка намери враг в сблъсъка, от който черпи енергия за вродената си агресивност. Този враг съм аз! Предизвиквал съм разкол?! Поводът
е следният – Столичната
организация почти от година е с регистрация като пълноценна юридическа формация. Благодарение на това успешно партнираме на други обществени и държавни субекти,
осигуряваме си финансирането и организационното съдействие при реализиране на дейността
ни. Недоволството й идва
от това, че не носим името на националната организация, чиито член сме.
Но това е невъзможно,
тъй като близо две години тя е блокирана от съда, т.е. не е призната за
юридическо лице. Непризнати са и Уставът и ръководството й.
- Беше се разчуло, че
тези проблеми са вече
преодолени.
- На пленум на съюза
преди два месеца вживялата се като председател
тържествено обяви: „Победихме! Спечелихме делата, до 2-3 дни ще имаме

актуалната регистрация”.
Повечето от хората приеха това за истина и спонтанно аплодираха. Да, ама
не, както беше казал известен български журналист.
- Вие вече година сте
председател на Столичната организация на
СП-2004. Какво видяхте, какво успяхте да направите?
- Организацията е с изключителна обществена
роля. В редиците й има великолепни членове и активисти, които чрез дейността й се стремят да осигурят по-смислен, по-пълноценен живот за хората в
пенсионна възраст.
Това, което успяхме да
направим заедно, е успокояване на наследените

2. Безплатни лекарства! Как братята македонци получават безплатни лекарства при 220 евро
минимална пенсия, когато при тях БВПЧ е едва две
трети от нашия?
3. Безплатни ваучери за пет дни балнеолечение! Как Сърбия при две трети от нашия БВПЧ, водила три войни, преживяла югоембарго, може да
дава 240 евро пенсия и безплатен ваучер за балнеолечение?
4. Коледни и великденски добавки по една
пенсия! Как съседите гърци при 320 милиарда дълг
дават на своите майки и бащи пенсионери по една
пенсия над 400 евро за Коледа и Великден?
5. Безплатен градски транспорт за пенсионерите, какъвто ползват нашите братя съседи - макевсички противоуставно
отстранявани, обидени,
поддали се на центробежни настроения и отношения членове на СП2004 . На всеки един, на
всяка временно загърбила организацията ни
териториална структура
трябва да намерим сили
да се поклоним и да подадем ръка. Нека не забравяме, че не става дума за егото ни, а за понататъшната съдба на нашето съсловие. Ние сме
повече от 1/3 от народа
ни. При сегашните управляващи няма кой да помисли за нас. Ние сме им
бреме не само финансово, но и с паметта си. Ние
помним, ние градихме една друга България, с която се гордеехме.

Конгрес на
пречистването
отношения, стремеж към
диалог в търсене на полезното, на разумното.
Ние вървим по пътя на
разкриване и утвърждаване на уникалната ни
роля в живота на пенсионерите и техните близки.
- След възникналия
конфликт накъде?
- Столичната организация при сегашния й правен и организационен
статут може спокойно да
продължи дейността си,
затваряйки се в собствената си среда, проблеми
за преодоляване, задачи за решаване в бързо
променящата се обществено-политическа обстановка в България и света.
Това, струва ми се, днес е
недостатъчно!
На първо място ние
трябва да се превърнем
в обществен двигател на
укрепването и умножаването на СП-2004. Това без
конгрес, съответстващ на
законите и Устава на съюза, е невъзможно. Конгрес на пречистването!
Участие в него да вземат

Сега гледаме на ставащото като бедни, безсилни, отритнати, Гаврошовци. Време е да взривим това общество, да
предизвикаме и оглавим
национално движение в
защита на интересите ни.
Само единни ще съумеем
да се превърнем в сила,
която да ни брани от посегателствата на управляващите, от безразличието, с
което се отнасят към съдбовните ни човешки потребности.
- Ако проведете конгрес, след него накъде?
- Конгресът трябва да
изпълни не само организационни задачи. Ние се
нуждаем от сериозен дебат за същината ни. Не
можем да очакваме всеки пенсионер да стане
наш член. Но голямата част от нас могат да
бъдат увлечени от национално движение за
справедливост, за налагане на законодателство, чрез което да осигурим условия за материалното ни благополу-

чие, за новото ни включване в живота, за изпълването му с повече култура, с повече положителни емоции, с повече
наша полезност за околните. Убеден съм, че това
движение трябва да има
свое политическо ядро,
което да формулира и
прокарва политика, да
насочва и активира обществената ни мощ.
Желаещите да се занимават с културно-масова,
с екскурзионна дейност
нека продължават, нека
и с тях бъдем заедно, но
с това не може да се изчерпят потенциалът и ролята ни за обществото.
- Виждате ли мястото на вестника ни в бъдещите процеси?
- Без да напомням Лениновата постановка за
организаторската роля на
вестника, ще предложа в
очаквания ни път да бъдем заедно. Нека по някои
от повдигнатите въпроси
предизвикаме дискусия.
Да станем инициатори на
задълбочен разговор какъв съюз ни е нужен. Да
финализираме този разговор с национална среща за обсъждане на найинтересното в позициите
на читателите и съмишлениците ни.
- Вие какъв съюз си
представяте?
- Съюз на равнопоставени юридически лица,
признаващи един обединяващ ги устав, с общи
идеи и програма. Това е
изходът от сегашната безизходица.
- Имате ли своя оценка за сегашната председателстваща СП-2004?
- Оценката ми е нелицеприятна и не бих я споделил, ако с действията си
госпожата не съсипва съюза - енергия, която прелива в агресивност, огромно желание за водачество, без покритие, тяло и дух, потънали в измами и лъжи. Това е моята оценка!

Въпросите зададе
Петьо Дафинкичев
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донските пенсионери.
Защо нашите законотворци, политици и държавна администрация ни определят над два пъти пониски пенсии и ни лишават от това, което получават нашите братя пенсионери от съседните страни?
Всичко е въпрос на данъчна политика. У нас чрез
косвените данъци бюджетът на държавата се набира от 70% бедни, 20% средна класа и 10% олигарси.
Ние може би сме единствената страна в Европа където ДДС е 20% и за храни, лекарства, дрехи, книги и т.н. В европейските страни този процент
тръгва от 0 до 5-7 % средно за ЕС.
Подоходният данък у нас е 10% за бедни и
олигарси. В Европа е до 50%, а в скандинавските
страни, които наричат социални държави, е до 70%.
Корпоративният данък е също 10% както за
малки и средни предприятия, така и за корпорации с милиони печалба. България е най-бедната
страна в ЕС.
Само с въвеждането на европейски норми на
подоходен и корпоративен данък ще се осигурят достатъчно средства за 260 евро минимална
пенсия и 407 евро минимална работна заплата.
С какво заслужихме ние това отношение от нашите синове, дъщери и внуци, които са на отговорни позиции в държавата ни!
Някой трябва да каже твърдо стига! Така повече не бива! Нашите майки и бащи заслужават достоен живот, достойни спокойни старини.
Национален български университет трета възраст

Лишени от
достоен живот
Уважаема редакция
на любимия ни вестник,
очакваме да помогнете
със съпричастност и информация за проблемите на мизерстващите и
нещастни български
учители, станали пенсионери преди 2010 г. За
нашия 35-40-годишен
високоотговорен и съзнателен труд по обучението и възпитанието
на поколението, което
днес работи и ни управлява, получаваме пен-

l Защо 7500 олигарси са взели миналата
година седем милиарда и сто милиона дивиденти, а са платили за
тях само 5% данък?
В Европа и САЩ има
прогресивно облагане
на доходите на населението и затова тези
държави са богати и с
по-справедлива социална система. Нали ние
вземаме пример от тях!
Защо продължаваме да налагаме плоския

сия 230-260 лв., много
под минималния праг
на бедност от 348 лв.
Радваме се, че сега учителите, които се пенсионират, вземат по 500600 лв. Затова ви молим
да разгласите тези фрапиращи разминавания
в пенсиите на упражняващите най-благородната професия. Непрекъснато ни повтарят, че няма средства
за преизчисляване на
старите пенсии. Ето няколко начина, за да се
осигурят средства:
l Защо е необходимо държавата да плаща
осигуровките на държавните чиновници и
работещите в правосъдната система, които получават огромни
заплати спрямо българския стандарт?

данък от 10 на сто към
хората с най-високи заплати, а за лекарствата,
книгите и храните данъкът е 20%?
Ако въведете и у
нас прогресивния данък, ще има пари за посправедлива социална
система и преодоляване на разликата между
бедните и богатите, която е 8 пъти!
Молим ви, помогнете, за да чуят хората как
техните учители днес
са на най-ниското социално стъпало, с наймалките пенсии в страната. Мизерните доходи ни превръщат в нисша категория, лишена
от достоен живот.
Клуб на учителите
пенсионери –
Раднево, обл. Стара
Загора
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Преди 1210 години

ХАН КРУМ ПРЕВЗЕМА СЕРДИКА
В края на VIII в. Аварското каганатство се
разпада под ударите на
Франкската империя,
но за това спомагат и
българите. Преди това
аварите са опустошили
огромни области, в които се включват и земите край Сердика, както

и самият град, който е
бил владение на Византийската империя, и амбициозният император
Никифор Геник решава
да си го върне. Но не само това го кара да възстанови древния град.
Той си е поставил за цел
да завладее българските земи и да ликвидира ханството. Затова решава да го нападне от
две страни – от юг и от
запад. Ето защо изпраща ромейски отряд от
6000 войници по течението на река Струма,
който да се установи в
Сердика с цел възстановяване на крепостта
и сградите в града. Това
не убягва от полезрението на хан Крум и в началото на 809 г. той из-

Р

вършва рейд със своята
войска, при който унищожава голям отряд
ромеи при Сяр, подготвящ се за участие в антибългарската кампания на Никифор Геник.
След това идва ред и
на Сердика. През пролетта на 809 г. Крум сти-

га до града начело на
неколкохилядна конница. Ромеите обаче са успели добре да укрепят
Сердика със стена, дълга 1350 м, и само с кон
ница не може да бъде
превзета.
Съществуват
две
версии за завладяването на града от хан
Крум. Първата е от византийския хронист Теофан Изповедник. Според него Крум си е послужил с коварство. Той
пише: “През 809 г. преди великденските празници Крум, вождът на
българите, като се отправил срещу Сердика, превзел я с измама
и обещание, че ще пощади бранителите и населението, ако се пре-

азногласия в управляващата
дясна коалиция във Финландия, съставена от партията
на премиера Юха Сипила „Финландски От
център”,
стр. 1 Националната
коалиционна партия и „Синьо бъдеще”, по една от вътрешнополитическите теми – здравната и социалната реформа, доведоха до
оставката на правителството и до провеждането на предсрочни парламентарни избори на 14 април. На тях опозиционната лява Социалдемократическа партия (СДП) на Анти Рине победи на косъм
антиимигрантската
партия
„Истинските финландци”. Със
спечелените 17,7%
СДП ще разполага с
40 депутатски места
в 200-членния парламент. С един по-малко ще бъде втората
по сила „Истинските
финландци”. Трета е
Националната коалиционна партия (НКП)
с 38 мандата. Следват „Финландски център” (ФЦ), който загуби
18 мандата и ще разполага с 31
места в парламента. Пети е също
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дадат, избивайки шест
хиляди души ромейска
войска извън множество обикновени граждани. След това разрушил крепостната стена
и напуснал града.”
Другата версия е на
франкски хронист. Според нея, когато Крум
пристигнал при стените на Сердика с
конницата си, предожил на началника на ромейския
отряд да му предаде града. Той обаче
надменно отговорил, че не се страхува нито от обсада,
нито от нападение,
защото има достатъчно хранителни
припаси и вода, а
стените са яки и непревземаеми.
Не е знаел обаче,
че Крум му е подготвил изненада. Няколко дни след конницата
идват 12 обсадни машини, теглени от волове.
С тях една от портите
е изтърбушена и през
процепа Крум повежда
своята конница, а след
нея и пешаците. Битката се води два дни, докато накрая византийците се предават.
Макар че след това
Крум напуска града, той
остава в пределите на
българската държава,
но вече с ново име –
Средец, което му е дадено от самия хан.
Доц. Йордан
ВАСИЛЕВ,
д-р по история

Трибуна

Докога ще търпим да ни лъжат
Всеки ден някой
българин – да, етнически българин, се самоубива – в много случаи
от мизерия и от унижението да работи и
да не може да си плаща сметките и да живее нормално.
А това е абсурдно –
да работиш и да не можеш да си позволиш да
си покриваш дори битовите сметки! Да приемем средна заплата от 800 лева. За кое
по-напред? Трябва да
избираш дали да оставиш децата си гладни
или да си платиш телефона или парното.
Работата днес в България не гарантира дори оцеляване. Трябва
или да започнеш втора
и трета работа, или да
потънеш в заеми.
Хората се лъжат, мислят, че нещата ще се
оправят. Но в действителност положението
става все по-зле. Огледайте се в магазините
– всеки ден, макар и с
малко, цените се вдигат. Заплатата ви – не!
Какъв изход имате?
Когато работиш и
парите не ти стигат
за основни житейски
потребности, ти не си
работник, ти си роб!
зависим роб! Защото
става дума за ОЦЕЛЯВАНЕ! Ще слушаш, иначе няма да има какво
да ядеш, това е изборът. Затова хората ГИ
Е СТРАХ! Защото са
заплашвани от работодатели, от държава-

та… никой не ги защитава!
Официалната статистика и изказванията на политиците рисуват една прекрасна
пасторална картина,
където народът цъфти и благоденства под
благото управление
на ГЕРБ. Карат хората да се чувстват некадърници и глупаци,
защото не могат да печелят колкото политиците. Някои от тях не
познавали хора, получаващи под 3000 лева
на месец. Ами, неуважаеми политици, движите се в неподходящите среди на крадци
като вас. Вървете при
избирателите си и вижте как се живее в малък град с една заплата или пенсия. Ама не
смеете! Вие превърнахте хората в бедняци
и роби.
Трудно оцеляващият човек не може да
е мислещ човек. Той
оскотява, остава само
нуждата да осигури
храна и подслон на семейството си. За друго
не може да си позволи

коментираме

опозиционният „Съюз на зелените” с 11,4% от гласовете. Останалите партии са с по-малко от 10
процента. Опозиционният „Ляв
съюз” има 8,6%, опозиционната
Шведска народна партия 4,4%.
Резултатът от гласуването не е
изненадващ, защото СДП стабил-

лиционно правителство.
Анти Рине е решил за сформиране на управленски кабинет неговата партия да разпрати въпроси до всички останали, за да разбере доколко съвпадат позициите. Законът е такъв, че в 200-местния парламент правителствената

но водеше в предизборните допитвания. След изборите социалдемократите ще трябва да търсят
партньори за създаване на коа-

коалиция трябва да има
доста по-голяма подкрепа от простото мнозинство от 101 депутати. По
принцип социалдемократите могат да се справят
с тази задача и без „Истинските финландци”. Те
могат да предложат коалиция с НКП и ФЦ, а също с по-малки партии като
„зелените” и „Левия съюз”,
които спечелиха съответно 20 и 16 мандата.
Общо финландците гласуваха за почти 2500 кандидати от 19 партии. От 5,5-милионното население на страната
избирателни права имат 2,45 млн.
души. За първи път от век насам

да мисли. от това имат
нужда политиците – не
от народ, а от материал, който мисли само
за хляба си!
Роби, изправете се!
Защото с примирението веригите се затягат само повече около врата ви. Няма да
се спасите и да оцелеете, като наведете глава! Не се ли преборите със системата, тя
наистина ще ви убие.
Дори и чисто физически ще ви убие! Колко
време ще издържите
на стреса? Колко време ще издържите на избора дали да си купите храна, да си платите тока или да си купите лекарства? Изправете се! Друг избор няма!
Ако искаме да оцелеем
– и като народ, и като
човеци, и като българи! Не сте некадърни и
мързеливи – такива са
политиците, които крадат от всеки изработен
от вас лев! И искат още!
И имат наглостта да искат отново да ги изберем, за да продължават да ни унищожават.
Елена ГУНЧЕВА

никоя партия във Финландия не
събра над 20%.
Очертаващият се бъдещ премиер Рине е бивш финансов министър. Той планира да увеличи данъците и разходите. Днес
безработицата във Финландия
е 8%. Парламентарните избори
бяха доминирани от дебати как
най-добре да бъде запазена щедрата социална
система във Финландия,
въпреки че тя има едно
от най-бързо застаряващото население в света.
В опозиция социалдемократите и другите партии критикуваха програмите за икономии
на правителството на Сипила и
казваха, че те несправедливо
обременяват пенсионерите, семействата с малки деца, учащите
се и безработните. И реформата
в здравната система бе друга важна тема в изборите. Във външнополитически план лидерите
на основните партии са единодушни, че с могъщия съсед Русия трябва да се води диалог на
всички равнища. И нито един от
тях не декларира желание страната да стане член на НАТО.
Анти Рине обещава до края на
май да състави действащо лявоцентристко правителство.
Цветан ИЛИЕВ

Финландците детронираха
десните партии

Анти Рине и Юха Сипила
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Лечение с глухарче
При диабет
При диабет чудесна работа за балансиране на
кръвната захар върши салатата от глухарче – стебла и листа. Народни целители твърдят, че още в
ранна пролет хората с диабет от втори тип трябва
всеки ден да изяждат по
6 до десетина пресни
стебла.
Пресните листа и
стебла от глухарче имат
горчив вкус и е добре
да бъдат подготвени за
консумация в сурово
състояние. Достатъчно
е да се накиснат в солена вода за половин час,
след което се оставят да
се изцедят и се нарязват
в пролетна зелена салата.
Полезен при диабет е
водният извлек от корени на глухарче, който оптимизира отделянето на
инсулин и е важен за нормализирането на кръвната захар. Приготвя се от
две чаени лъжички корени от глухарче, които се
заливат с чаша студена вода и се оставят да престоят осем часа или една
нощ. На сутринта течността се прецежда и се изпива на глътки за един ден.

При високо кръвно

Необходими са 10 грама сушени цветове, които
се заливат с чаша студена
вода и се оставят на огъня да заврят. Варят се 15
минути и се прецеждат. От
тази отвара трябва да се
взема по една супена лъжица четири пъти дневно
Полезни са и пресните листа от глухарче, ко-

глухарче са фактори, определящи способността
му да пречиства кръвта.
При подагра е полезно да се използва редовно отвара или запарка от
глухарче, като по този начин се избягва опасната
концентрация в кръвта на
солите на пикочната киселина. Засиленото диуретично действие на чая
от глухарче също съдейства за прочистването на организма.

При
атеросклероза

ито действат като отличен диуретик. Всеки знае,
че задържането на течности натоварва болестно
сърдечносъдовата система и поддържа високи
стойностите на артериалното налягане. При хипертония е задължително редовно да се хапва
салата с добавки от глухарче, а периодично да
се приема описаният погоре студен извлек.

При подагра

Органичните киселини и горчивите вещества
в състава на лековитото

Както е известно,
при атеросклероза
силно страдат кръвоносните съдове:
кръвообращението става
проблемно заради мастните плаки и натрупванията на кръвни компоненти по вътрешните им
стени. Чрез контрол върху мастната обмяна и понижаване на холестерола
продуктите от глухарче
– натурално в салати, на
сок, запарка или отвара,
поддържат чисти и гъвкави кръвоносните съдове.
Подобреното кръвообращение дава положителен
ефект и върху здравето
на цялата сърдечносъдова система.

Дълголетие
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весели и щастливи празници!
Павел
Златанов:

ÏОÌАÃАÌ ÍА ÕОрАтА
ÄА ÑÅ ОÑÂОÁОÄят
От ÁОлÊАтА
 създадохме изделие, което
масажира акупунктурните точки
по тялото и облекчава болката

- г-н Златанов, кога решихте да произвеждате изделия, с които да подобрите
здравословното състояние на хората?
- Преди 15 години се срещнах с руски
професор, който се занимава с нетрадиционна медицина. В разговора стана въпрос за физическата болка. Той ми показа
апликатор. Предложи ми да започна да го
произвеждам, защото изделието спасявало хората от болката. Реших да опитам и
така стартирахме.
- какви са отзивите?
- Преди време дойде човек от Антоново и като поразпита малко, си купи апликатор. След два дни поиска да си купи още
един. Питам го за какво му е, като вече има
и ще му служи, докато е жив. Той обаче каза, че болката му минала за броени минути и затова решил да купи един за резерва. Това ми даде кураж и реших да потърся мнението на доктори. Те също изказаха
положително становище. И така реших да
го патентовам.
- какво представлява?
- Изделието е снабдено с много остри
шипчета, които не нараняват кожата, но
натискат по болковите центрове и тушират
болката за кратко време. Чрез тях се стимулират акупунктурните точки по тялото, всяка от които отговаря на съответен орган.
Много хора предпочитат да слагат апликатора на стъпалото, защото то е своеобразна
карта на човешкото тяло. Върху него има
десетки акупунктурни точки. Стимулацията
на всяка точка чрез масажа от шипчетата
подобрява кръвообращението, ободрява,
намалява стреса и натрупаното напреже-

ние и действа здравословно на цялото тяло.
В миналото хората са ходели боси, което е позволявало естествената стимулация.
В днешно време сами сме си отнели способността да се лекуваме. Ето защо нетрадиционната медицина препоръчва апликатора като
ефикасен метод, а и най-важното – купува се
веднъж, и то на изключително ниска цена, и
служи на човека до края на живота му.

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен аПликатОр
За всЕки Дом
Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращец
19, ЕНа
нието, отпуска
98
мускулите и нервите.
лв.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.

ПАРАЗИТИ – „ТИХИТЕ УБИЙЦИ“
В НАШЕТО ТЯЛО!
Болестите, причинени от паразити, са на второ място в света по брой след простудните
По данни на Световната здравна организация
огромна част от болестите с летален изход са причинени от паразити. Списъкът на тези болести е
огромен. Паразитите лесно попадат в човешкия
организъм най-вече посредством храна и напитки. Според специалисти от Института по паразитология в България т. нар. „естествена смърт“ найчесто не е нещо друго, а болест, развита поради
паразити, която не е била овладяна навреме.
Вътрешността на човешкото тяло е пълна с паразити, които се хранят чрез нас, с нашето здраве.
Все по-мутирали екземпляри се изолират в лабораториите ежегодно, което налага изострено внимание и още по-строги хигиенни навици.
видове паразити в човешкия организъм: тении - водещи до тумор ; паразити на човешкия мозък и сърцето - водещи до отпадналост, неврози
и резки промени в настроението и причиняващи
болести на сърдечносъдовата система; глисти и
острици – анемии, отслабване и бърза умора; аскарида; токсокара и други.
как Да раЗБЕрЕм,
ЧЕ имамЕ ПараЗиТи?
Най-общо симптомите са следните: лош дъх, чести настинки и запушен нос, тъмни кръгове или торбички под очите, лесна уморяемост, болки в мускулите и в ставите, алергии, обриви, хрема, сълзящи очи, нервност, нарушаване на нормалния режим за сън (сънливост през деня и безсъние нощем), проблеми с апетита, често главоболие, диария или запек.
Дори само два от изброените
симптоми може да са знак,
че имате паразити в тялото!
как Да сЕ иЗЧисТим оТ ПараЗиТи?
Поради епидемиологичния характер на раз-

пространението на паразити е разработено средство, което ги премахва трайно и безболезнено.
Този продукт, с мощно антипаразитно и противоглистно действие, носи името лепарацид®. В две
форми - сироп и капсули - не само изчиства от паразити, но и подобрява общото физическо и психологическо състояние. Специалистите казват, че
това е единственото работещо средство за пречистване на организма от кръгли чревни паразити. лепарацид® елиминира от организма паразитите, живеещи навсякъде: червата, мозъка, сърце-

то и другите органи.
Комбинацията от съставки в продукта лепарацид® подпомага бързото и ефективно изчистване
на натрупали се в организма шлаки, токсини и паразити. Предпазва от появата на паразити и същевременно благоприятства черен дроб, сърце, стомах, бели дробове и кожа. Предотвратява от повторна поява на паразити, унищожавайки яйцата
им. Осигурява висока енергичност, здравословен
сън и работоспособност.

лепарацид ® - сироп и капсули,
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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ÑÊÎÂÀÍÎÑÒ
ÑËÅÄ ÑÚÁÓÆÄÀÍÅ?
ÒÚÐÑÅÒÅ
„ÑÒÀÂÈÅÍ“!
С настъпването на средната възраст при хората започва промяна в
структурата на хрущялите, свързващи ставите. В резултат на това белтъчините придобиват способността
да задържат калция и да го натрупват във вид на груби разраствания
– шипове. Те притискат нервните
окончания и създават затруднено движение в засегнатите стави,
свързано с болка и скованост особено сутрин след събуждане. Използваните в тези случаи медикаменти имат потискащ прогресията
на болестта ефект, но невинаги се
стига до пълно излекуване.
Естествено специалистите търсят алтернативни методи и най-често препоръчват френския продукт
„сТавиЕН“. Те споделят, че наблюдават положителни резултати при
съчетаването му със стандартните
медикаменти за лечение на по-тежките форми на артрит и артроза.
Препоръчват го и за самостоятелен
прием – при полеки случаи за
подобряване
на общото физическо състояние на пациентите а именно подобряване в движението, отока и болката в тях.

принася за процеса на стареене. ХК
може да бъде намерена в значителни количества на местата, където
има свързваща тъкан, като ставите, кожата и сърдечните клапи. В
момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит, износване на ставите, както и подмладяващи процедури. Тя е съставна част
на синовиалната течност, намираща се в ставите и действаща като
смазка между тях.
Проблемите настъпват, когато
слоят от хиалурон изтънее и по
този начин, предпазващото му от
триене действие, намалява.
 „СТАВИЕН“ е висококачествен
френски продукт, който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма.
Съдържа хиалуронова киселина,
рибено масло, екстракт от куркума,
астаксантин.
Дневен прием от 2 капсули.

какво е
хиалуронова
киселина?
Хиалуроновата киселина
(ХК) се синтезира във всяко
човешко тяло,
но количеството й в организма намалява с
възрастта и до-

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция,
ексклузивно за Вита херб.
за контакти: Вита херб,
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Камъните, които се
образуват в жлъчката,
може да са твърди и
меки като глина, с размера на песъчинка или
до няколко сантиметра
в диаметър. Броят им
варира от един до десетки и дори стотици!
До опасни последствия би могла да доведе дори и песъчинка в жлъчния мехур,
убедили са се специалистите.
По тази причина те
често препоръчват оперативно отстраняване
на жлъчката. Народната медицина обаче има
своя теория за заболяването. Наскоро немски
медик и изследовател
открива комбинация от
екстрактите на няколко
растения (бял трън, глухарче, артишок и шизандра), която размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им извеждане от тялото. По думите
на лекарите процесът
е по-бавен и по тази
причина се препоръчва три-месечен прием
за пълни резултати, но
не предизвиква кризи
и предпазва тялото от
последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с това се
наблюдава очистващо
действие върху черния
дроб, с което формулата се препоръчва при
пациенти с омазнен черен дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е регистрирано под името Хепа

клийнър и е достъпно
в България в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист) за Хепа клийнър:
„Препоръчвам горещо
продукта. Аз самият
провеждам всяка година тримесечен курс, за
да поддържам черния
си дроб и да съм сигурен, че няма да страдам
от камъни в жлъчката.“
ДЕйсТвиЕ На ХЕПа
клийНър:
Поддържа в норма
стойностите на чернодробните ензими.
Подобрява обмяната
на липидите и намалява
омазняването на черния дроб.
Пречиства черния
дроб от токсини, бактериални и вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди, лекарства, алкохол.
Намалява вредното
въздействие от прилагани химио- и лъчетерапия.
Защитава клетъчните
мембрани.
Регенерира клетките
и усилва ефективността
на лимфната система за
изхвърляне на тежки

метали.
Действа благоприятно върху храносмилателния тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата.
Активира функцията
на бъбреците.
Хепа клийнър има
дълготрайно действие,
като запазва своята
ефективност в тялото
дори след периода на
употреба. Без лекарско
предписание.
съсТав
l Бял трън - екстракт
(200 мг);
l Корен от глухарче
- екстракт(200 мг);
lАртишок - екст-ракт (200 мг);
l Шизандра - екстракт (200 мг).
ПрЕПоръЧиТЕлЕН
ПриЕм
2 капсули дневно
след хранене с достатъчно количество вода.
Специалистите препоръчват 3-месечен прием, за да получите найдобри резултати. Но
можете да започнете да
чувствате някои от предимствата и подобренията и много по-рано.

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

Хепа Клийнър можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40
Както и на интернет страницата: https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.
цена:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните
на древните траки, съчетани с българските космически хранителни технологии. Те са създадени от Българската академия на науките, съвместно с
Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо
място в конкурс за нови български
продукти на Международния панаир
в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери, защото е на достъпна цена и действа
безотказно.
Продуктът е 100% натурален и
снабдява човешкия организъм с всичко необходимо. Полезен е за всички
възрасти, няма противопоказания и
странични ефекти. Представлява
водноразтворим
прах от билки,
горски плодове и
лимец.
видове
Тракеия:
1.сърце и
кръвоносна система – възстановява функциите на
сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система – подпомага изграждането на хрущялна тъкан
и премахва коксартроза, гонартроза и
дискова херния. Увеличава плътността на костите.
3.Храносмилателна система –
гастрит, колит, рефлукс, премахва
проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята,
алвеолите. Спомага изчистването на
синусите.
5.Нервна система – намалява
психическото напрежение и безпо-

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

За консултации и поръчки – Христов, 0898 573 092

КРАЙ НА ЗАПЕКА И КОРЕМНИТЕ БОЛКИ

“Въпреки
диетите
ми
имах
подуване на стомаха придружено
с болки и имах чувството, че ще
се пръсне. Реших се да ползвам
и този препарат и се оказа, че
наистина помага. След 2 месечно
ниво, помогна да се създаде вместо 189 лв. само за 55 лв. - ползване сега вече мога да се храня
уникалният препарат “PERISTAL” опаковка с 30 капсули достатъчна за нормално.”
(Перистал).
едномесечен курс на ползване.
Мартин Д., 54г., Пловдив
Съставките на този препарат е
поместена в капсула съдържаща
МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ
10 активни съставки, които бързо и
ефективно повишават резорбацията “Получих
пълно
облекчение
(усвояването
на
хранителните следвайки препоръките. В рамките
вещества
в
тънкото
черво), на 2 месеца успях да възстановя
възстановяват перисталтиката на стомашната ми дейност и мога да
чревния тракт стимулирайки химио- се храня нормално и да се изхождам
рецепторите
на
тънкочревната безпроблемно.”
лигавица. Тази комбинация от
Владимир Ф., 78 г, София
съставки помага също да се
подобри задържането на водата в “Имах рефлукс , който ме тормозеше
дебелото черво, което довежда за от 1 година и ползвах много
размекването на фекалните маси и медикаменти, но без полза. Моя
нормалното изхождане.
позната ми препоръча препарата
“Желателно е да преминете и го закупих. След месец и половина
препоръчителния
курс
на ползване рефлукса значи- телно
терапията, която е за 2 месеца, намали а след 3 месеца изчезна.”
за да си осигурите пълноценен и
Димитричка В., 75г., Лом
траен ефект и да се избавите за в
бъдеще от запека.”- убедено казва
ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА
Питър Лоренс
САМО ЗА ПЪРВИТЕ ОБАДИЛИ СЕ 120 ДУШИ ДО 15.05.2019Г. ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТСТЪПКА ЗА
Във връзка високата цена на
ТЕРАПИЯТА С ПРЕПАРАТА „PERISTAL” И ЩЕ МОГАТ ДА СЕ СНАБДЯТ ВМЕСТО 189 ЛВ.
препарата
и
технологията
за
обработка на ценните съставки,
САМО ЗА 55 ЛВ.!!!
и за да е финансово достъпен
(1 опаковка с 30 капсули за едномесечно ползване)
специално
за
българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и аптеки. Можете да
направите покупката на препарата
чрез телефонно обаждане към
оторизирания
представител за
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 20:00
България. Само за първите обадили
ОСИГУРЕНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
се 120 души има специална отстъпка
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
и ще получат препарата „ПЕРИСТАЛ”

БЛАГОДАРЕНИЕ НА РЕВОЛЮЦИОННА ФОРМУЛА В ЗНАЧИТЕЛНО КРАТКО ВРЕМЕ
ЩЕ СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ МЪЧИТЕЛНИТЕ И ДЪЛГИ ПОСЕЩЕНИЯ В ТОАЛЕТНАТА

“В продължение на 3 месеца
ходих по голяма нужда 2 пъти
седмично и не повярвах на това,
което чух на визитата ми при
гастроентеролога...
Настояваха
за хирургическа намеса! Страхувах
се ! Не знаех какво да правя, но
аз не бях съгласна да се подложа
на операция заради един запек!
След дълго проучване намерих
натурален препарат, който бързо и
ефективно не само ми възстанови
нормалното изхождане , но и подобри
храносмилателните функции на
стомаха и перисталтиката на
чревния тракт. Чувствам се вече
много комфортно и щастлива че
направих правилния избор за себе
си.” Това разказва Елена Бояджиева
от София, която трябваше да приеме
важно решение пред проблема със
запека. Тя сподели историята си и
предостави информация относно този
метод. Често при запек решението е
да се ползват лаксативи при, които
често ефекта е краткотраен със
странични ефекти или в краен случай
се стига до хирургическа намеса.
Това, което помогна на Елена е

препарата на английския специалист
в гастроентерологията Питър Лоренс
известен с дългогодишните си
познания
с
проблемите
на
констипацията
(запека).
След
дългогодишни
проучвания
и
изследвания
предостави
на
определена група фирми препарат
за възстановяване на нормалната
дефекация
(изхождане)
на
организма. Благодарение на тази
формула предоставя възможността
на пациентите да намалят с 99%
риска от оперативна намеса и 93%
успеваемост
за
възстановяване
на нормалното функциониране на
стомашно-чревния
тракт.
”Няма
значение дали имате от скоро
или с месеци запека - можете да
се избавите по естествен път”
- уверено споделя откривателя
на формулата. Почти 180 хил.
души в цяла Европа, потвърдиха
ефективността на тази уникална формула в това число около 9 хил. души
от България, които са преминали
терапията и потвърждават ползите.
Узнавайки за ефективността и
резултатите от терапията наши
български гастроентеролози не можа
да повярват, че без използването
на лаксативи и медикаменти може
да се постигне подобен ефект за
избавяне от констипацията, но това
е напълно възможно организма да
реши тези проблеми по натурален
път. Благодарение на съвременната
нанотехнология на молекулярно

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!
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Какво казват краката за здравето
Един от най-лесните начини да проверите дали имате здравословни проблеми е
чрез внимателно разглеждане на краката за
евентуални промени.
Например: В краката и пръстите на краката има капиляри с различна плътност, които
показват добро кръвообращение и кръвоснабдяване. Когато броят на тези капиляри намалее, а в някои случаи почти изчезне, това може да е
признак на лошо кръвообращение. Причината може да се крие
в неудобни обувки или
стегнати чорапи.
Внезапната и честата поява на болка може
да сигнализира за лошо хранене, недостатъчна хидратация или
лошо кръвообращение. Важно е да разгледаме причините и да

се потърси подходящо
лечение. Ако при хората, които спортуват
и са активни физически, се появят крампи,
най-вероятната причина е дехидратация.
Това състояние трябва да получи нужното внимание възможно най-скоро. То може да се избегне, като се пие препоръчителното дневно количество вода и дори се
увеличи приемът, когато сте активни. Ако
причината за крампите не е дехидратация,
по-вероятно е тя да се
крие в липсата на някой от тези хранителни вещества: калий,
калций или магнезий.
Друг знак, че нещо
не е наред: рана, която не успява да заздравее.Това може да
е признак за диабет,
тъй като хората с това
заболяване страдат от

трайно увреждане на
нервите на крайниците и при тях трудно зарастват рани или язви.
Постоянно студените крака са знак, че
щитовидната жлеза не
функционира правилно и е възможно да
страдате от хипертиреоидизъм.
Друга причина за
студени крака може
да се свързва с лошо
кръвообращение. Потърсете медицинска
помощ, за да определите точната причина
за студените крака.
Подуване на краката често е резултат от
лошо функциониращи
бъбреци и задържане на течности. Някои
лекарства също могат
да причинят подуване
на краката, като втори
страничен ефект. Причината може да се крие
и в сърдечна недостатъчност.
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Алтория и заболяванията Лайката намалява
на дихателната система женската смъртност

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.

Лайката – една от най-широко използваните в
цял свят билки, намалява смъртността при жените с цели 29%. При това става дума за смъртност
по най-различни причини и от различни заболявания. Любопитният факт е установен в рамките
на проучване сред 1677 мъже и жени, осъществено от експерти на университета в Тексас. Те са наблюдавани в продължение на 7 г. 14% от доброволците обичали да пият чай от лайка. Интересното е, че подобен ефект – намаляване на риска
от смърт, не е наблюдаван при мъжете.
Причината за това не е известна, въпреки че
по принцип жените пият чай от лайка по-често от
мъжете. В анализа експертите са взели под внимание фактори, които биха могли да повлияят на
резултатите, включително здравето и начина на
живот на участниците. Изследователите все още
не могат да кажат със сигурност защо лайката е
толкова полезна за жените.
Въпреки това последните проучвания показват,
че популярната билка понижава нивото на кръвната захар, помага при нарушено храносмилане,
тревожни разстройства и усложнения на диабета. Освен това лайката е антиоксидант, притежава антибактериални, противовъзпалителни и антитромбоцитни (пречи на образуването на тромби) свойства и понижава холестерола.

Чудото, направено по стара билкарска
рецепта, което се бори успешно с подаграта
Съществува ли лек, към който да посегнем при подагра? Да, колкото и невероятно да звучи – лек има. При това
съставът му идва от природата, на една
ръка разстояние от нас. Това е чудото
от народната медицина, наречено Подагро Протект.
Подаграта е напълно лечимо заболяване. Силно влияние й оказват диета и
ограничаване на приема на алкохол. Назначаването на лечение с медикаменти
се извършва от ревматолог. Между пристъпите е важно да бъде намалено количеството на пикочна киселина.
На помощ идва ПОДАГРО ПРОТЕКТ –
изключителен продукт с натурален състав. Спомага естественото разтваряне на
кристалите на пикочната киселина в ставите и в другите тъкани, оказва благоприятно влияние върху ставите – на големия пръст на крака, глезените, петите, колената, китките, пръстите и лактите. Подпомага нормалната физиологична
функция на ставите, поддържа в добро
състояние околоставните тъкани, междуставните пространства и другите тъкани и органи, прави възможно свързването на пикочната киселина във водноразтворимо съединение, което се отделя по
естествен начин от организма.
ПОДАГРО ПРОТЕКТ е високоефективен както при подагрични кризи, така и
при хронична подагра. Приложим е още
при проблеми в ставния апарат и пикочно-половата система.
ПОДАГРО ПРОТЕКТ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
при хора, страдащи от:
Подагра
Артрози и ошипявания

Хора, предразположени към задържане на пикочна киселина в организма
Болки в ставите, кръста и костите
Ограничена подвижност и скованост
в ставите
Отоци
Състав:
Синя тинтява стрък 67 mg. Притежава противоспазматично действие, усилва секрецията на стомашните жлези и
жлъчката.
Полски хвощ стрък 67 mg. Отлично
средство е при ревматизъм, чернодробни заболявания, атеросклероза, жълтеница, подагра.
Троскот корен 67 mg. Прилага се при
наличие на бъбречни и жлъчни камъни, отлично повлиява ревматизъм, по-

дагра, отоци.
Бял равнец стрък 67 mg. Действието му е болкоуспокоително, противовъзпалително, кръвоспиращо,
антисептично.
Глухарче стрък 67 mg. Прилага
се при камъни в жлъчката, в бъбреците и пикочния мехур, при стомашни и чревни смущения, при кашлица,
екземи, подагра, болести на далака,
възпаление на червата, анемия и за
регулиране на кръвното налягане.
Гръмотрън корен 67 mg. Използва се при отоци, наднормено
тегло, ревматизъм, безплодие, шипове, подагра.
Бреза листа 67 mg. Според народната медицина се използват при
терапия на атеросклероза, подагра,
при бъбречни и жлъчни колики.
Златна пръчица стрък
67
mg. Изпoлзвa пpи зaбoлявaния
нa пиĸoчнитe пътищa (възпaлeния, пяcъĸ и ĸaмъни в бъбpeцитe и пиĸoчния мexyp c aлбyмин в
ypинaтa), пpи oтoци oт paзличeн
пpoизxoд, зaбoлявaния нa чepния
дpoб и жлъчнитe пътищa, ĸaмъни
в жлъчĸaтa, пoдaгpa, peвмaтизъм,

eнтepoĸoлити, бpoнxит.
Мента стрък 67 mg. Истински дар
от природата.
Мнението на специалиста, д-р
Маринов:
„Ако се остави нелекувана, подаграта се развива най-вече поради
постоянното натрупване на пикочна киселина в ставите. Пристъпите
обикновено преминават за няколко
дни, но с течение на времето те стават все по-чести и причиняват тежък
артрит и необратими поражения в
ставите, като в най-лошия случай подаграта става причина и за сериозни
бъбречни заболявания.
С ежедневния прием на ПОДАГРО
ПРОТЕКТ вие си гарантирате поддържане на всички органи и системи
в тялото в най-добро здравословно
състояние и осигурявате превенция
за развитие и обостряне на подагра.“
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Подагро Протект 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“
Можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40 и на https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.

цена:

1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./
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звън утринен камбаната дари –
за мир, любов поклонниците вдига.
а с ехо от насрещни канари
като добър приятел Той пристига.
Молитвата си шепнем в този час тя тружениците в деня повежда.
един добър съветник „крачи” с нас
и ни опива с вяра и надежда!
Денят топи се ведър и суров,
животът е борба и не прощава!
Дори за миг рогат ни изкушава!
на таз съблазън ако си готов духът в гърди доброто възвишава,
все тоз вълшебен звън ни полет дава!

стоян миХайлов

Опитва се човек

Опитва се човек да спори с Бога,
да му обува старите обуща.
на дявол да прикрива двата рога
и вечер да се връща… все е същият.
прокъсана е новата му дреха,
прошита от молци на пеперуди,
които сдъвкаха я без утеха.
И чувства се самотен и прокуден.
а сутрин става да строи вселени,
мостове към човеците да зида.
не е глупак, не е и смахнат гений,
от мислите си времето изприда.

вратата скърца със прогнили стави.
прозореца затвори – да не духа.
Остава всичко да е вред отляво
и както казват – никак не му пука.
превърна се в божествено разпятие.
И за кого Голготата измина.
Душицата смирена си изпати
и всички вкупом днес ще я заринат.

Първолета маДЖарска

Помня този най-голям празник в народния православен календар, откакто съм усетил духовното си състояние. Традицията, предавана от поколение на
поколение, идва от незапомнени времена.
Очакването на Великден започваше от Заговезни и минаваше през Лазаровден – съботата преди Възкресението. На Заговезни младите искаха прошка
от по-възрастните с целуване на
ръка. „Дай ми прошка – давам ти
прошка!” Или „Простено да ти
е!” Постехме не само от храна и
блажно, а и за духовно пречистване. Готвехме се за покаяние и
опрощение.
Неусетно идваше Страстната
неделя. Моми и невести, момци
и женихи – всички готвеха найновата си премяна.
Дворът се почистваше, къщата – белосана и нагиздена. Дър-

ветата бяха отрупани с цъфтежа
на берекета.
Пролетните гости – щъркелите, и тънкошийките лястовички
сякаш благославяха очаквания
момент. От Страстната неделя
дните сряда, четвъртък и петък
се тачеха най-много. В четвъртък баба боядисваше яйцата –
само червени.
И пак тя миросваше цялото семейство, слагаше едно яйце на
иконостаса с молитва и благословия: „Дай боже догодина пак
да срещнем Великден с червено
яйце!” На Разпети петък и събота жените приготвяха великденската трапеза. Месеха се хлябове, козунаци, курабийки.
Колехме фиток (пуяк). От него
правеха чудесни ястия – чорба,
яхния, фитешко с булгур.
Рано в неделя на Великден жените слагаха празничната софра,
отрупана с ястия – толкова, че

Ïòèöî ìîÿ
птицо моя, ангелче крилато,
душо моя, литнала в небето,
като се наситиш на простори долети при мен, в полето!
нямам много, но зрънца намерих
да те нагостя богато.
Стиснал съм ги в шепата си топла,
те са моята отплата.

нямаше място за захлупачето с
шарената сол. Събрани всички в
нови премени, станали на крака пред запалената свещ, казвахме молитвата. Баба прекадяваше с тамян и гощавката започваше. После тръгвахме към черквата, щом камбанният звън възвестяваше Възкресението.
Младите булки отиваха при
кръстника, кумата, при роднини с червено яйце, козунак, кифли, варено фитешко месо. Вечерта на селския мегдан започваше
хорото, което три дни се виеше – три ката великденско хоро,
шарено като писано яйце! Такова хоро се играе само веднъж в
годината.
Очи на хубост да се нагледат,
сърце на гиздост да се нарадва.
Тази детска радост и сега топли
дните ми…
стоян калПуШков,
с. Загорци, Новозагорско

Или пък ми дай криле назаем,
да летя и да се рея,
да почувствам свободата смисъла да се живее!
И да мога отвисоко
да прегърна тези хора,
да ги видя пак щастливи
и да изгоря в простора!...
Павлин БЕлиШЕв

птицо моя, ангелче крилато душо моя, кацнала в полето,
като се нахраниш до насита,
после ми вземи сърцето!
Да не чувствам тази мъка,
тази бедност да не виждам!
птицо моя, ти, мечта крилата,
обич моя, колко ти завиждам!
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Продължение от бр. 16
Самолет Ту-134 от
Байконур кацна. Бавно
рулира и спря на широка площадка. Точно
в 12 часа вратата на
самолета се отвори и
на нея засмени се показват Рукавишников
и Георги Иванов. Застанали един до друг,
помахаха с ръце. Слязоха и подходиха към
председателя на държавната комисия и рапортуваха. Първи към
тях тръгват съпругите и децата на космонавтите. След тях два
грамадни букета от
люляк, набрани от Ловеч. Носи ги Цветана
Сапунджиева (учителката на Георги), след
нея съм аз (инструкторът на Георги). Вече съм до него, а той
изненадан възкликва:

„О! Чак така ли?” Прегърнахме се. Отстъпих
вляво към Рукавишников и се представих:
„Полковник Стойновски”, а той учудено: „А,
изненада, инструкторът е тук.” След мен
подходиха официалните лица. (Този ред
бе определен предварително.)
Космонавтите преминават покрай построения почетен караул и вече са в прегръдките на тези, които най-добре знаят
цената на този полет
– своите колеги. Постоянно се носи „Молодци, ребята!”. Тази
оценка, давана от събратята, е най-реалната.
Още малко път с колите (струва ми се безкрайна колона) и сме в
Звездния гарадок.

георги иванов на 70 години
След официалното
посрещане някои започнаха да поднасят
картички на космонавтите за автограф. Аз
също се бях подготвил и изчаках да премине навалицата. Кога-

то му подадох картичката, той по своему се
усмихна под мустак и
каза: „За Вас имам картичка, която е била с
мен.” Извади я от вътрешния джоб и ми я
подаде. Казах му „Мно-

го благодаря” и я погледнах. Беше подписана. Обърнах се към
него и му казах: „Георги, аз курсант с такъв
подпис не съм имал.”
Последва нова усмивка. Взе я, обърна я и на
гърба се подписа със
стария подпис.
Следва традиционното поставяне на цветя на паметника на Гагарин. Оттам близо по
алеята засаждане на
рози. В помощ на космонавтите се оказаха
посланикът Д. Жулев и
ген.-полковник З. Захариев.
След розите - на път
към салона. А от двете
страни народ, народ.
По пътеката ние сме
непосредствено след
космонавтите. Георги
идва при мен. Вървим
прегърнати. Жулев и
Захариев го питат: „Как
сте, другарю Иванов?”
Той отговаря: „Щом до
мен е инструкторът, аз

съм добре.” Действително Георги изглежда много добре. Струва ми се, че е поуморен, а и не е свикнал на
тази шумотевица около него.
Салонът е препълнен. Сцената – на фона на космическо небе.
Тъмно. Значката на Интеркосмос. Страничните платна и завесата – черни в бели проблясъци. Шефовете на
нашата делегация са
на сцената, останалите сме на първия ред.
Митинга ръководи началникът на политотдела на центъра генерал-майор Пьотър
Илич Климук.
Прочетоха приветствия до Рукавишников и Георги Иванов
от министъра на отбраната Устинов и командващия ВВС Кутахов.
Следва
цветан сТойНовски

Писмата
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Скъпа редакция, пиша ви по повод
писмото на Таня Йорданова, озаглавено „Искам да дам баща ми в старчески дом”, поместено в бр. 7 от т.г.
на в. „Пенсионери”. В него тя описва
тежката деменция, която има баща й,
и намерението си да го даде в дом.
Скъпа Таня,
Моят съвет към вас е да живеете в една стая с баща ви, защото
му трябва постоянно наблюдение,
грижи, лекарства и храна, каквато
на него му се иска. Хранете се заедно с него, давайте му предписаните
лекарства. Сложете в телефона му
ваучер, за да не харчи огромни суми.
Съвсем закономерно е при тази болест да не може да ви разпознава, но
след като му обясните коя сте, той
ще се съгласи.
Трудно се гледа болен с деменция
човек. Но ние с вас можем също да
изпаднем в това състояние.Тогава?
Искам да споделя как гледах мо-

ята майка до 96-годишна възраст.
Тя страдаше от остеопороза и си
счупи тазобедрената става, имаше
и хронична белодробна болест, отстранена жлъчка и т.н.
Понякога също имаше прояви на
деменция. Тогава тя ми искаше непрекъснато дрехите си, за да ги нагъва, хвърляше възглавници, плачеше
по цяла нощ.
Моят съвет е - не давайте баща
си в старчески дом, защото той ви
е отгледал, грижил се е за вас.
Направете пълномощно, за да
получавате вие пенсията му. Бъдете близо до баща си, защото не
му остава още много време живот.
Нека да почувства, че има близък
човек, който го разбира и се грижи за него.
с уважение:
стоян ПроДаНов,
с. Побит камък,
област разград

Èìà ëè ñïðàâåäëèâîñò?
Преди четири години, пресичайки
улицата, ме блъсна кола. Шофьорът
Красимир Сотиров
караше с бясна скорост. Дойде линейка, откараха ме в хирургичното отделение на болницата в
Кърджали. Болките ми бяха толкова
силни, че не можех
да дишам. Левият
ми крак беше подут като топка. Лекарите ме прегледаха и казаха, че
имам натъртвания.
Същата вечер шофьорът дойде при мен и ми
каза, че цял ден вървял
подир докторите, за да
разбере дали имам нещо счупено. Защо? Казах му, че ме боли много, и поисках да ми даде 100 лв. като обезщетение. Съпругата му ми
съобщи, че той бил безработен и нямали пари.
Разбрах, че Красимир
Сотиров е бивш полицай, сега пенсионер.
На петия ден ме изписаха от болницата

със силни болки в крака. Докараха ме с линейката до нас. Придвижвах се със стол, не
можех да стъпя на крака си. След два месеца
отидох в болницата да
им кажа, че все още
много ме боли. Те ми
заявиха да ходя с бастун и че така щяло да
ме боли 75 дни. След
време отидох при личния лекар за направление за ортопед. Попитаха ме къде ми е снимката на крака. Оказа се,

че такава няма. Направиха ми снимка
и се оказа, че кракът е счупен.
След няколко месеца отидох на бани. Когато си тръгвах оттам с автобуса, го видях да се
качва и той. Хванах
го за ревера (откъде тази смелост) и
го попитах как се
казва. Отговори ми
Осман. "Няма ли да
ми дадеш поне 20
лв. за едни очила",
запитах аз. Той отвори пълен портфейл с пари (нали е
безработен) и знаете
ли какво ми предложи
- да пием по едно кафе.
Можете ли да си представите, та аз съм жена на 76 г. След време
го видях отново. Заплаши ме да си нямам работа с него и че ако пиша до вестниците, ще
ми се случи нещо лошо.
Но аз все пак реших
да ви споделя.
в. Д. ПоПова
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Mилeн Цвeткoв ce oкaзa
истински мъж
Mилeн Цвeтĸoв, ĸoйтo
имa двe дeцa oт двe paзлични жeни, тaĸa и нe
cлyчи нa съпруга в тoзи живoт. Xaпливият жypнaлиcт oбaчe ce
oĸaзa щeдъp мъж, ĸoйтo
e пoдcигypил c имoти
вcяĸa oт бившитe cи жeни.
Cлeд paзвoдa с изгората си Дaнa, oт
ĸoятo имa 22-гoдишнa
щepĸa Kaлинa, ĸopeняĸ
coфиянeцът
Mилeн
ĸaвaлepcĸи им oтcтъпил дoмa cи, а той ce изнecъл дa живee в дpyгo
жилищe.
Πpeди 7 гoдини Mилeн cpeщнaл мaйĸaтa нa
втopoтo cи дeтe. Двaмaтa
c бившaтa мacaжиcтĸa
Ивeтa Гoцoвa, ĸoятo e
c 20 гoдини пo-млaдa
oт нeгo, ce нaмepили в
интepнeт caйт зa зaпoз-

нaнcтвa. Любoвтa бъpзo
плaмнaлa пoмeждy им.
Cлeд ĸaтo извecтнo
вpeмe бяxa зaeднo, тe ce
paздeлиxa, ĸaтo в интepвю тoгaвa Ивeтa ĸaзвa,
чe двaмaтa имaли ocтpи
xapaĸтepи и дъpжaт нa
cвoятa нeзaвиcимocт.
Toвa билa и пpичинaтa
дa cи дaдaт пoчивĸa.
Hяĸoлĸo мeceцa пoĸъcнo Ивeтa и Mилeн oтнoвo ce cъбpaxa и дopи
ce зaгoвopи, чe ca ce cгoдили, cлeд ĸaтo Цвeтĸoв
пpoмeни cтaтyca cи нa

„сгoдeн” в coциaлнитe
мpeжи. Двoйĸaтa oбaчe
пpeдпoчeтe дa живee
пoд eдин пoĸpив бeз
oфициaлeн пoдпиc в
гpaждaнcĸoтo, въпpeĸи
чe пpeз лятoтo нa 2012
г. нa бял cвят ce пoяви oбщият им нacлeдниĸ Бoян.
След раздялата им
имoтът, ĸъдeтo живeeли,
вce oщe нe бил изплaтeн,
но Mилeн пocтъпил ĸaтo
иcтинcĸи джeнтълмeн и
ce изнecъл, a ocтaвил
Ивeтa и 5-гoдишния им
cин в нeгo.

Aнтoниÿ Пeтpoвa: Õитрата
аìериêанêа заùо е áила на êóпона?
Aнтoния ΠeтpoвaБaтинĸoвa e юpиcт
пo
oбpaзoвaниe
и ocвeн пo тeми,
cвъpзaни c мoдaтa
и ĸpacoтaтa, тя ce
изĸaзвa aдeĸвaтнo и
пo пpaвни въпpocи.
B тaĸъв ce пpeвpъщa и cлyчaят cъc
cĸaндaлa
мeждy
Kyбpaт Πyлeв и xитpaтa aмepиĸaнcĸa
peпopтepĸa. „Haшeтo пpaвo e мнoгo
paзличнo oт aмepиĸaнcĸoтo. Taм
мoжeш дa ce cъдиш зa вcичĸo,
вĸлючитeлнo зa cлyx и зa ĸлюĸa. A в тoзи
cлyчaй цeлyвĸaтa e и дoĸyмeнтиpaнa,
нaиcтинa peпopтepĸaтa мoжe дa
пpeтeндиpa. B Бългapия, aĸo бeшe,
тoвa ниĸoгa нямaшe дa ce cлyчи”, казва Aнтoния Πeтpoвa. „B Aмepиĸa зa
ceĸcyaлeн тopмoз мoжe дa cъдиш
вceĸи, a пъĸ aĸo имaш и дoĸyмeнтaлнo
дoĸaзaтeлcтвo, чepнo нa бялo, в
cлyчaя ĸaĸтo e зaпиcът, нaиcтинa e

възмoжнo тoвa дa
ce cлyчи и cъoтвeтнo тaзи дaмa дa ce
oблaгoдeтeлcтвa.
Toвa e eднoтo.
Дpyгoтo e дa нe
зaбpaвямe, чe ce cлyчи в Kaлифopния,
ĸъдeтo вceĸи иcĸa
дa бъдe извecтeн и
e гoтoв нa вcичĸo дa
бъдe такъв! видeозаписът показва, че
гocпoжицaтa нe e cъвceм стресната
от цeлyвката, дopи мy блaгoдapи!
He виждaм дa e paзcтpoeнa. Haйвepoятнo cлeд тoвa aдвoĸaтитe ca
я пocъвeтвaли, чe тpябвa pязĸo дa
ce paзcтpoи. Дoĸoлĸoтo paзбиpaм
oт мeдиитe, нe oт ĸлюĸи, тя e билa нa aфтъp пapтитo. Cлeд ĸaтo
e тoлĸoвa дълбoĸo paзcтpoeнa и
yнизeнa, зaщo e билa нa ĸyпoнa
cлeд cлyчĸaтa?”, дoбaви oщe „Mиc
Бългapия 2009” и „Mиcиc Pycия
2012”.

Äилянa Ïoпoвa пoтвъpди лþбoвтa
cи c Áлaтe÷ки
Дилянa Πoпoвa пpизнa, чe двaмaтa
c Aceн Блaтeчĸи живeят зaeднo.
Kpacaвицaтa зa пъpви път
пpoгoвopи и пoтвъpди cлyxa, чe e c
него. Bъпpeĸи тoвa oбaчe тя oтĸaзa
вcяĸaĸви ĸoмeнтapи oтнocнo личния им живoт. Maнeĸeнĸaтa зaяви,
чe двaмaтa ca зaeднo, нo зaмълчa зa
вcяĸaĸви пoдpoбнocти.
„He иcĸaм дa ĸoмeнтиpaм. Hямa
дa oтpeĸa, нo и нямa дa изпaдaм в
пoдpoбнocти. He cмятaм, чe тoвa e
нeщo, ĸoeтo интepecyвa xopaтa”,
cпoдeли Дилянa Πoпoвa.
Двaмaтa c Aceн ce cъбpaxa oщe
пpeди пoлoвин гoдинa, нo oтĸaзвaxa
дa гoвopят зa oтнoшeниятa cи.
Aceн вeчe e зaпoзнaл cинa cи Бopил
c пo-гoлямaтa cи дъщepя Kaтepинa.
Aĸтьopът ce paздeли c пъpвaтa cи
жeнa и двaмaтa ce paзбpaxa вceĸи дa
пoeмe пo coбcтвeн път.
Taĸa Блaтeчĸи ce въpнa пpи гoля-

мaтa cи любoв, a бившaтa мy cъпpyгa
oтĸpи щacтиe в лицeтo нa дpyг мъж.
Cпopeд близĸи дo aĸтьopa изтoчници
Kaтepинa Гopaнoвa e лyдo влюбeнa в
cвoй пo-млaд ĸoлeгa и двaмaтa дopи
вeчe живeят зaeднo.
„Kpaйнo вpeмe бeшe Kaтя дa
пoĸaжe чepвeн ĸapтoн нa мъжa, ĸoйтo
й дoнece тoлĸoвa oбиди, yнижeния и
бoлĸa. Tя мнoгo oбичaшe Aceн, нo c
вpeмeтo и yдapитe, ĸoитo й нaнece,
cтaнa cъвceм бeзpaзличнa ĸъм нeгo.
Гopĸaтa Дилянa – ceгa тя щe тpябвa
дa тъpпи изнeвepитe мy“, шyшyĸaт
из гилдиятa.
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Да разтворим сърцата си за доброто!
Мая Първанова Новоселска е родена на 6 май
1963 г. в София. През ’85-та завършва актьорско майсторство за куклен театър при Юлия
Огнянова и Елена Владова във ВИТИЗ „Кръстьо
Сарафов”. Характерни за играта й са клоунадно стилизираните жестове, мимики, движения
и умението й да използва различни говорни
регистри. Нейните герои са малко смешни и
малко тъжни, изглеждат невинни, раними и
гротескни, без да са лишени от одухотвореното им човешко излъчване.

От стр. 1
Още от детството това е любимият ми празник, свързан с възраждането на
природата - цъфналите дървета, цветята,
слънцето, оживлението, усмихнатите лица на хората, уханието на вкусния козунак
и, разбира се, детското щастие от шарените яйца. Силната вяра
помага, чудеса се случват! Мили хора, разтворете сърцата си за
доброто!
Иначе почти всеки път празнуваме
семейно този голям
празник, щастливи
сме да бъдем заедно,
защото в този забързан свят тези блаженни мигове стават все
по-малко за жалост.
- Мая, как с подръчни средства боядисвате великденските яйца и замесвали ли сте някога
козунак, тази неустоима сладост?
- Аз боядисвам яйчицата по най-обикновен начин. Рисувам с
восък или слагам листо от здравец или индрише, за да се отбележат природните краски на тези и бездруго
красиви цветя. За мен
най-простичките неща
са най-очарователни и
красиви. Знам и традиция още от нашите баби: първото яйце трябва да е чисто червено
и с него да се „нарисува”
кръст
на челото
на детето.
То се
слага
б л и зо до
иконата на
Исус
Христос в
дома
и стои там до другата
година. Козунак рядко замесвам, да не кажа въобще. Купуваме
си. Добрите български пекарни изобилстват. Добрият козунак бухва и става нежен като коприна.
- Пламъкът в ду-

шите не загасва и е
прекрасно, че поне
на Великден всички
мисли са насочени
към доброто в хората, нали? Де да беше
всеки ден...
Теди: - Има хора, за
които е всеки ден. При
мене е по време на
всяко едно мое представление...
Мая: - Знаете ли,
вярата е нещо много лично. Това е и може би най-съкровеното преживяване за човека. Вярата е в душата ни. Нашите баби и
дядовци са имали в
ъгъла на стаичката си
иконка с кандилце и
са се молили и благодарили на Господ Бог
за щастливите, но и за
трудните моменти от
живота си. Правили са
това скромно и смирено. Тенденцията на съвременния човек да
излага всичко на показ като дребен търговец на сергия (подвиквайки цената) никак не ми харесва. И
все пак пред очите ми
са стотиците светлинки, обикалящи църквата в тихата Великденска нощ, грижливо пазеното огънче на
свещичката от вятъра
със стотиците осветени от нея щастливи лица. Всеки от нас занася
тази свещена светлина у дома си, пренася
я с вяра и надежда за
здраве, любов, мир и
доброта.

- Мая, Великден е
празник на всички
хора. Проявявала ли
сте някога благотворителност?
Мая: - В Библията е
казано, че ако едната
ръка дава, другата не
бива да знае. Ако можеш, прави добро все-

ки ден и после го забрави.
- А с агнешкото
месо как се
справяте, за
да е крехко и
сочно ?
Мая: - Агнешкото месо първо го
варя. Изваждам го и го набождам така,
за да сложа в
тези дупчици
скилидки чесън. После
го слагам в тавичка с

Георги е покровител
на овчарите и стада-

Вкуснотийките на Мая

Мога да предложа един солен кейк. Знам го
от майка ми Вержиния. Разбивам 100 г прясно
масло и прибавям 2 яйца, 1 чаена чаша кисело мляко, като в него съм разтворила 1 равна чаена лъжичка сода бикарбонат. Добавям
200 г настъргано сирене и 300 г брашно. Всичко това го разбърквам добре, изсипвам сместа във форма за кекс, която преди това съм
намазала с мазнина и набрашнила, за да не
полепне. Най отгоре настъргвам кашкавал.
Пека на умерена фурна, а дали е готово, проверявам с клечка за зъби. Препоръчително е
тя да не е използвана преди това. (Смее се.)
Да ви е сладко!
От татко Пепи (както му казваме, иначе
името му е Първан) пък знам рецепта (следвеликденска ще да е, понеже още не е цъфнал),
за приготвяне на домашен, много вкусен сок,
освен и полезен, от бял бъз. Може би мнозина я знаят и няма да ги изненадам с нищо, но
все пак ще я споделя. Тази приятно ухаеща
напитка чудесно може да послужи за разреждане на винцето, което обикновено се пие по
тези големи християнски празници: цветчетата на белия бъз престояват със захар и вода. В тази течност добавяме резени лимонче
и стръкчета индрише.
масло и го пека. Като
започне да се пече, от
време на време поливам месото със сосчето от
тавичката.
След
к а т о
стане
готово,
на ситно нарязвам
отгоре му
прясно
д ж о дженч е .
Ориза също го правя
с джоджен, но прибавям към него и пресен
лук. Много е вкусно!
Добър апетит!
- След Великден
идва и друг хубав
празник - Гергьовден. Ден на българската армия. Свети

та, 6 май е и ден на
храбростта. Вие колко храбри можете да
бъдете и коя е найгероичната ви постъпка?
Теди: - Хвърлих
се в морето да извадя един чех, който се
давеше по време на
силно вълнение. Иначе не съм бил плашлив по време на „соца“
и от някои мои представления се чуха доста истини.
Мая: - На 6 май е
рожденият ми ден.
Винаги ми е било още
по-тържествено, че
съвпада с Гергьовден.
Колкото до храбростта, май не съм особено храбра. Може би
храбростта се крие в
ежедневните ни малки битки с „непосилната лекота на битието“.
- А кой е най-мъдрият съвет, който сте

Стефан Стефанов Москов (Теди Москов) е театрален, телевизионен и кинорежисьор. Роден е в София през 1960 г. Син е на поетесата, детска писателка, драматург и сценарист
Рада Москова и на фониатъра на Операта д-р
Стефан Москов. Завършил е куклена режисура във ВИТИЗ, специализирал и драматична в
„Академия Дарте Драматика“ в Рим. Основател и режисьор на театър „Ла Страда“. Телевизионното му шоу „Улицата“ е отличено
със „Златна роза на критиката“ в Монтрьо.
получавали и
от кого?
Теди: От Христо Фотев:
„Не е важно къде
си, а как
присъстваш там,
където
си“.
Мая:
- Те са
много и
идват от

всичко, което се смяташе за класика дотогава. А ако едно нещо
е „вкусно“ на някого,
ти не можеш да обясниш защо.
Мая: - Може би защото много обичахме
това, което правим, и
го правехме с ентусиазъм, мисъл и много свобода. И най-важното - имахме прекрасен капитан на отбора - Теди.
- Вече сте баба и
дядо. Как ви се отразява това и вярвате
ли в по-доброто бъдеще за вашите внуци?
Теди: - От моята вяра нищо не зависи. Доколкото мога, ще им
внушавам, че зависи
от самите тях.

книгите.
- Вашите работа и
кариера са забележителни. Спомняте
ли си обаче момента, който ясно да ви
показва, че професионално сте поели по
мечтания от вас път?
Мая: Това е моментът, когато разбрах, че
не искам
да правя
нищо друго, освен
да играя в
театъра.
Теди: Успехът ни
(тогава режисирахме заедно
с Леонард Капон) още
във втори курс във ВИТИЗ с представлението „Приказка за Скитник“ с Кръстю Лафазанов и Мая Новоселска,
с които бяхме и състуденти.
- Защо „Улицата”
стана класика? Защо
се харесва на хората
отпреди 20 години и
на сегашните млади
хора дори?
Теди: - Според мен
не стана „класика“, а

Мая: - Повечето
приказки започват с
„Имало едно време
един дядо и една баба“... Така че ние с Теди вече сме приказни
герои с приказни внучета.
- И не на последно
място - кой е вашият
бонус за добър тонус
напук на пролетната
умора?
Мая: - Витамин С.
Теди: - Хубавата музика и пътуването.

„антикласика“, защото беше наопаки на

Интервюто взе
Иво АНГЕЛОВ

Спорт

24.IV. - 30.IV.2019 г.

17

Български

За Купата на България
по футбол

Шампионска лига – ¼-финали - реванши

В зрелищен мач Сити
отстъпи на Тотнъм

Тотнъм се класира по изключително драматичен начин на
полуфинал, след
като елиминира
Манчестър Сити
в изцяло английския четвъртфинал. "Шпорите" продължават напред след
победа с 1:0 на
"Уембли" преди
седмица и загуба с 3:4 в спиращ
дъха трилър на
"Етихад".
Съперник на лондончани ще бъде холандският Аякс, от-

странил Ювентус.
Реваншът
между
Манчестър Сити и Тот-

нъм предложи зрелище от най-висока класа
от първата до послед-

Ливърпул не срещна
съпротива от Порто

Ливърпул не срещна трудности при гостуването си на Порто в
реванша от четвъртфиналите и
си уреди среща с Барселона на
последното стъпало преди големия финал в Мадрид. "Мърсисайдци" се наложиха с 4:1 при
гостуването си на "До Драгао"
и с общ резултат 6:1 продължават напред.

Резултати от другите две срещи
Ювентус – Аякс 1:2
1:0 Кристиано Роналдо 28
1:1 Дони ван де Беек 34
1:2 Матийс де Лихт 67
Барселона – Манчестър Юнайтед 3:0
1:0 Лионел Меси 16
2:0 Лионел Меси 20
3:0 Филипе Коутиньо 61

Отлично представяне
на наши боксьорки

Българските състезателки спечелиха един златен
и три сребърни медала на 57-ия международен турнир "Белградски победител" в сръбската столица.
Еми-Мари Тодорова взе титлата в категория до 48
килограма след победа на финала над сънародничката си Сведа Асенова с 4:1 съдийски гласа.
Сребърно отличие заслужи Златислава Чуканова, която на финала при 54-килограмовите отстъпи
драматично пред австралийката Кристи Харис с 2:3.
Втора в категория до 69 килограма пък стана Мелис
Йонузова. Във финала тя беше победена от Бюсенас
Сюрменели от Турция. Българският отбор е воден в
Белград от треньорите Фикрет Ереджебов и Веселин Тодоров.

ната минута. В първите
11 минути се случи нещо невиждано и немислимо за мач от такова
ниво, когато бяха отбелязани четири гола.
Драмата в този мач
достигна кулминацията си в добавеното време, когато беше отменен гол на Рахим Стърлинг след намесата на
ВАР заради засада на
Агуеро.
Само в рамките на
секунди футболистите
и феновете и на двата отбора трябваше
да преживеят коренно
противоположни емоции, но в крайна сметка крайният победител
е Тотнъм, а Сити отпадна отново на 1/4-финал
и ще се задоволи с домашната сцена.

От УЕФА обявиха точните дати за
провеждането на полуфиналните
двубои в Шампионската лига. Първите сблъсъци ще бъдат на 30 април,
когато Тотнъм ще бъде домакин на
Аякс, а на 1 май Барселона ще приеме Ливърпул. Реваншите ще бъдат
7 и 8 май. Първо Ливърпул ще се изправи срещу Барселона на "Анфийлд", а на следващия ден на "Йохан
Кройф Арина" Аякс и Тотнъм ще решават втория финалист в турнира.
Финалът на тазгодишното издание на Шампионската лига е на 1
юни на "Уанда Метрополитано" в
Мадрид.

Лига Европа – 1/4
финални реванши:
Айнтрахт – Бенфика 2:0
Валенсия – Виляреал 2:0
Наполи – Арсенал 0:1
Челси – Славия Прага 4:3
Първите полуфинали са на 2 юни

Айнтрахт – Челси
Арсенал - Валенсия
Реваншите са на 9 юни

Валенския - Арсенал
Челси - Айнтрахт

Калейн и Неви се окичиха
със сребро в Ташкент

Боряна Калейн
Българките Боряна
Калейн и Невяна Владинова спечелиха общо четири сребърни
медала на Световната
купа по художествена
гимнастика в Ташкент
(Узбекистан). Калейн се

нареди втора в многобоя и взе сребро на финалите на топка и лента, а Владинова е втора
на бухалки. Рускинята Невяна Владинова
Александра Солдатова
Невяна Владинова
спечели златните отличия на обръч и на топка. спечели сребърен ме-

дал на финала на бухалки. Победителка стана
рускинята
Александра
Солдатова.
На лента
Боряна Калейн имаше
леки неточности, но получи оценка
18.850 точки и взе сребърното отличие. Следващата Световна купа
е в Баку (Азербайджан)
следващия уикенд.
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„Канарчетата“
надвиха армейците

Ботев (Пловдив) спечели с драматичното 3:2
първия полуфинален
сблъсък срещу ЦСКАСофия на стадиона в
"Коматево".
„Канарчетата“ поведоха с 2:0 след попадения на Тодор Неделев
(14 д.) и Антонио Вутов
(26). Червените обаче
успяха да изравнят чрез
Али Соу (32 д.) и Рубен
Пинто (69). При изравнителния гол ЦСКА-София вече играеше с 10
човека след втори жълт
и респективно червен
картон на Жанио Бикел
в 54-ата минута.

В края на двубоя Ботев натисна своя опонент и в 84-ата минута
Феребори Доре осигури успеха на домакините. До края на мача канарчетата вкараха още
веднъж чрез Добрев,
но попадението правилно бе отменено, тъй
като Неделев му подаде, когато топката вече
бе напуснала игралното поле.
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - СЕПТЕМВРИ 4:0
1:0 Илиев (14-д)
2:0 Езе (19)
3:0 Цветанов (28)
4:0 Банович (87)

В първата шестица
разградчани се наложиха
над Ботев Пловдив
„А”
група,
XXX
кръг
Лудогорец се наложи над Ботев (Пловдив)
с 3:0 в мач от четвъртия
кръг от първата шестица.
П о
този
н а чин
българския т
шампион
увеличи преднината си на
пет точки пред втория
в класирането ЦСКАСофия.
Първото попадение
реализира Драгош
Григоре в 37-ата минута от дузпа. В 45-ата
минута влезлият като
резерва Якуб Шверчок
удвои. Полякът реализира за втори път в
89-ата минута.

Останалите
резултати в групата:
ЦСКА – Левски 0:0
БЕРОЕ - Ч. МОРЕ 2:0
1:0 Педро Еуженио (6)
2:0 Иван Бандаловски
(28)
Група „А”
ВЕРЕЯ - ЕТЪР 0:3
0:1 Иван Петков (14)
0:2 Иван Петков (39)

0:3 Иван Петков (72)
Група „Б”
ДУНАВ - ЛОКОМОТИВ
(ПЛОВДИВ) 2:0
1:0 Фирцулеску (4)
2:0 Фирцулеску (40)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) СЛАВИЯ 3:2
0:1 Чунчуков (4)
0:2 Чунчуков (11)
1:2 Дюлгеров (33)
2:2 Мандиангу (55)
3:2 Димитров (90)
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Кога точно е починал Спасителя? Знаете ли,
че...

Американски и германски геолози
са определили точната дата на смърт
та на Исус Христос на базата на анализ на сеизмичната активност в района на Мъртво море.
Джеферсън Уилямс от организацията Supersonic Geophysical заедно с
колегите си от Германския център за
геоложки науки Маркус Шваб и Ахим

Брауер съобщават, че Христос е бил
разпънат на кръста и е умрял в петък, на 3 април 33 година. Учените са
изчислили точната дата, като са съпоставили текст от Новия завет (от
Евангелието на Матей) със сеизмични данни за земетресенията в района на Мъртво море и астрономически наблюдения.

Горя символът на християнска Европа
На 15 април в 18,30 ч.
световните медии с
мълния съобщиха, че гори символът на Париж
– катедралата „Света
Богородица”. Пожарът
продължи часове, а президентът Макрон заяви, че Франция ще направи всичко възможно
храмът да бъде възстановен.
Какво представлява
Нотр дам дьо Пари?
Катедралата е издигната на остров Сите
върху основите на древен римски храм. Идеята за изграждането й
е на парижкия епископ
Морис де Сюли, който
финансира проекта със
средства, получени от
духовенството, краля,
благородниците, дори
и от дребната буржоазия. През 1163 г. папа Александър III полага първия камък и в
продължение на близо
2 века няколко поколения архитекти и работници работят по нея.
Катедралата е напълно
завършена през 1345 г.
Тя е едно от най-великите постижения на готическата архитектура,
подвиг на архитектурата и религиозен символ. Катедралата „Парижката света Богородица" е един от върховете във френското изкуство с удивителното
равновесие на пропор-

циите и хармоничната
си фасада. Дълга е 130 м
и е широка 50 м, а 3-етажните квадратни кули
са високи 69 м. В южната кула са разположени
камбаните, най-голямата от които тежи 15 т, а
само езикът й надвишава 500 кг. „Стрелата” кулата, която рухна при
пожара, е с височина 96
м. Тя се извисяваше на
93 метра, построена от
500 тона дървесина и
250 т олово.
Катедралата има 3
портала. Първият е на

от останалите. Над порталите е разположена
розетката с диаметър
10 м, а под нея се намират 28 статуи на библейски личности. Още
с влизането погледът
на посетителя обхваща
високия кораб, широката напречна галерия и
дълбок хор и централния олтар. Прекрасни
розети от 13 век красят катедралата от запад, север и юг. Витражът на северната розета изобразява света Богородица, заобиколена

св. Ана (майката на Дева Мария), средният
изобразява Страшния
съд, а третият е на Дева Мария. Двата крайни портала са напълно
еднакви. Легендата разказва, че майсторът на
порталите не могъл да
направи средния, тъй
като бил продал душата си на дявола, затова той бил направен от
друг и се различавал

от персонажи от Стария завет. Витражът на
южната розета показва
Христос, заобиколен от
девите, светците и 12те апостоли. Западната
розета изобразява светата Дева, заобиколена
от добродетелите и пороците. В катедралата
се намира статуя, известна под името „Парижката света Богородица“. Тази скулптура

Екотрагично
Човекът победоносно върви по планетата, но често зад него остават пустиня и трупове. Днес 16 000 вида са на ръба на оцеляването,
а много повече завинаги са се преселили в небитието. Примери много.

Маврикийски син гълъб (Alectroenas nitidissima)

На остров Мавриций в Индийския океан човечеството извършва едно от най-фрапиращите престъпления срещу природата. Португалските мореплаватели, пристигнали през 1507 г., откриват тук
гигантската нелетяща птица додо
(маврикийски дронт). За век и половина бил изяден последният додо. Тогава европейците се насочили
към по-малкия му съсед. Тук срещнали известна трудност, защото синият гълъб летял, но за сметка на
това бил доверчив, глупав и вкусен. След 150 години и той потънал в раздела „Изчезнали видове”.

от 14 век е пренесена
тук от параклиса Сент
Енян. Зад главния олтар се намира прекрасната скулптурна композиция на Никола Кусту
„Пиета“. Там се намират и статуите на Луи
XIII и Луи XIV. След дълъг брачен период, без
да има наследник, Луи
XIII дава обет, че ако
има син, ще реконструира катедралата. Когато
през 1638 г. му се ражда момче, той започва
изпълнението на обета
си. Тази работа отнема
60 години. От този обет
са креслата в хора на
катедралата, покрити
с чудесни дърворезби,
изобразяващи сцени
от живота на света Богородица. В западната
част на „Парижката света Богородица" се намира съкровищницата,
където се съхраняват
ценни богослужебни
предмети. В археологи-

ческата крипта под площада пред катедралата
са изложени гало-римски и по-късни останки, намерени на това
място. „Парижката света Богородица" има чудесен орган и съвършена акустика. Там всяка
неделя в 17,30 часа се
провеждат безплатни
концерти. Катедралата
побира 9000 души.
Катедралата „Парижката света Богородица"
е свидетел на редица
важни събития от живота на Париж.
Тук през втората половина на 16 век е сватбата на Маргьорит дьо
Валоа и Анри Наварски,
който обаче по време
на церемонията стои
вън. През 1804 г. в катедралата е бил коронясан Наполеон Бонапарт I.
Също тук е извършено опелото на генерал
Дьо Гол през 1970 г.

Нещо потресаващо
в Космоса
През февруари астронавт от борда на Международната космическа станция публикува видео,
на което са уловени 3 неидентифицирани летящи
обекта, които летят из пространството. Обектите
били с триъгълна форма и летели заедно в права
линия. Според уфолозите е математически невъзможно това да са космически боклуци заради начина, по който се движат. И трите обекта били много сходни по форма и се движели в права линия.

 Научното название
на пъпа е "умбиликус".
  Човек, който изпушва 1 кутия цигари
на ден, изпива половин
чаша катранена смола
на година.
  Човекът е единственият представител
на животинския свят,
способен да нарисува
права линия.
 Общата дължина на
косата, която израства
от главата на средностатистическия човек за
цял живот, е 725 километра.
 При блондините
брадата расте по-бързо
в сравнение с брадата
на брюнетите...
 Когато човек се усмихва, работят 17 мускула.
 Повърхността на
белия дроб при човека е
от порядъка на 100 кв.м.
 Човешката ДHК съдържа около 80 000 гена.
  Мъжете се считат
за джуджета при ръст,
по-малък от 130 см, а
жените - по-малък от
120 см.
 Левкоцитите в организма на човека живеят от 2 до 4 дни, а еритроцитите - от 3 до 4 месеца.
 Названията на пръстите на ръката при
французите са: пус, индекс, мажор, анюлер,
орикюлер.
 В живота на човек
всеки пръст на ръката се
сгъва около 25 000  000
пъти.
 Размерът на човешкото сърце е приблизително равен на
размера на юмрука, а
теглото му е между 220
и 260 грама.
 В състава на човешкия организъм влизат
общо 4 минерала: апатит, арагонит, калцит и
кристобалит.
 Човешкият мозък
за 1 ден генерира повече електрически импулси от всички телефони
по света, взети заедно.
 Явлението, при което вследствие на силна светлина човек губи
способността си да вижда, се нарича "снежна
слепота".
 Общото тегло на
бактериите, обитаващи
човешкия организъм, е
около 2 килограма.
 В главния мозък на
човека за 1 секунда протичат около 100 000 химически реакции.
 Децата се раждат
без капачки на колената. Те се оформят покъсно, на възраст от 2
до 6 години.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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14.30 “Професия Турист” - Дубровник
15.00 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова
16.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)
17.30 “Архивите на бъдещето” - технологичните
предизвикателства на
новото време
18.10 “Холивудски знаменитости”: Натали Портман
18.30 Новини
19.00 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
20.00 “Апостол Карамитев” документален филм
21.00 “Бялата стая” (1968г.)
22.40 “Облаците на Силс
Мария” І част (2014 г.),
Франция/Германия/
Швейцария
23.45 Музика
00.15 „Облаците на Силс Мария“, ІІ част
01.15 Новини (п)
01.45 “Тази седмица” с Велизар
Енчев (п)
02.45 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ (п)
Неделя 28 април
07.30 “Холивудски знаменитости”: Натали Портман (п)
08.00 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Тази седмица” с Велизар
Енчев (п)
09.20 ТВ пазар

09.35 “Професия Турист” - Дубровник (п)
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 “Снежната кралица” детски анимационен
филм
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Апостол Карамитев” документален филм (п)
14.05 “Бялата стая” (1968г.), (п)
Любимите български
филми
15.25 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок с Елена Пенчукова
16.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
17.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 “Ти, който си на небето”
(1990г.)
21.40 Музика
22.00 “Крисчън Мингъл” (2014
г.), САЩ
23.35 Новини (п)
00.05 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
01.35 “Тази седмица” с Велизар
Енчев (п)
02.35 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ (п)

Понеделник, 29 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 73 еп.
12.10 “Холивудски знаменитости”: Джуд Лоу
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Музика
15.40 “Сянката на Елена” 74 еп.
16.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.10 “Холивудски знаменитости”: Леонардо Дикаприо
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Лешникотрошачката”
- балет от Пьотр Илич
Чайковски, постановка
на Мариинския театър,
Петербург
20.45 “За къде пътувате?”
(1986г.), Любимите български филми
22.20 “Слънчев удар” (2015г.),
Русия, Киносалон БСТВ
01.20 Новини - централна емисия
01.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
04.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков

Вторник, 30 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена” 74 еп.
12.10 “Холивудски знаменитости”: Леонардо Дикаприо
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена” 75
еп.
16.30 “За къде пътувате?”
(1986г.) , Любимите български филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Пенелопе Круз
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Живот до поискване”
(1987 г), Любимите български филми
22.00 Новини
22.20 “Последната любов на
г-н Морган” (2013г.), САЩ,
Киносалон БСТВ
00.15 Новини - късна емисия
00.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.10 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
04.10 “Лява политика” с Александър Симов
05.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
07.00 Актуално от деня
ЧЕТВЪРТЪК, 2 май
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 „Малката Италия” (премиера) – с уч. на Ема Робъртс, Хейдън Кристенсен, Дани Айело, Джейн
Сиймур, Алиса Милано и
др.
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
20
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 20
/п/
ЧЕТВЪРТЪК, 2 април
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:0 Повторения

Сряда, 24 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена” 70 еп.
(п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Бейкън (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена” 71 еп.
16.30 “Шибил” (1968 г.) (п) Любимите български филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Робин Уилямс
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня с водещ Александър Симов
20.30 “Птици и хрътки” (1969 г.)
22.00 Новини
22.20 “Позиция на дете” (2013
г.)
00.10 Новини - късна емисия
(п)
00.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Червен картон”
04.10 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
05.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня с водещ Александър Симов
(п)

Четвъртък, 25 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена” 71 еп.
(п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Робин Уилямс (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена” 72 еп.
16.30 “Птици и хрътки” (1969 г.),
(п) Любимите български
филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Клайн
18.30 Новини
19.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Трампа” (1978 г.)
22.00 Новини
22.20 “Папа Хемингуей в Куба”
(2015 г.), Канада
00.10 Новини - късна емисия
(п)
00.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
Петък 26 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)

10.30 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
10.50 “Сянката на Елена” 72 еп.
(п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Клайн (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Музика
15.40 “Сянката на Елена” 73 еп.
16.30 “Трампа” (1978 г.), (п) Любимите български филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Мат Деймън
18.30 Новини
19.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
20.00 “Последно лято”(1974г.)
21.25 Музика
22.00 Новини
22.20 “Реноар” (2012 г.), Франция
00.10 Новини - късна емисия
(п)
00.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
Събота 27 април
07.30 “Холивудски знаменитости”: Мат Деймън (п)
08.00 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Общество и култура” (п)
09.25 ТВ пазар
09.40 “Последно лято”(1974г.)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” -

ПЕТЪК, 26 април
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Бевърли Хилс Чихуахуа
2“ – с уч. на Сюзън Блейкли, Илейн Хендрикс,
Маркъс Колома, Ерин
Кахили др.
14.10 „Бавачката Макфий” – с
уч. на Ема Томпсън,
Колин Фърт, Анджела
Лансбъри, Кели Макдоналд, Селия Имри,
Имелда Стаунтън, Томас
Сангстър и др.
16.10 „Шпиони” – с уч. на Бари
Бостуик, Джей Бразо, Пат
Морита, Крис Потър, Ема
Робъртс и др.
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „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, 20 сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 12 сезон
01.30 „Бавачката Макфий” – с
уч. на Ема Томпсън,
Колин Фърт, Анджела
Лансбъри, Кели Макдоналд, Селия Имри,

Имелда Стаунтън, Томас
Сангстър и др. /п/
03.30 „Бевърли Хилс Чихуахуа
2“ – с уч. на Сюзън Блейкли, Илейн Хендрикс,
Маркъс Колома, Ерин
Кахили др. /п/
05.30 „Шпиони” – с уч. на Бари
Бостуик, Джей Бразо, Пат
Морита, Крис Потър, Ема
Робъртс и др. /п/
СЪБОТА, 27 април
07.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Въздушният Бъд:
Златната купа” – с уч. на
Кевин Зегърс, Синтия
Стивънсън, Тим Конуей,
Дик Мартин, Грегъри
Харисън и др.
14.50 „В ритъма на танца:
Революция“ – с уч. на
Раян Гусман, Катрин
Маккормак, Миша Гейбриъл Хамилтън, Питър
Галахър и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Аз преди теб” (премиера) – с уч. на
Емилия Кларк, Сам Клафлин,
Чарлз Данс, Джанет
Мактиър, Джена Коулман
и др.
22.20 „Синът Божи” – с уч.
на Диого Мордаго, Себастиан Кнап, Дарвин
Шоу, Грег Хикс, Ейдриън
Шилър, Рома Дауни и др.
01.15 „В ритъма на танца:

Революция“ – с уч. на
Раян Гусман, Катрин
Маккормак, Миша Гейбриъл Хамилтън, Питър
Галахър и др. /п/
03.10 „Мистерии от малкото
градче: Смъртоносно
начинание” – с уч. на
Джуъл Килчър, Колин
Фъргюсън, Ерин Карплък
и др. /п/
04.50 „Въздушният Бъд:
Златната купа” – с уч. на
Кевин Зегърс, Синтия
Стивънсън, Тим Конуей,
Дик Мартин, Грегъри
Харисън и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 28 април
06.30 „Иконостас”
07.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „За добро или лошо” – с
уч. на Лиса Велхел, Антонио Купо, Еди Макрей и
др.
14.10 „Втори шанс” – с уч. на
Алисън Суини, Грег Вон,
Едуард Аснър, Бенджамин Стокан, Шарлот
Лабади и др.
16.00 „Мистерии на Аурора
Тийгардън: Уликите” – с
уч. на Кандис Камерън
Бър, Лекса Дойг, Марилу
Хенър, Брус Доусън и др.
18.00 „Мис Пепеляшка” – риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Книга за джунглата”
(премиера) – с уч. на
Бил Мъри, Бен Кингсли,
Идрис Елба, Лупита Нионго, Скарлет Йохансон,
Джанкарло Еспозито,
Кристофър Уокън, Нийл
Сети и др.

22.10 „Завръщане в бъдещето”
– с уч. на Майкъл Джей
Фокс, Кристофър Лойд,
Криспин Глоувър, Леа
Томпсън, Били Зейн и др.
00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.00 „Втори шанс” – с уч. на
Алисън Суини, Грег Вон,
Едуард Аснър, Бенджамин Стокан, Шарлот
Лабади и др. /п/
04.15 „За добро или лошо” – с
уч. на Лиса Велхел, Антонио Купо, Еди Макрей и
др. /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 20 сезон
/п/
ПОНЕДЕЛНИК, 29 април
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Бевърли Хилс Чихуахуа
3 “ – с уч. на Маркъс
Колома, Ерин Кахил,
Седрик Ярбро, Франсис
Фишър и др.
14.30 „Мадагаскар 2” - анимационен филм
16.20 „Александър и безкрайно лошият ден” – с уч. на
Стив Карел, Дженифър
Гарнър, Бела Торн, Ед
Оксенбоулд и др.
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Армагедон” - с уч. на
Брус Уилис, Били Боб
Торнтън, Бен Афлек, Уил
Патън, Лив Тайлър, Стив
Бушеми, Оуен Уилсън,
Майкъл Кларк Дънкън,
Питър Стормеър и др.
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
/п/
ВТОРНИК, 30 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 „Сейф” – с уч. на Джейсън
Стейтъм, Катрин Чан, Робърт Джон Бърк, Джеймс
Хонг и др.
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
20
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 20
/п/

СРЯДА, 1 май
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Палето Кестен: Героят
на Сентрал парк” – с уч.
на Бари Бостуик, Абигейл Бреслин, Кристин
Тучи, Итън Филипс и др.
14.20 „Стюарт Литъл” – с уч. на
Джина Дейвис, Хю Лори,
Джонатан Липники, Джефри Джоунс и др.
16.00 „Когато си в Рим” – с уч.
на Кристен Бел, Джош
Дюамел, Анджелика Хюстън, Дани Де Вито, Уил
Арнет, Джон Хедър и др.
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 „Агент Солт” – с уч. на
Анджелина Джоли, Лив
Шрайбър, Чиуетел Еджиофр, Андре Броуър и др.
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
20
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 20
/п/

СЪБОТА, 27 април
06:15 „Интервю”
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”
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - избрано
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 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива” с Любо Огнянов
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 29 април
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Интервю“ с Наделина
Анева – /п/
08:00 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
08:45 „Парчета от реалността”
09:00 „Другото лице”
09:30 ”Холивуд”п/
10:00 Телемаркет
10:15 „Икономика и бизнес”
11:00 „Вечните песни”
11:30 „Парчета от реалността”
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:0 Повторения

ВТОРНИК, 30 април
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
10:00 НОВИНИ
10:15 „Всичко коз” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:0 Повторения

СРЯДА, 1 май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Другото лице”
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Всичко коз”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Вечните песни”
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” - /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:0 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
06:00
07:00
08:00
08:45
09:00
09:45
10:00
11:00
11:30
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, 26 април
„Социална мрежа” “Интервю“
„Патарински LIVE”„Парчета от реалността”
„Всичко коз” Телемаркет
„Социална мрежа” –
„Вечните песни” „Парчета от реалността”
НОВИНИ
„Интервю”
НОВИНИ
„Патарински LIVE”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
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Патарински Live”НОВИНИ
„Спорт в обектива”
07:00 - Повторения

НЕДЕЛЯ, 28 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” – избрано
11:00 „Да се хванем на хорото”
– концерт на Илия Луков
и ТФ „Мездра”
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”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Седмицата с Канал 3” –
16:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения
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26
петък, 26 април
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини на живо
17.45 Класическа музика
18.30 „Прокудени от бащин
край“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 Класическа музика
06.45 Дискусионно студио”
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 26 април
10:30 Истинска любов - 9 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 143 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 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 1 еп.Документален филм
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Иисус от Назарет - Минисерия
01:00 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 1 еп.Документален филм
02:00 Истинска любов - 9 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 143 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев

Первый канал (ОРТ)
Петък, 26 април
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:30 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+)
10:00 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
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+)
22:55 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 Ксения Раппопорт, Фёдор
Бондарчук в фильме Авдотьи Смирновой «Два дня»
(16+)
01:20 Денис Никифоров, Елена
Панова, Андрей Панин,
Дмитрий Шевченко в
фильме «Бой с тенью 3:
Последний раунд» (16+)

Най-гледаните
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тв програми

Български

събота, 27 април
Новини
Ранни вести на живо
НОВИНИ
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 Документален филм
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
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- българско” с Галя Асенова

неделя, 28 април
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.30 Документален филм
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 Документален филм
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Фолклорен концерт
21.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.00 Класически концерт
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, 29 април
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Фолклорен концерт
14.15 Паралакс 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло –
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

вторник, 30 април
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“ 06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

сряда, 1 май
07.45 Новини
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето
00.30 Дискусионно студио”
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов
02.30 “Нови хоризонти“ –
03.30 Алтернативи 05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

06:30 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 2 еп.Документален филм

Понеделник, 29 април
09:50 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 1 еп.Документален филм
10:30 Истинска любов - 10 еп.
11:15 Сладка тайна - 144 еп.
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 4 еп.Документален филм
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 Иисус от Назарет - Минисерия
01:15 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 4 еп.Документален филм
02:00 Истинска любов - 10 еп.
02:45 Сладка тайна - 144 еп.
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт
05:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:30 Делници - с Николай
Колев

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

07.45
08.00
10.15
10.30

Събота, 27 април
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Национален конкурс
“Път към славата”
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 Концерт на Мая Нешкова
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 2 еп.Документален филм
23:30 Иисус от Назарет - Минисерия
01:30 Концерт на Мая Нешкова
03:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
06:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Лев Прыгунов, Елена
Драпеко, Тамара Сёмина в
фильме «Безотцовщина»
(12+)
05:00 «Модный приговор» (6+)
Събота, 27 април
06:00 Новости
06:10 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» (12+)
07:00 Елена Майорова, Георгий
Бурков в фильме «Двое и
одна» (12+)
08:20 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза»
(16+)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:15 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16:10 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алёна Бабенко,
Владимир Меньшов,
Алексей Кравченко в фильме «Каникулы строгого
режима» (12+)
18:10 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)

Неделя, 28 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 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 3 еп.Документален филм
18:00 Новини
18:30 Концерт на Илия Луков
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Иисус от Назарет - Минисерия
01:00 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 3 еп.Документален филм
01:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
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
19:50
21:00
21:30
23:30

«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя
02:30 Фильм «Человек родился»
(12+)
04:05 Владислав Дворжецкий,
Нонна Мордюкова, Николай Еременко-мл. в фильме «Возврата нет» (12+)
Неделя, 28 април
06:00 Новости
06:10 Элина Быстрицкая, Сергей
Бондарчук в фильме «Неоконченная повесть» (0+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:20 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»
(12+)»
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Нечаянная радость» (12+)
12:45 Премьера. «Андрей Миронов. Скользить по краю»
(12+)
13:40 Андрей Миронов, Евгений

15:30
17:05

19:25
21:00
22:30
00:30

02:15

03:50

05:10

Вторник, 30 април
09:20 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 4 еп.Документален филм
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 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
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 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
04:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева

Жариков, Наталья Фатеева, Наталья Кустинская в
комедии «Три плюс два»
(0+)
Премьера. «Бал Александра Малинина» (12+)
Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (0+)
«Лучше всех!» (0+)
«Толстой. Воскресенье»
«Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
Владимир Меньшов, Фёдор Лавров, Наталья Ткаченко в фильме «Ивановы»
(12+)
Донатас Банионис, Ивар
Калныньш в фильме «Крик
дельфина» (12+)
Сергей Мартынов, Аристарх Ливанов, Лариса
Удовиченко, Леонид Ярмольник в фильме «Любовью
за любовь» (12+)
«Модный приговор» (6+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 26 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
00:45
01:30
02:55
04:25

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
Соседи. Х/ф
Белая студия. Василий
Ливанов
Не могу сказать “прощай”. Х/ф
Там, где есть счастье
для меня. Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

Сряда, 1 май
10:30 Истинска любов - 11 еп.
11:15 Сладка тайна - 145 еп.
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 5 еп.Документален филм
19:20 Новини
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 - 11 еп.
02:45 Сладка тайна - 145 еп.
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба

24.IV. - 30.IV.2019 г.
четвъртък, 2 май
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло –
16.30 Паралакс –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
03.00 “Първото благо“ 04.00 “Край Босфора“
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
05.45 Дискусионно студио”
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 2 май
09:50 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 5 еп.Документален филм
10:30 Истинска любов - 12 еп.
11:15 Сладка тайна - 146 еп.
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
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 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 12 еп.
02:45 Сладка тайна - 146 еп.
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров

Събота, 27 април

Неделя, 28 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 Однажды двадцать лет
спустя. Х/ф
13:40 Напрасные надежды.
Х/ф
16:45 Привет, Андрей!
18:45 Мое сердце с тобой.
Х/ф
20:00 Вести в субботу
21:00 Мое сердце с тобой.
Х/ф. Продолжение
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя
02:30 Сердечная недостаточность. Х/ф
04:05 Однажды двадцать лет
спустя. Х/ф

05:25 Запах лаванды. 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
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12:35 Смеяться разрешается
14:15 Далекие близкие
15:35 Блаженная Матрона
16:25 Прости. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
01:30 Молодая жена. Х/ф
03:05 Женщины на грани
04:40 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

24.IV. - 30.IV.2019 г.

Забавни
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Български

минути

АНАГРАМА

27

Анаграмата е разместване на буквите в дума, при което се получава
нова дума

Във всяка колона нанесете отвесно четирибуквени думи със следното значение: 1. Член на индианска народност в Северна Америка-Ястие от
свински глави, крака и др. 2. Разказ на Елин Пелин-Марка немски автомобил.
3. Държава в Азия-Въже с примка за ловене на диви животни. 4. Закопчалка
за колан-Височина, връх, хълм. 5. Безправни хора-Голяма кражба. 6. Полуостров в Гърция, „Света гора”-Музикален знак. 7. Поръчителство върху полицаОгнетечна вулканична маса. 8. Река във Франция-Български цар от 1190 до
1195г 9. Село в Бургаско-Вид танц. 10. Обредно благовонно масло-Древногръцки поет, „Илиада”. 11. Държава в Америка-Европейска столица. 12. Град
в Румъния-Река в България. 13. Хранителен продукт-Просто число. 14. Възглас за край на молитва-Рудник.
При правилно решение на анаграмата в предпоследния хоризонтален ред трябва да получите празнично великденско поздравление.

ИГРОСЛОВИЦА

Игрословицата е съставена от три самостоятелни блока. Във всеки един
от тях впишете петбуквени думи. Последните две букви на всяка дума са
начални на следващата.
При правилно решение в средната вертикална колона трябва да получите едно от названията на християнския празник Великден.
ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИТЕ Е СЛЕДНО- порода кучета – Машина за почистване
ТО: 1. Детска играчка – Малко магазинче и калибровка на зърно. 11. Нощна грабв училище, предприятие и др. – Химичен лива птица – Хижа във Витоша – Вид дамелемент. 2. Военно подразделение – Ши- ско украшение, което се поставя на шиярока дървена лавица за спане или сяда- та 12. Двукрило насекомо – Хранилище
не /мн.ч./ – Двуколесна кола, теглена от за стари документи – Марка италиански
човек. 3. Връх в Средна гора – Водоиз- автомобили. 13. Безкрило кръвосмучещо
точник край свещен християнски обект насекомо – Жените на един мохамеданин
– Орган на мисленето у човека. 4. Про- – Български нос на Черно море. 14. Сезрачна телесна течност – Горяща насмо- ло в Ловешко – Високо дърво, трепетлилена пръчка – Осветително тяло. 5. Дър- ка – Държава в Азия. 15. Комплект от опжава в Азия – Вид млечна напитка – Вид ределен брой еднакви предмети – Гъста
дребна морска риба. 6. Гранична река смес от брашно, вода и други примеси –
между Сърбия и България – Голямо во- Химичен елемент. 16. Химичен елемент
дно пространство – Съобщение, извес- – Град в България – Важен човек, високотие. 7. Село в Ловешко – Остатък от су- поставена личност. 17. Клонче от дърво
ма след плащане – Герб на племе. 8. Ал- за присаждане – Село в Бургаско – Съвгебричен двучлен – Модел на автомоби- купност от знания, опит. 18. Домашно
лите Опел – Държава в Африка. 9. Итали- животно – Географска посока – Издадеански композитор /1813-1901/, оп. „Аида” на част от горен етаж на сграда. 19. Ге– Австралийско диво куче – Град в Бъл- ографска посока – Едно от Седемте рилгария. 10. Химичен елемент – Японска ски езера – Опера на Пучини.

Васил ГЕОРГИЕВ
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Обяви

малки ОБяви

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.

0896/631143,
02/9878503 - продава
рингова количка за инвалид, инвалиден стол,
комбиниран за тоалет и
баня - почти нови
0885/335852 – продава мотофреза с гумени
колела и почти нов четиритактов двигател 6,5 кв.
0898/380387,
02/824129 – продава
радиокасетофон, спортен велосипед, часовник
с кукувица, китеник, микроскоп, аптекарска везна, грамофон, старинни
часовник, телефон, фотоапарат
0885/083606,
02/927167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска машина, фреза,
купе за мерцедес 114-115,
бял, ретро волан, стъкло
за фар, тасове и др.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
032/249675 – продава
по съгласие нафтова печка „Балкан”, годна, радиоапарат „Селена”, филмов
прожектор с 6 цветни диапозитива от Ермитажа,
Петербург. Продава голям сервизен комплект,
малък сервиз от лъжич-

088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
ки, табла за игра, мъжка
кожена чанта
0893/542277 – продава мерцедес А160, на
бензин, 2001 г., сив, металик, климатик, алуминиеви джанти – 2000 лв.
02/8508784 – „Селско
декамеронче” – забавна
и познавателна книга за
село Гълъбник, Радомирско – 1941-1944 г.
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска машина, фреза за мерцедес купе 114115, бял ретро волан,
стъкло за фар, такове и
др. Продава часовник с
кукувица, китеник, спортен велосипед, радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна, грамофон, старинни часовник,
телефон, фотоапарат
0889/378252 – продава апарат за точкова заварка – 145 лв., мини казан за ракия – 160 лв., сушилник за чини на 2 ни-

ПОСЛЕДНО СБОГОМ
На 21 април т.г.
на 72-годишна възраст
след кратко боледуване
ни напусна
голямата българска
актриса

Съобщения

Български

имОти

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.

0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 400 шестгодишни канадски тополи –
в нея, на пет км източно от
Пазарджик
0876/212235 – продавам
къща с 4 стаи, баня, тоалетна
във вилната зона на с. Побит
камък, Разградско, с чист въздух и тишина
0895/126075 – купува къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и Търново
0889/613432 – дава под
наем апартамент – 200 лв., в
Ст. Загора
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

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

ва – 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, раз-

24.IV. - 30.IV.2019 г.

мери 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

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 5060 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". 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.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
нека да си спомним за летците от I–ва изтребителна
авиоескадрила на 15 иаП с любов и признателност.
Първо ЗвЕНо

ВИОЛЕТА
ГИНДЕВА

Ще я запомним с десетките роли в българското кино и театър, като преподавател, но най вече с
несломимия дух и
голямото човешко сърце. Последното интервю на
актрисата бе на
страниците на в. „Пенсионери”.
редакцията изказва искрени съболезнования на близките на виолета гиндева.
Поклон пред светлата й памет!

сава к. НЕцов
1925-2003
софия

стефан Павлов иваНов
1929-1952
с. румянцево, обл. ловеч

мончо к. гаНЕв
цано йончев василЕв
1929-1993
1929-1992
с. крушуна, обл. ловеч с. малка Брестница, обл. ловеч

вТоро ЗвЕНо

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 април 2019 г.
се навършиха
34 гоДиНи
без скъпия ни баща

САВА ПЕНКОВ

30 гоДиНи
без
скъпата
ни майка

Димитър г. ПЕТков
александър цв. Николов
1929-1952
1930-1995
с. моравка, обл. Търговище
Плевен

георги ДимиТров (гого)
1931-1954
с.избегли, обл.Пловдив

ПоПълНЕНиЯ

ЕКАТЕРИНА ПЕНКОВА

Вие ни дадохте много
обич, сигурност и уют.
Един лъчезарен свят на
мечти и безгранична радост, първия велосипед,
тъй ценния грамофон, понесохте лишения, докато
следвахме. Прекланяме се
пред чистите ви души – далечни звезди!
Дъщери Дияна и Надя, внук Янимир

рашко генчев коЕв
1928-1996
гр. стрелча, обл. Пазарджик

иван илиев млаДЖов
1928-1986
гр. кнежа, обл. Плевен

кирил костадинов алЕксаНДров
1930-1978
Перник

Спете в мир, бойни другари.
о.р. подполк. стамо василев стамов, Пловдив – 0888 093 403

24.IV. - 30.IV.2019 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

24 аПрил, 19 луНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа луНа, луНа в
коЗирог
Работейки усилено, ще постигнете отлични резултати. Всички
съмнения и тревоги ще останат в
миналото. Ще можете да се съсредоточите върху това, което правите, без да се отвличате от странични дейности и задачи.
25 аПрил, 20 луНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа луНа, луНа в
коЗирог
Бъдете сдържани в отношенията си, така по-успешно ще решите възникналите проблеми. Не оставяйте грижите за здравето си на
заден план.
26 аПрил, 21 луНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа луНа, луНа във
воДолЕй
Ще действате донякъде доста
хаотично, затова резултатите ви
ще бъдат скромни. Но се налага
да работите, защото ще имате за
решаване много въпроси, на които трябва да дадете задоволителен отговор. Осланяйте се на своята интуиция.
27 аПрил, 22 луНЕН ДЕН,
ПослЕДНа ЧЕТвърТ, луНа във
воДолЕй
Възможно е да получите значителни парични суми. Дните са благоприятни за личния ви живот. Може да завържете интересни запознанства, както и да оправите отношенията си с най-близките ви хора.
28 аПрил, 23 луНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа луНа, луНа във
воДолЕй
Ще посрещате гости, ще организирате тържества, семейни мероприятия. Ще успеете да повдигнете настроението на хората около вас и да ги развеселите.
29 аПрил, 24 луНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа луНа,
луНа в риБи
Ще имате много работа и само правилното разпределение на
нещата ще ви помогне да избегнете претоварването. Максимално внимание е необходимо в делата, свързани с пари. Не рискувайте
там, където е напълно неуместно.
30 аПрил, 25 луНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа луНа,
луНа в риБи
Има вероятност да се подобри
материалното ви положение. Не е
изключено повишение доходите.
Не бързайте да харчите парите си –
те ще ви потрябват за нещо важно.
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Обяви
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

ЧЕСТИТ 75-ГОДИШЕН РОЖДЕН ДЕН
на 23 април

и празник
на нашата сватя

на ПЕНКА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА
МЪЛЧАНКОВА

от с. Босилковци, обл. Русе.
Тя е лидер и да продължава
да бъде такава на всички внуци
правнуци!
Пожелавам й дълголетие, а
това се постига със здраве, щастие и късмет!
марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН
На БЕла, виХра, ДимЧо и всички от редакцията на вестник „Пенсионери”, както и на всички православни християни от София-град и София-област!
Честит празник и на соНЯ и миТко миТЕви оТ ЯмБол, На Борис, симоНа, ТаНЯ и
иваН иваНови и на всички православни християни от Бургас!
На НоНка и вЕНцислав БЕрЕмски от Плевен и на всички от обл. Плевен!
На всички пожелавам здраве, щастие
и късмет и да станат прабаби и прадядовци!
марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

на БорЯНа и аНДрЕй аНДрЕЕви
от Добрич!
На вЕсЕлиНа мариНова, марийка
и васила ДимиТрови и На виТка
ПЕНЧЕва от с. Гурково, обл. Добрич,
и на всички от обл. Добрич!
На румЯНа малЧЕва и Д-р ЕвгЕНиЯ
арсова оТ БалЧик, Д-р в. ДЮлгЕров
от Варна!
На всички пожелавам здраве, щастие и късмет!
марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН
На соФи, вЕроНика, алЬоНа и мариН
аНДрЕЕви от Мюнхен, Германия, и на всички
християнски общности там!
На лЮДмила, мариНа и Юрий Баглай
от Украйна!
На всички пожелавам здраве, щастие и късмет и да станат прабаби и
прадядовци!
марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (24.IV.- 30.IV.2019 г.)
овЕН - В средата на седмицата мнозина от вас
ще са настроени на романтична вълна и нищо няма
да е в състояние да ви откъсне от тази нагласа. Ще копнеете
за промяна в личния си статут.
ТЕлЕц - Ще изпитвате страх от промените. До средата на седмицата ще е изключително плодотворен период за добри начинания. Времето ще е подходящо за подобряване на здравословното състояние.
БлиЗНаци - Децата
ще са източник на положителни емоции и
новини. Не изключвайте възможността да спечелите пари
благодарение на съвместната
ви дейност с близък приятел.
рак - Дайте си сами
шанс и амбициите
ви ще се реализират. Новите
ви инициативи в материалната сфера ще отворят по-широки пътища. Погрижете се за
здравето си.

лъв - Общите ви усилия могат да доведат
до отлични възможности за печелене на средства.
Добрите взаимоотношения с
близките ви ще помогнат да не
пострадат личните интереси.
ДЕва - Използвайте
свободните си часове
за разтоварване, както и за срещи с приятели. В
края на седмицата се опитайте да запазите искреността си
в отношенията с интимната
половинка.
вЕЗНи - Не допускайте наивност по отношение на отправените
ви нови предложения. През
почивните дни е изключително важно да се радвате на успехите, които бележат децата.
скорПиоН - При никакви обстоятелства не допускайте съмнение относно най-близкия си човек.
Здравословното ви състояние
се подобрява, но не си затваряйте очите пред проблемите.
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Съобщения

Български

сТрЕлЕц - Позитивното ви отношение ще ви
помогне да се справите с част от вътрешните си
страхове. Избягвайте затворените пространства и мрачните
мисли. Здравето ви е добро.
коЗирог - Още в началото на периода обръщайте внимание на детайлите в
процеса на работа. Не отлагайте провеждането на някои разговори на четири очи с децата.
воДолЕй - Не се опитвайте да се поставяте в подчинение на
близките си, за да не си развалите отношенията. До средата
на периода е добре да отделите специално време за личната
си кореспонденция.
риБи - Амбициозното
ви отношение ще ви
даде поле за реализация, което
много бързо ще промени в положителна насока стила ви на
живот. Здравето ви ще е непоклатимо. Не отлагайте срещи.
ДЖЕСИКА

от с. Подем, обл. Плевен,
общ. Долна Митрополия
Букет от нежни пожелания даряваме ти с
две ръце, щастие и радост желаем ти от все сърце!
Живот и здраве, любов и дълги дни и нека с рози е
окичен животът ти до дълбоки старини! Не съжалявай, че годините минават, човек не може времето да спре, най-хубавите спомени остават и с тях
живеем по-добре. Колко много път измина, колко рождени дни минаха и
всичко това, което постигна, е мечта за мнозина, защото в любов и старание, а дори и терзание правеше всичко, не позволяваше на нищо и никой
да ти попречи щастието нашите дни да озари!
с обич, признателност и огромна благодарност от:
съпруг Димитър, дъщеря мариета, зет илиян и внучетата бъбривката с дълга и красива коса Преслава и по-големият от нея,
вървящ висок и ученолюбив митко

ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
И ИМЕН ДЕН
на

ЦВЕТА ЛЮБЕНОВА
ВАСЕВА

от с. Подем,
обл. Плевен, общ.
Долна Митрополия
Прекрасната ми сестра е завършила педагогическо училище в Плевен (детска педагогика).
Целият й трудов стаж мина в Подем, където се и
пенсионира, в местната
детска градина „Незабравка”. Децата я обичаха, обичат я и я уважават и днес, макар и вече
да са пораснали големи жени и мъже.
В помощ и грижа за нея сега е трудолюбивият й син Алексей.
Желая все да си щастлива и нека само хубави
дела да красят твоята душа.
Да достигнеш столетие сред спокойствие, бистър ум, бодрост, енергичност и радост.
Наздраве!
с обич: сестра ти снежка аНДроНова

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

ПОКАНА

Заповядайте на
коНцЕрТ,
посветен на големия
християнски празник

ВЕЛИКДЕН

на 29.4. 2019 (понеделник) от 18 часа
в салона на читалище
„Акад. Стоянов”, ул.
"Искър " № 62 (на ъгъла
с бул. "В. Левски” срещу
Математическата гимназия"), София
вХоД своБоДЕН

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
27 април 2019
01:19:26 ч. - последна
четвърт. За да смък-

нете 1-2 кг, трябва да
започнете диетата от
този час и да продължите на сокове и течности до същия час на
следващия ден.

На 19 април

АРГИЛ ГРИГОРОВ
МАНЧЕВ

от с. Каменица,
обл. Благоевград,
навърши
80 гоДиНи
Пожелаваме му здраве,
късмет и дълъг живот, да му се радват
синовете, внуците и правнуците!
от семейството

времетО
в сряда времето ще започне с температури от 4 градуса, които ще стигнат през деня до 21. слънцето ще се
показва често, но ще има и облаци. в четвъртък още малко ще се затопли, като сутрешните температури ще са 6
градуса, а дневните – с 1-2 по-високи. в петък затоплянето
ще продължи. в събота, през втория ден от великденските
празници, обаче се очакват кратки превалявания на места. температурите ще останат в същия диапазон – от 7-8
до 20 и малко повече градуса. в неделя времето ще остане
без промяна. в понеделник се очаква да е облачно с температури от 8 до 21 градуса. във вторник облачността ще
се разкъсва до слънчево, а температурите ще са от 10 до
24 градуса. Приятни великденски празници!

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
Èçäàòåëñêà êúùà
“даФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð
ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

Зам. главен редактор
Êðèñòèíà ÄÎÁÐÅÂÀ
Äåæóðåí ðåäàêòîð

иван васЕв

Коректор
Надка АНГЕЛОВА
Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:

маргарита лозанова (отг. ред.),
Наталия генадиева, соня вълкова,
уляна Петкова, Христо цеков,
цветан илиев, иван васев
иво ангелов (сътрудник)
Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëîçåíåö”,
óë. “Êðèâîëàê” 48,
âõ. Â, ïàðòåðà
Òåë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà,
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pensioneribg@abv.bg
www.pensioneri-bg.com
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БиОПрОгнОЗа
Очакваните магнитни бури могат да провокират известно влошаване на здравето при хора с високо кръвно
налягане. От полза за хипертониците, а и за сърдечно болните ще бъде приемането 2-3 пъти дневно в добавка към
предписаните от лекаря медикаменти на по 10-15 капки
клеева тинктура с чесън. във връзка със зачестилите оплаквания напоследък от хрема, кихане и чувство за сърбеж
и дразнене в очите и ноздрите, дължащи се на алергия към
цветния прашец, се препоръчва приемане на хомеопатични лекарства.

Ðåêëàìà
ìîá. òåë. 088870-30-43
безплатни
юридически консултации
само за абонати.
Ïðèåìíî âðåìå
ïîíåäåëíèê è âòîðíèê
îò 13 äî 15 ÷àñà
Материалите не се хоноруват,
рецензират и връщат. Всеки
автор и рекламодател носи
лична отговорност за своите
публикации. Ползват се и
текстове от интернет.
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кОмПлекснО реШение За мъЖкОтО Здраве

ЕЛИКСИР ЗА ПРОСТАТАТА
И ПИКОЧНИЯ МЕХУР
„ТиквЕНо сЕмЕ – ПЧЕлЕН ПраШЕц капсули х 30“ на „ЕсПара“, австрия, е съчетание на шест от най-мощните природни
средства, прилагани при проблеми с простатата и пикочния мехур - екстракт от тиквено семе, пчелен прашец, върбовка, коприва, екстракт от палма-трион и витамин Е. Влияе диуретично, регулира моториката на пикочния мехур и облекчава изпразването му.
Намалява остатъчната урина и броя на нощните позиви за уриниране. Потиска възпалителните процеси и образуването на тумори на простатната жлеза. Влияе положително върху хормоналния
статус на мъжа и подобрява физиологичната характеристика на
сперматозоидите, възвръща потентността, съдейства за хормонално забавяне на критическата възраст. Продуктът е особено подходящ за млади мъже,
при които процесът на уголемяване на простатната жлеза е в начален стадий и може
да бъде напълно овладян.
ТамЯНъТ – НаТуралНо ПроТивовъЗПалиТЕло срЕДсТво
Най-старата наука за здравословен живот Аюрведа препоръчва тамяновото дърво (бозвелия) като противовъзпалително и обезболяващо средство. “ТАМЯН ФОРТЕ капсули х 60” на Espara GmbH, Австрия,
съдържа висока концентрация (400 мг) стандартизиран екстракт от тамяново дърво, богат на специфични фитохранителни съставки, които
действат избирателно върху системата на клетъчните хормони и потискат тази група от тях, която участва в развитието на възпалителните процеси в целия организъм – ревматизъм, артрити, колити, гнойни
рани, остеопороза, възпалена простата и др. За разлика от синтетичните медикаменти биоактивните компоненти на тамяна действат ефективно, без да предизвикват никакви странични оплаквания.
циНк – За ДоБро сЕксуалНо ЗДравЕ
“ЦИНК капсули х 60” е съвременен фитотерапевтичен продукт
на австрийската фирма “ЕСПАРА”. Цинкът има основно значение за
плодовитостта, за правилното функциониране на простатната жлеза и производството на семенна течност, както и за правилния растеж на репродуктивните органи. Стимулира подвижността на сперматозоидите, като подобрява работата на простатата и тестисите.
Липсата на този минерал бързо понижава нивото на тестостерона и
намалява броя на сперматозоидите при иначе напълно здрави млади мъже. Увеличението на простатата, особено сред мъжете над 50
години, винаги е свързано с липсата на цинк.
сЕлЕНъТ - ЗаЩиТНик На клЕТкиТЕ
“СЕЛЕН + С + Е капсули х 60” на „ЕСПАРА“, Австрия, съчетава значимите антиоксиданти селен, натурален витамин Е и натурален витамин С. Продуктът въздейства върху метаболизма на клетките, намалява риска от дегенеративни болести, предотвратява окисляването, помага за детоксикацията на организма, запазва еластичността на тъканите. Селенът играе важна роля в контрола на нормалния
метаболизъм на тироидния хормон, както и подсигурява плодовитостта, определяйки подвижността на сперматозоидите. Помага на
организма да елиминира и да се предпази от токсичния ефект на
тежките метали, особено на живака.

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

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 по-подчертани, 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-ата 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!

Дълголетие
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg
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Тълковник на предзнаменованията Великденски

Молитви според хороскопа
Овен: "Боже, дари ме с търпение... И си го искам веднага, чуваш ли ме!"
Телец: "Боже, дай ми сили да променя живота си...
ама не веднага!"
Близнаци: "Ей, Боже (или Богиньо)... Кой си всъщност? Какъв си? Какво си? Колко сте? Изобщо не мога да си го представя..."
Рак: "Отче наш, знам, че не бива толкова много да
завися от теб... но на кого друг да разчитам за важните неща в живота?"
Лъв: "Ей, тате, знам, че съм любимото ти хлапе и
се гордееш с мен..."
Дева: "Боже, направи света едно по-добро място и не
се издънвай като предния път."
Везни: "Господи, знам, че е крайно време да взимам
решения сам, но искам да знам: какво мислиш ти по
въпроса?"
Скорпион: "Боже, помогни ми да простя на враговете си, защото тези копеленца изобщо не заслужават!!!"
Стрелец: "О, всемогъщи, всезнаещи, всесилни, вечен
Боже! Моля те за стомилионен път - помогни ми да
не преувеличавам!"
Козирог: "Отче наш, мислех да се моля, но знам, че
трябва сам да се справя с проблемите си, така че...
все пак благодаря!"
Водолей: "Господи, едни казват, че си мъж... други, че си жена... А аз казвам, че всички имаме по нещо
божествено! Така че защо да ти се молим въобще?"
Риби: "Отче наш, ти, който си на небето... Понеже
смятам да му друсна една стограмка, нека махмурлукът след това бъде в твоя чест... Наздраве и амин!"

По-рано не бях суеверен. Това – черни
котки, това – тринайсто число, това – кърваво новолуние или черно куче да те гони насън, изобщо не вярвах
в тия работи. Даже ги
наричах глупости. Това
– докато бях по-млад.
Но с годините човек натрупва опит, а опитът
е знания, а знанията
са мъдрост. И ето, остарявайки и помъдрявайки, ставам все посуеверен. Всъщност не,
не по-суеверен, защото
при суеверието има заблуда, а в моя случай
заблуда няма, има вяра
в предзнаменование, в
признаци, в симптоми,
а това са съвсем други неща. Суеверието е
да вярваш в поличби, а
мъдростта е да разчиташ предсказанията на
признаците.
Ще дам примери.
Ако срещнеш по
обедно време пиян поп
и смяташ, че ще ти се
случи нещо лошо – това е суеверие. Но ако
по вечерно време срещнеш трима пияни цигани – това е сигурен признак, че ще ядеш бой и
ще останеш без пари.
Ако сутрин, като се
събудиш, стъпиш първо с левия крак и си въобразиш, че този ден ня-

ма да имаш късмет – това е суеверие. Но ако сутрин, като се събудиш,
установиш, че си спал с
шапка и с обувки – това
е признак, че цял ден ще
те боли глава, независимо колко шкембе-чорби
ще изядеш и колко аналгина ще изпиеш.
Ако излизайки от къщи, пътя ти пресече синеока баба и ти решиш,
че по тази причина ще
имаш неприятности –
това е суеверие. Ако
обаче излизаш от нощно заведение със синеока девойка и пътя ти
пресече любимата тъща – това е сигурен признак, че ще имаш неприятности. И то – големи!
Така, трупайки през
годините опит, знания
и мъдрост, аз съм съставил нещо като тълковник на лошите, не по-

ВИЦОТЕКА

- Иване, забелязал
ли си, че тъща ти има
златен зъб?
- Отдавна съм забелязал, но все не мога
да намеря повод...

- Скъпа, записах
майка ти на подводно
плуване.
- Чакай малко! Нали
я беше записал на парашутизъм?
- Стига толкова! Вече цяла година скача

Второ значение
Две кучета си говорят. Едното пита другото:
- Какво става? Има ли
нещо ново?
- В края на улицата
сложиха един стълб.
- Значи трябва да се
полее.
Един охлюв чете
вестник и пита жена си:
-А бе, скъпа, чудя се
как може къщите да са
недвижими имоти!
Две женски кенгура
си говорят:
- Ооо, близнаци ли,
ooo... не ми е по джоба!
Срещнали се два
дракона.
Единият
кихнал. Другият казал:
- Пфу, пепел ти на

езика...
Стилист
гледал
един килим. По едно
време казал:
- Какъв кичарски килим!
- Въпрос на вкус... обадил се молецът.
Един шаран отишъл
на ресторант. Когато му
дошла поръчката, той
възмутено извикал:
- Келнер, в мухата ми
има супа...
Две прасета пият кафе. Едното погледнало
в чашата на другото и
казало:
- Ммм даааа! Виждам
тук - чака те охолен живот, редовна храна, никакви грижи... Само ед-

ни мааалки неприятности по Коледа...
Висят си две ябълки
на един клон и си приказват:
- Ох, да знаеш, цяла
нощ не съм мигнала! Такова ужасно главоболие
имам.
- Твоето е нищо. На
мене един червей цяла
нощ ми гризе съвестта!
Бебе сардина вижда
за пръв път подводница
и ужасено се втурва към
майка си.
- Не се плаши, миличко - успокоява го тя. - Това е само една консерва
с хора...
Плуват две акули в
океана. По едно време
гледат - сърфист. Едната се обажда замечтано:
- Иййй, гледай, гледай,
като в ресторанта - на
чиния и със салфетка...

- почти сто скока има,
а даже крака не си изкълчи!

Между приятели:
- Къде е тъща ти?
- На аукцион.
- И колко мислиш,
че ще получиш за нея?

Тъща се скарала
със зет си. Грабнала
си чантата и рекла:
- Ще ви напусна и ще
избягам в някоя дива

личби, не, поличбите са суеверие,
а на лошите признаци. И ще споделя част от този
тълковник с читателите.
Уважаеми читатели! Четете и
запомняйте!
Ако ви спре катаджия – на плащане е.
Ако ви се обадят от данъчното
– на плащане е.
Ако ви протече покривът – на плащане е.
Ако жена ви си купи модно списание –
на плащане е.
Ако влезете в зъболекарски кабинет – на
плащане е.
Ако ви донесат
сметка за парно, ток,
вода, телефон – на
плащане е.
Ако живеете в България – на плащане е!
И то – все по-непосилно плащане!
Имам още да ви споделям от моя изстрадан тълковник, но горчивите хапове трябва
да се приемат на малки дози. Така че – засега толкова. Следващия път – повече. За
да придобиете постепенно имунитет.
Димитър БЕЖАНСКИ

джунгла! По-добре да
живея заедно с канибалите, отколкото да
рискувам денонощно
живота си под един
покрив с теб!
Излязла и тръшнала
след себе си вратата.
- Слава тебе, Господи! - казал зетят. Най-после чу молитвите ми!
Не след дълго входната врата се отворила и тъщата, виждайки
веселия си зет, рекла:
- Провървя ти отново, навън вали дъжд...
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яйца

Кокошките на баба Пена
тази сутрин рано-рано
коментираха петела
как по тъмно е избягал ни ял, ни пил, ни пял,
и без Шарова охрана,
като лъв на плета скочил
и към мегдана отлетял....
- Пак по чуждо ли е
тръгнал?
- питаше ребата ярка.
- Не му ли стигаме във
този двор,
че напоследък не се мярка?
А друга се загрижи много,
да не би пък да е болен,
щом е толкова нещастен
и от живота недоволен!...
И в тоз момент се появи
петелът - тъжен и
отчаян.
Изглеждаше като пиян,
проскубан и главозамаян.
- Не става дума тук
за туй!
Ходих днес до магазина
и на витрината видях
яйца,
че не можах да ги
подмина!
Тез яйца са нещо друго!
Творят колежките ви
чудеса!
И ще бъда откровен и
рязък не струват нищо
вашите яйца!
Какво ме зяпате
същисани?
Във магазина се
продават вече
яйца сварени, боядисани,
ухаещи, изографисани,
подготвени за
консумация,
а вашите ментета
са пълна излагация!
Кога ще почнете и вие
такива да ги снасяте шедьоври и бижута?
Писна ми да ме будалкате
и да се възнасяте!
Аз баща ли съм във
този курник,
или луковица сплута?
- Разбираме! Ще обясним.
Но после, ако оцелееш,
ще ни искаш прошка.
Този трик го правят само
градските кокошки.
И ако не вярваш иди попитай баба Пена
да ти изясни нещата,
но стой от нея надалече,
да не те свари в котела,
в който си вари яйцата!...
Поука:
Редно е навреме
проблемите да се
решават,
вместо да се спори,
за да няма напрежение,
или изгубени
партньори!...
Павлин БЕЛИШЕВ

