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на стр. 13

гадно му е на Борисов от лакомията на сърат-
ници. с красивия Цецо от първия ден са рамо до 
рамо. дължи му доста победи в изборни битки. но 
апартаментната му мания, прераснала в рециди-
визъм, явно е неизлечима... 

заслепен от гняв, емоционалният огнеборец 
хвърли в публичното пространство поредните 
си некомпетентности. заподозрял бесепарите в 
грях, се нахвърли срещу тях. Червената им бур-
жоазия била заграбила най-хубавите кварти-
ри на „Позитано“ и „Оборище“. лъжа! Повече от 
25 години след соцреволюцията видните функцио-
нери на БкП живееха в държавни квартири под на-
ем. започнаха да придобиват жилища едва кога-
то над 70 на сто от българите вече имаха таки-
ва. второ, създал герБ, за да се бори със столет-
ната корупция на червените?! лъжа! въпросното 
грозно явление дойде с прехода, разви се по време 
на костовата демокрация и избуя с управление-
то на гербаджиите, поставяйки ни на челно мяс-
то в ес. трета лъжа: червените били убийците 
на Буров! известният банкер умира от собстве-
на смърт през 1954 г. 

разбираме душевното състояние на премиера. 
след като не може да владее нервите си, добре е да 
премине в заслужен отдих и сериозно да се заеме с 
изучаването на близката ни история… „П”

СЛЯП ГНЯВ
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Да намериш
радост 

във   всичко

на стр. 22 на стр. 24

на стр. 2

на стр. 3

на стр. 6

Плащаме още 
една такса 
при личния

лекар

на стр. 9

на стр. 4

Великденски
добавки

Да намеришДа намериш
радост радост 

във   всичковъв   всичко

на стр. 6

Ден на 
шегата

- руслане, добре 
дошъл на гости! На-
ближава 1 април, Де-
нят на шегата. леку-

ва ли той, смехът, ду-
шата и ако да, как го 
постига?

- Добре съм ви за-

варил! Дали леку-
ва тялото или душа-

та, не бих могъл да 
кажа. Това, че сме-
хът лекува тялото - 
да, сигурно е - той 
предизвиква хуба-

ви емоции и пози-
тивна енергия в 
достатъчни коли-

чества, спомагащи за 
скорошното оздравя-
ване на тялото.

Анализът на НОИ показа, че негатив-
но засегнати от промяната щяха да бъдат 
лица, които в периода 1997-1999 г. за ня-
колко месеца са се осигурявали на много 
висок доход и са имали нерегулярна тру-
дова заетост. 

Обвиняват 
съпругата на 
Майстора за 
смъртта му

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

княз лОБанОв-рОстОвски:

“ÍÅ ÈÑÊÀÌ 
ÒÀÇÈ ÂÎÉÍÀ 

ÄÀ ÁÚÄÅ 
ÇÀÁÐÀÂÅÍÀ!”

това е единстве-
ният ден в година-
та, когато можете 
да се пошегувате с 
приятелите си, да 
ги излъжете и изи-
граете съвсем без-
наказано! 

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

ДЕМОКРАТИЧЕН
по подобен начин се формира доморасла-
та опозиция. 

Всички, на които 
сборът от пенсиите 
заедно с добавките 
е до 348 лв. включи-
телно, ще получат до-
пълнително по 40 лв. 
заедно с парите за ап-
рил. По разчети на 
НОи това са 1 322 300 
пенсионери.

1 месец 3 лв.
2 месеца 5,40 лв.
5 месеца 13,20 лв.
8 месеца 21 лв.

От 1 до 15.IV. във всички 
пощенски станции

Цените остават непроменени

на 30.III. срещу 
31.III. преместете 

стрелките 
с 1 час напред

 (3,00 става 4,00 ч.)

ваЖнО!

КАТАЛОЖЕН  №552
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Български2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Добавка към пенсията за инвалидност

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Петър Петров от 
софия, кв. Борово, ни 
пита: „Получавам ре-
довна пенсия за възраст 
и трудов стаж. След ин-
цидент ме оперираха и 
ми поставиха изкустве-
на става. Имам ли пра-
во на добавка към пен-
сията поради инвалид-
ност? Какъв е редът за 
кандидатстване и към 
кого да се обърна? 

 За да ви отговоря на 
въпроса, ще се спра най-
напред на реда, по кой-
то следва да вървите, за 
да се види дали ваше-
то здравословно състо-
яние отговаря на усло-
вията за добавка за ин-
валидност към пенсията 
ви за прослужено вре-
ме и възраст. Основните 
нормативни документи, 
които уреждат този въ-
прос, са:

- Кодексът за социал-
но осигуряване - чл. 1-6 
от Наредбата за пенсии-
те и осигурителния стаж 
(НПОС).

- Наредбата за катего-
ризиране на труда при 
пенсиониране (НКТП)

Административно-
процесуалният кодекс 
(АПК) и др. 

 Конкретно въпросът 
е уреден в чл. 71-79, къ-
дето са описани усло-
вията за отпускане, на-
чинът на определяне 

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

завинаги или за продъл-
жително време.” В чл. 72 
(изм. ДВ, бр. 41 от 2009 
г., в сила от 1.7.2009 г.) се 
посочва, че „пенсия за 
инвалидност се опреде-
ля на лица с 50 и над 50 
на сто трайно намалена 
работоспособност, вид 
и степен на увреждане”. 

В следващия текст на 
закона се определят на-
чалната дата и срокът 
на инвалидната пен-
сия, чл. 73 (1) (доп. ДВ, 
бр. 64 от 2000 г.): „Пра-
вото на пенсия за инва-
лидност се поражда от 
датата на инвалидизи-

рането.” Тези текстове 
от закона са основопо-
лагащи при получаване 
на инвалидните пенсии. 
Предполагам, че във ва-
шия случай се интересу-
вате практически какво 
трябва да направите, за 
да се стигне до получа-
ването на добавката за 
инвалидност към пен-
сията ви за прослужено 

в р е м е 
и въз-
р а с т . 
Най-на-
п р е д 
т р я б -
ва да 
отиде-
те при 
л и ч -
ния си 
л е к а р . 

Той следва да издаде 
съответните направле-
ния при лекари специ-
алисти, които да доку-
ментират вашето здра-
вословно състояние. 

След това трябва да 
се явите с тези докумен-
ти в ТЕЛК и там да се об-
разува съответната пре-
писка. Тя ще се изпрати 
на съответната комисия, 
която ще насрочи ден и 
час за явяване пред нея 
и ще прецени по събра-
ните документи и при 
прегледа дали с ваши-
те заболявания следва 
да бъдете инвалидизи-

ран и до каква степен. 
Комисията излиза с ре-
шение, което подлежи 
на контрол от Централ-
ната лекарска комисия. 
Трябва да попълните в 
НОИ заявление и заед-
но с другите изискуеми 
документи се подават в 
териториалното поде-
ление на НОИ по посто-
янен или настоящ адрес. 
Може да подадете заяв-
лението лично или чрез 
ваш законен представи-
тел. Ако всичко е наред, 
ще ви се отпусне пенсия. 
Не мога да отговоря на 
въпроса, след като ви е 
сменена ставата, дали 
ще получите инвалид-
на добавка към пенсия-
та. Това ще кажат ТЕЛК 
и НОИ. 

 Накрая ще отбележа, 
че въпросът за инвалид-
ните пенсии ежедневно 
се дебатира в пресата и 
от миналата година оп-
ределянето на степента 
на инвалидност е про-
менено, като се взема 
предвид само най-теж-
кото заболяване на кан-
дидата за инвалидизи-
ране. 

Препоръчам да за-
почнете от личния ле-
кар, който би могъл по-
конкретно да съдейства 
и покаже точно стъпки-
те, които трябва да из-
вървите до ТЕЛК.

Новата формула 
ощетява осигурените

От стр. 1 
Това каза социалният министър Бисер Петков.
Премиерът Бойко Борисов привика социалния 

министър Бисер Петков, шефовете на НОИ и син-
дикатите за обяснение за новата формула за пен-
сиите. В крайна сметка се разбра, че нито един бъ-
дещ пенсионер няма да бъде ощетен.

Скандалът с намалените пенсии избухна преди 
месец, когато хиляди хора разбраха, че ще полу-
чат много по-малко пари при пенсионирането си.

От тази година влязоха в сила промени, които 
според последните анализи на НОИ ще ощетят 
31% от новите пенсионери тази година. Причина-
та е, че т. нар. "индивидуален коефициент", кой-
то участва в пенсионната формула, се изчислява 
по нов начин. Според новите правила вече не се 
избират трите най-силни години преди 1997 г., 
не влиза и доходът между 1997 г. и 1999 г. Вземат 
се предвид само осигуровките от 2000 г. насам.

Министърът обясни, че НОИ няма как да напра-
ви оценка на въздействието, тъй като няма данни 
за внасяните осигуровки преди 1997 г.

Промените от 2015 г. доведоха до финансово 
дестабилизиране на пенсионния фонд, каза ми-
нистърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков. „Това се вижда в бюджета на ДОО. За пър-
ви път за 2019 г. планираният дефицит е под 4 
млрд. или около 1/3 от разходите вече се финан-
сират от държавата чрез субсидии от държавния 
бюджет. През 2015 г., когато започна реформата, 

повече от 50% от разходите се финансираха от 
бюджета. Смятам, че това е положителна тенден-
ция, а промените в индивидуалния коефициент 
нямат за цел да има икономия. Напротив, целта е 
по-справедливо да се обвърже размерът на пен-
сиите с максималния осигурителен доход. Това, 
че е по-справедливо, не означава, че е по-спра-
ведливо за всеки", обясни Петков.

С промяната, която се предвижда в изчислява-
нето на индивидуалния коефициент, ще има поло-
жително въздействие върху 56% от пенсионерите, 
на които им предстои пенсиониране през 2019 г., 
и 31% негативно засегнати, съобщи министърът. 
"Аз подлагам на съмнение тези числа. Струва ми 
се, че тези отклонения са много големи. В рамки-
те на това, което НОИ представи, отклоненията, 
които бяха констатирани, бяха в съвсем по-ниски 
стойности", каза той. Социалният министър обяс-
ни, че ще бъде дадена възможност да се поиска 
при изчисляването на пенсията да им бъде взет 
под внимание и доходът от периода 1997-1999 г.

До момента няма пусната пенсия по новите пра-
вила, т. е. няма ощетен, каза още социалният  ми-
нистър Бисер Петков.

"Тъй като се появиха съмнения, че ще бъдат 
ощетени хората в очакванията си за размера на 
пенсията, затова ще направим необходимото. Ще 
бъде предвидена преходна разпоредба", поясни 
министърът.

Тао Поршон-Лънч е известна като 
най-възрастния йога учител в света, 
защото в момента тя е на 100 години!

Тао е родена на 13 август 1918 г. в 
Индия. Започва да се занимава с йо-
га, когато е едва на 19 години. Нейна-
та концепция за живота е, че няма не-
възможни неща, а в момента желани-
ето й е да внуши идеята, че всяка же-
на е "повече от годините си" и нежни-
ят пол не бива да си поставя бариери 
заради възрастта. "Няма такова нещо 
като възраст", споделя в свое интервю 
вдъхновяващата Тао.

Тя преживява Втората световна война в Европа 
и след края й започва работа като модел. Избра-
на е за жената с най-дълги крака на Стария конти-
нент. Съдбата и кариерата й я отвеждат в Холивуд, 
където се снима в няколко продукции. Професио-
нален завой я отвежда към писането на сценарии 
и режисурата. По това време е била силно увлече-
на към танците.

Когато Тао била на 25 години, преживява сери-
озна травма. Лекарите постоянно й повтаряли "ня-
ма да можеш да правиш това, не можеш да правиш 
онова...", но тя нямала никакво намерение да се пре-

то е с 10 лв. на месец. Разме-
рът на месечната вноска от 1 
януари стана 110,88 лв., като 
през миналата година тя бе-
ше 100,98 лв.  Това означава, 
че тези, които искат да закупят 
5 години, което е и максиму-
мът, ще трябва да се бръкнат 
в джоба с 600 лв. отгоре. При-
чината е повишаването на ми-
нималната работна заплата от 
510 на 560 лв.  Нов вид месеч-
на помощ за деца без право 

на наследствена пенсия, коя-
то ще се отпуска без доходен 
критерий, влиза в сила. 

Размерът на вноската се из-
числява с процента, опреде-
лен за фонд „Пенсии“ за ро-
дените преди 1 януари 1960 
г., които за 2018 и 2019 г. е 
19,8% от минималната запла-
та. 1241 нашенци са закупили 
стаж, за да излязат в заслуже-
на почивка, през първото по-
лугодие на 2018 г., като през 

първите 3 месеца те са били 
едва 268. Това става ясно от 
данните на осигурителния ин-
ститут. Средно, за да се пен-
сионират, не са им достигали 
по 21 месеца. Освен пенсио-
нерите, на които не им дос-
тигат години, студентите съ-
що могат да си закупят време-
то, през което са следвали. До 
юни 2018 г. от закупен стаж в 
осигурителния институт са по-
стъпили 4 860 040 лв.

Стажът за пенсия поскъпва

Вдъхновяваща история

даде на здравословните проблеми.
Тао признава, че винаги е мечтаела да има дълъг 

живот, и е щастлива, че го е постигнала и все още 
може да преподава йога дори и на 100. Тя призо-
вава хората никога да не се отказват от целите си 
и да не позволяват някой да им внушава, че нещо, 
в което вярват, е невъзможно.

Но най-важното според Тао е да помагаме на ду-
шите, които срещаме по време на житейския си път. 
И разбира се, усмивката! Тя никога не е преставала 
да се усмихва на света и потвърждава, че той винаги 
също е бил предразположен положително към нея.

Българите, на които не 
им достига стаж за пен-
сия, от началото на го-

дината плащат повече, ако 

искат да си закупят осигури-
телен стаж. Това съобщиха 
от Националния осигурите-
лен институт. Поскъпване-
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Инвеститор за 
АЕЦ „Белене”

Изборът на инвес-
титор за изграждането 
на АЕЦ "Белене" е пре-
допределен - ще е или 
Китайската държавна 
компания за ядрена 
енергетика, или "Роса-
том". Това обяви  бив-
шият енергиен минис-
тър Румен Овчаров.

Руснаци
 в България

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

Забрана 
на наргилета
Пълна забрана на 

пушенето на наргиле 
в затворени простран-
ства у нас. Това пред-
лагат депутати от НФ-
СБ и ВМРО от групата 
на "Обединените па-
триоти". Идеята пре-
дизвика силна съпро-
тива от собствениците 
на заведения.

 В челните 
редици 

България е на едно от 
първите места в ЕС по 
дял на хората, които 

работят прави. За 
сметка на това хората, 
упражняващи тежък 

труд, у нас са по-малко 
от средното за Европа.

Да си добър ев-
ропеец, означава 
първо да си добър 
българин.
Проф. иво хрисТОВ

Къде живеят най-здравословно
Може би има някакви тайни 

съставки в гаспачото и паеля-
та, които нареждат Испания на 
челната позиция в тазгодишна 
класация за най-здравослов-
но живеещите нации на пла-
нетата.

Класирането се опреде-
ля според няколко различни 
критерия, свързани със здра-
вословния начин на живот. 

Още пет европейски стра-
ни се нареждат в топ 10 – Ита-
лия (2), Исландия (3), Швейца-
рия (5),  Швеция (8) и Норве-
гия (9). Японците живеят най-
здравословно сред азиатските 
народи и се нареждат на чет-
върто място, Сингапур е осми. 
Австралийците са седми, а Из-
раел заема десетата позиция. 
Индексът се определя, като 
се отчитат средната продъл-
жителност на живота, употре-
бата на цигари, процентът на 

Работим повече, 
а сме по-злеКолко губим от банковите влогове

Плащаме още една такса при личния лекар
Допълнителна такса 

за преглед при лекар! 
Пациенти плащат, за да 
им запишат час, да ги 
подсетят за профилак-
тичен преглед или да 
им проверят здравно-
осигурителния статус. 
Таксата, която са въвели 
част от медиците, про-
вокира недоволство и 
сигнали до здравните 
власти.

Сигналът идва от па-
циент на общопракти-
куващ лекар в София. 
Лекарят има договор 
с външна фирма за из-
вършване на админи-
стративни услуги. На-
пример -  записване на 

час за преглед. Ако па-
циентите пожелаят да 
ползват външната фир-
ма, плащат 2 лева. Точ-
но срещу това плащане 
има негодувание.

Доктор Румяна Гу-
джева има договор с 
външна фирма за услу-
ги като записване на час 
за преглед, подсещане 
за профилактичен пре-
глед, проверка за пла-
тени вноски. Пациенти-
те, които поискат услу-
гата на фирмата, плащат 
по 2 лева.

"За мен е редно, за 
да получиш една по-
добра услуга, да запла-
тиш една минимална су-

ма", обяснява д-р Румя-
на Гуджева. 

Пациентите, които 
поискат външната фир-
ма, сключват договор с 
лекаря си. Той пък има 

договор  с нея и пери-
одично й плаща. Бо-
лните могат и да отка-
жат да минават по този 
ред, тогава обаче може 
да им се наложи напри-

По последни 
данни на "Еврос-
тат" се оказва, че 
1/5 от парите ни 
отиват за храна, а 
още толкова дава-
ме за поддържане-
то на дома. 

"Статистиката на 
"Евростат" не ми е 
ясна. Българинът 
дава 1/3 от дохо-
дите си, или 11 860 лв. годишно, за храна, напит-
ки и бит. Разходите растат по-бързо от приходите. 
Това означава, че ние обедняваме. Расте обслуж-
ването на жилищата и транспорта. Има ръст на да-
нъците и осигуровките. 19,7% от парите на бълга-
рите отиват за обслужване на жилищата, а в Евро-
па плащат повече, но останалите разходи са им по-
ниски", коментира финансистът Мика Зайкова. Спо-
ред нея има неприятни тенденции, които показват, 
че българите обедняват. Увеличават се разходите 
за обслужване на жилищата - ток, парно, ремонти. 
Така че явно работим по-добре, защото заплатите 
се увеличават, но живеем по-зле, защото разходи-
те ни изпреварват доходите.

"70% от българите купуват дрехи втора употре-
ба, а сега въведоха екотакса и така качиха цените 
им и разходите за тях ще се увеличат", посочи Зай-
кова. Тя бе категорична, че 80% от пенсионерите 
са под прага на бедност, а и средната пенсия оста-
ва много ниска. "Тези хора имат сериозен проблем 
с покупка на лекарства, 647 лв. плаща българинът 
за здраве, как с ниските пенсии това ще стане", до-
пълни финансистът. Според нея 46% от българите 
нямат никакви спестявания.

мер да чакат повече за 
преглед. Върнати няма 
да има, а промяната е 
заради свръхнатоваре-
ност, казва медикът.

От отговора на здрав-
ната каса става ясно, че 
тя плаща за медицин-
ските дейности, а с ад-
министративните лека-
рите могат да се разпо-
реждат както преценят. 

"Реално лекарите 
чрез тези фирми си на-
мериха една възмож-
ност да си повишат по-
требителската такса", 
отбелязва обаче Пенка 
Георгиева от пациент-
ската организация "За-
едно с теб".

хора с наднормено тегло. В не-
го се включват и други факто-
ри като достъп до питейна во-
да, здравна помощ, състояние 
на околната среда.

Испанците имат най-високата 
средна продължителност на жи-
вота в Европейския съюз, изпре-

варвани в световен мащаб само 
от Япония и Швейцария. Според 
прогнозите през 2040 г. Испа-
ния ще е на първо място в та-
зи класация със средна продъл-
жителност на живота 86 години.

Изследователи казват, че кул-
турата на хранене е от голямо 

значение и е показателно, 
че Испания и Италия заемат 
първите две места. Оказва се, 
че средиземноморската дие-
та, която включва предимно 
зехтин, ядки, плодове, зелен-
чуци и морски дарове, пред-
пазва от проблеми със сър-
дечно-съдовата система.

За България  подробнос-
ти не са публично публику-
вани, тъй като страната ни не 
е между първите 50. Що се от-
нася до страните от региона 
на Балканите, Словения се на-
режда преди всички останали 
и заема 24-та позиция в обща-
та класация. Гърците са на 26-
о място, а Хърватска - на 31-
во. Черна гора, Босна и Херце-
говина и Албания са съответ-
но на 41-ва, 42-ра и 43-та по-
зиция. Сърбия и Северна Ма-
кедония са малко преди нас 
и Румъния.

Днес хората са по-добре финан-
сово образовани, разбират ролята 
и мястото на небанковия финансов 
сектор, инвестиционните процеси и 
доста от тях постепенно започват да 
инвестират, но процесът е бавен. Въ-
преки ниските лихви, предлагани от 
банковите депозити, днес сравни-
телно малко хора се престрашават 
да инвестират на капиталовите па-
зари. Това каза проф. Стефан Петра-
нов, преподавател в Софийския уни-
верситет "Св. Климент Охридски".  

Проф. Стефан Петранов 
заедно със свои ко-
леги инициира 
създаването на 
един от при-
ватизацион-
ните фондо-
ве по време 
на масовата 
приватизация 
- "Златен лев", а 
по-късно е сред уп-
равителите му. Фондът е 
успешен, събира над 80 хил. акцио-
нери, които са получили тогава и до 
ден днешен продължават да получа-
ват дивиденти от фонда.  За прите-
жателите на така наречените "спящи 
акции" професорът каза, че те също 
получават дивиденти дори да не са 
ги потърсили. 

Той сподели за трудностите от 
онова време да се обяснява на ши-
роката общественост какво озна-

чават различните форми на инвес-
тиционно и финансово посредни-
чество.

Петранов каза, че за периода от 
1995-1996 г. българското общество 
тъкмо е излязло от сериозните фи-
нансови проблеми - на финансови-
те пирамиди, на сериозна инфлация 
и хиперинфлация, доста търговски 
банки са фалирали, а всичко това 
е довело до създаване на атмосфе-
ра на недоверие към финансовия 
сектор, при това основателно. То-

гава се създават прива-
тизационните фон-

дове, а след то-
ва  и инвес-

тиционните 
дружества, 
трябвало е 
да се пре-
о д о л я в а т 

доста пред-
разсъдъци, но 

това е зад нас, по-
сочи още професорът. 

Той потвърди, че въпреки 
практически нулевите лихви на бан-
ковите депозити, ако се отчете цена-
та на банковите услуги, днес малко 
хора се престрашават да инвестират 
на капиталовите пазари у нас. Ин-
флацията на потребителската кош-
ница е над 3% и реално хората, ко-
ито държат депозити в банките, гу-
бят по 3% годишно като покупател-
на способност.
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От стр. 1
Приказките на седеса-

рите бяха омайни. Обеща-
ваха връщане земята на 
собствениците в реални 
граници, премахване на 
промишлените комбина-
ти мастодонти, стимули-
ране на частната иници-
атива, приватизация на 
всичко, понякога и за 1 
долар… 

Докато се усетим, връз-
ките със суровинната база 
и огромния пазар на Ру-
сия бяха прекъснати, ико-
номиката зацикли, дохо-
дите се сринаха, дойде 
бедността. Когато поло-
жението стана нетърпи-
мо, на хоризонта се поя-
ви Симеон, дето щеше да 
ни оправи за 800 дни, а за-
едно с него и бодигардът 
му Б. Борисов. Злите ези-
ци твърдят, че за да не бъ-
дат вкарани зад решетки-
те Костов и компания, це-
ната е няколко милиона в 
куфарче, предадени в ра-
йона на Боровец за раз-
ходи, свързани с учредя-
ването на НДСВ и банката 
на Славчо Христов, преот-
стъпена на Цветелина Бо-
риславова – съжителка на 
преминалия в охранител-
ния бизнес бивш пожар-
никар.

Предисторията е необ-
ходима, за да стигнем до 
първоначалните полити-
чески прояви на днешния 
премиер. Харесан с актив-
ната си дейност, главният 
секретар на МВР без осо-
бена трудност бе избран 
за градоначалник на сто-
лицата. Не може да се от-
рече фактът, че сам кара-
ше черния си мутренски 
джип, бе изключително 
достъпен и благоразпо-
ложен към репортерките, 
допадаше на спортисти и 
младежи, развял 
черния си кожен 
шлифер. Жените 
също си падаха по 
него заради мъж-
карския му вид. В 
кметството тогава 
управляваха сини-
те. Владимир Ки-
сьов, евентуален 
бъдещ евродепу-
тат, бе председа-
тел на общинския 
съвет. ГЕРБ не съ-
ществуваше, но 
имаше отговарящ 
за сигурност та  
Цв. Цветанов, при-
тежаващ амбиции и орга-
низационни качества. Ня-
ма да проследяваме хро-
нологията, само ще при-
помним, че новото фор-
мирование според изсле-
дователи на явлението е 
проект на немската дес-
ница и получи съкруши-
телен успех на парламен-
тарните избори заради 
обещанието за

ВЪЗМЕЗДИЕ
срещу грабителите на ро-
дината. Бойко люто се за-
канваше на Гаргамел, из-
мисли прякора на драга-
левския любител на те-
менужки, сравнил го със 
злия магьосник, канибал 
на смърфове от популя-
рен анимационен сериал. 
Продалите за жълти сто-

тинки фабрики, предпри-
ятия, заводи се стягаха за 
затворническите килии. 
Трепереха ликвидатори-
те на селското стопан-
ство, банкерите, отпуска-
ли несъбираеми креди-
ти, фараоните на финан-
сови пирамиди, затрили 
спестяванията на хора-
та, и се изпокриха като 
мишоци. Нямаше как да 
не му се вярва на Бори-
сов най-малкото защото 
всички искаха да получат 
наказание превърналите 
общонародната собстве-
ност за 30 млрд. долара, 
както твърдеше главният 
прокурор Филчев, в тай-
ни постъпления в лични 
сметки в швейцарски бан-
ки, имоти в Гърция и Ис-
пания, имения с високи 
стобори, които виждахме 
с вертолет 
от въздуха.

Нищо по-
добно оба-
че не се 
случи. Зато-
ва пък пър-
вият човек 
след Б. Бо-
рисов при-
доби шест 
апартамента 
с четири съ-
дебни дела. 
Ако някой 
се е надявал 
преди, пък и сега Цв. Цве-
танов да пострада, лъгал 
се е. Може ли да бъде ре-
визиран? Разбира се, че 
да. Но резултатите ще са 
такива, каквито бяха - спо-
ред закона няма злоупо-
треба. Ще го препита на-
значената от него Антико-
рупционна комисия спо-
ред наложени пак от не-
го правила…

Усетили келепир, че 
при десните се богатее и 

моралът е без значение, 
доста тарикати се вляха 
в новата политическа си-
ла. Самият Цветанов мо-
же да бъде сочен за ге-
ний. Той умее да обикаля 
като апостол селца и па-
ланки, да привлича при-
ятели, да печели избори, 
да говори напоително, 
без да казва нищо, да за-
мазва гафове, да променя 
позицията си и да се из-
мъква от критични ситуа-
ции. Да вземем за пример 
последната трансформа-
ция на два негови апар-
тамента в един. На пръв 
поглед намалява бройка-
та – стига са го плюли, че е 
собственик на шест квар-
тири, купени със спестя-
ванията на тъста му пен-

сионер. Поредната сдел-
ка е, меко казано, скандал-
на. Разкритието е на „Сво-
бодна Европа” – държав-
на фирма на САЩ, а раз-
следването – на агенция 
„Антикорупционен фонд”. 
Израсналият в село Шу-
ма, Годечко, придобива 
суперлуксозна разгърна-
та площ от около 300 кв. 
м, с персонален асансьор, 
два отделни гаража за по 
627 евро на квадрат при 
цена във въпросната коо-
перация от 2400-3000 ев-
ро. Да придобиеш нещо 
за ¼ от стойността, което 
струва близо 2 милиона, 
си е направо

ТЪРГОВСКИ ТАЛАНТ
Едва ли някой ще пос-

мее резултатно да разни-
щи приходите на държав-
ния служител с фиксира-

на заплата. Независимо от 
подадения сигнал до про-
куратурата. То бива, то мо-
же, но този път Цвъки се 
оля. Чувството за безнака-
заност, както твърдят за-
познати, го е довело и до 
разни комбинации при за-
мяната с цел избягване на 
такси и данъци. А уж тряб-
ва да е пример на почте-
ност председателят на 
най-голямата парламен-
тарна група. 

Две видни лич-
ности успяват да 
се уредят за съсе-
ди на Цветанов по 
занижени цени - 
правосъдната ми-
нистърка Цачева и 
бившият министър 
на културата Веж-
ди Рашидов. В гру-
пата е зам.-минис-
търката на спорта 
Ваня Костова, май 
кумица на Цвета-
нов. Добавим ли и 
министъра на фи-
нансите Горанов, 
обитаващ безплат-

но огромно жилище, е ви-
дно, че виждайки края на 
своята политическа кари-
ера, лидери на ГЕРБ гле-
дат да реализират парите 
си в недвижимост…

И най-големите наив-
ници няма как да не си 
зададат въпроса срещу 
какво видни гербаджии 
получават апартаменти с 
огромна отстъпка. Исти-
ната, макар и по лъжичка 
на час, постепенно изплу-
ва на повърхността. Фир-
ма „Артекс“ е започнала 
строителство на 34-ета-
жен небостъргач в район, 
в който сгради над 8 етажа 
са недопустими. Общест-
веността е възмутена, 
протестите – ефективни, 
обектът – замразен. Глав-

ният архитект на столи-
цата се оплаква от силен 
натиск за продължаване 
на изтеклото разрешител-
но. Намесват се полити-
ците. Групата на Цветанов 
вкарва поправка в Зако-
на за устройство на тери-
торията, с която обтекае-
мо се отваря вратичка за 
вложилите вече милиони 
нарушители на правила-
та. Зам.-министър Йовев 
тълкува новата ситуация 
в тяхна полза. Лозенча-
ни са възмутени. Иници-
ативният им комитет се-
зира различни институ-
ции, в това число и пред-
седателя на Комисията за 
вътрешна сигурност. За-
щото съмненията са за 
корупционни сделки. Цв. 
Цветанов не разглежда 
сигнала с колегите, а ди-

ректно препраща писмо-
то на кметицата Фандъ-
кова, а след четири дни, 
от които два са почивни, 
прави замяна и придо-
бива луксозно жилище в 
кооперация на „Артекс“. 
Урежда и кумицата си. Как 
точно Веждито, председа-
тел на културната коми-
сия, и бившата провале-
на кандидатка за прези-
дент Цецка стават техни 
съседи, ще се разбере 
след предстоящите про-
верки. Със страшна сила 
обаче блясва лобистката 
същност на парламентар-
ното мнозинство. Остав-
ките на министърката на 
правосъдието Цачева и 
на зам.-министърката на 
спорта Колева, дори и на 
Цветанов едва ли ще спа-
сят обогатилата се до кра-
ен предел за десет годи-
ни партия за „европейско 
развитие“. Започне ли съ-
щинското разплитане на 
кълбото, ще се стигне до 
общината, регионалното 
министерство, строител-
ния надзор и къде ли още 
не. Това е поредното до-
казателство, че в много-
страдалната родина нор-
мален бизнес не може да 
съществува, смачкан и ре-
кетиран от алчната руш-
ветчийска власт. 

Прогнозираме, че по-
скоро рано, отколкото 
късно ГЕРБ ще има съд-
бата на новите им съюзни-
ци от грабителското СДС. 

Народът отлага, но не 
забравя!

Още на следващия ден 
след оповестяването на 
поредните имотни издън-
ки гербаджиите сключиха 
съюз с остатъчното СДС. 
Не стига че сините оби-
тават незаконно етаж на 
„Раковски” 134, макар че 

са един файтон хора, те 
са и член на ЕНП. Поне-
же от Брюксел е прис-
тигнала депеша на пред-
седателя на народняци-
те за обединение, Румен 
Христов, с когото Б. Бори-
сов се познава още отпре-
ди 20-30 години, заедно с 
Владо Кисьов дойдоха на 
среща при премиера и из-
молиха две места в тяхна-
та листа за евродепутати. 
Бойко заяви, че е разпоре-
дил на Цветанов да реши 
въпроса. Какви ти събра-
ния на основните органи-
зации, какви ти дискусии, 
спорове, преференции и 
т.н.! Босът разпорежда и 
толкова. Да не са социа-
листи, че да съблюдават 
демокрацията. Я какви са 
главоболията на Корне-
лия Нинова от единобор-

ството меж-
ду Елена 
Йончева и 
Сергей Ста-
нишев. Сме-

лата журна-
листка има-
ла над 285 
номинации, 
а председа-
телят на ПЕС 
– малко по-
малко. И ето 
го мечтания 
конфликт за 
опонентите 

на левицата. Канят Серго 
да се жали по разни сту-
дия, пригласят му стари 
кримки от екрана, развя-
ват се кирливи ризи – по-
зор! В крайна сметка баба 
Пена от Горно Нанадолни-
ще се пита дали битката 
не е за огромните запла-
ти в евро. 

Да се върнем на отно-
шението към институции-
те. Честно казано, хич го 
няма, и то съвсем заслу-
жено. Днес се приема не-
що, дори става закон. Ут-
ре на Борисов му скимва 
и то се променя, прави се 
и промяна на промяната. 
Циркът с индивидуалния 
коефициент на пенсиите 
и ощетяването на хиля-
ди бъдещи пенсионери, 
приличащо на пладнеш-
ки обир, е само щрих от

НАЧИНА  
НА УПРАВЛЕНИЕ

От Народното събра-
ние нищо не зависи. Пре-
миерът привиква социал-
ния министър и след два 
часа Томислав Дончев из-
лиза пред журналистите 
с твърдението, че няма-
ло нищо такова и власт-
ниците не са идиоти!!! За-
що социалистите да посе-
щават парламента, имащ 
симпатиите едва на 12% 

от българите! Неговото 
легитимиране в момента 
е със силите на така наре-
чените Обединени патри-
оти, които при прекратя-
ване на мандата ще гле-
дат дълго пленарната за-
ла през крив макарон. Ус-
лади им се държавната ба-
ница и в духовен, и в ма-
териален план. Дърдор-
ковците от „Воля” влагат 
комичен елемент – тука 
има, тука нема. Депесари-
те преследват целите си и 
макар и бавно, получават 
онова, което искат. А ние 
плащаме за депутатски-
те забавления. От пенси-
онния закон избраниците 
ни бягат като дявол от та-
мян. Вместо да преразпре-
делят спестените от дър-
жавната субсидия 700 млн. 
от 2015 г. досега, те се чу-
дят как още повече да оре-
жат парите на НОИ. За Ве-
ликден ще подхвърлят по 
40 лв. на 1 320 000 пенси-
онери, които според до-
клада на ЕС са в риск от 
бедност. Апропо, в същия 
критичен документ е отбе-
лязано, че 30 на сто от ко-
рупционните далавери се 
вършат от видни държав-
ни и политически лично-
сти. Подобен е и  сигна-
лът от Вашингтон, в който 
съдебната система е обя-
вена за зависима и при-
криваща крупни злоупо-
треби. Шефът на специ-
ализираната прокуратура 
Гешев и вътрешният ми-
нистър Маринов бяха при-
викани зад Океана, но не 
дадоха пресконференции 
след завръщането си.

Доверието е морална 
категория. От него зави-
си изключително много 
успехът на национална-
та кауза. Има ли пропаст 
между властта и народа, 
неминуемо се стига до об-
ществена катастрофа. Из-
меренията й са демограф-
ски, социални, икономи-
чески, политически, сис-
темата зацикля. Стабил-
ността е само на думи. 
Десницата постигна кла-
сово разделение по мате-
риален признак. Завладя-
ва почти всички лостове в 
страната, нейни предста-
вители вземат пример от 
Цветанов и не се сраму-
ват да трупат богатства. 
Колкото повече шайката 
(определението е на Ан-
тон Тодоров) взема за се-
бе си, толкова по-малко 
остава за здравеопазва-
нето, образованието, ин-
фраструктурата, заплати-
те, пенсиите на обикнове-
ните хора. Добре е, че мас-
ките паднаха. 

4 Политика Общество

Петьо ДаФиНкиЧЕВ

Приемственост

дружбата на герБ със сдс, което е символ на ко-
рупция, далавери, пладнешки обир на общите акти-
ви, на дело показва, че не се различават от винов-
ниците за сполетелите ни беди след прехода. те са 
техен приемник в стила на управление. Жозеф дол 
е разпоредил и ще бъдат в единен строй. Желание-
то е отново континенталният съюз да се команд-
ва от енП. нищо че точно тя е причината за миг-
рантската вълна, финансовата криза, напускане-
то на англия, вредните санкции срещу русия. Успе-
хът им зависи от пробуждането на европейските 
народи. Протестите във франция са показателни. 
те явно са началото на предстоящата голяма про-
мяна. важно е ние, българите, пак да не се снишим…

луксозната сграда в кв. „изток“
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90-годишни йога баби блеснаха в спортна кампания дО главния редактОр

Читателят ради се-
мов от габрово разсъж-
дава в писмото си върху 
проблемите на раждае-
мостта преди и сега, 
за голямата безрабо-
тица у нас и демограф-
ския срив в България.

Щера стоянова от карнобат ни пише за 
ниските пенсии и за тежкия живот на пенси-
онерите. Тя казва, че е на 85 г. и е принудена 
да се отоплява на дърва заради липса на па-
ри за ток и пренася дървата по 80 стъпала. 
Разсъждава също за високите данъци и труд-
ностите за хората от третата възраст.

Уважаема редакция, гордея се, че ви има, 
пише в писмото си Ю. иванова от нико-
пол и продължава: „Вълнува ме всичко, кое-
то отразявате на страниците на вестни-
ка - споделените съдби на млади и стари, 
поезията за деца и възрастни, материали-
те за нашия бит, култура и история. Бъде-
те все така талантливи журналисти, ис-
тински българи!”, приключва писмото си тя.

Уважаеми господине,
Във връзка със създала-

та се обстановка в стра-
ната у мен напират въ-
проси, които си позволявам да 
споделя с вас, защото сте личност и 
ще разберете тревогата ми за съдбата на моя на-
род. Той протестира, но има вина, че се поддаде на 
внесения отвън упадък на моралните ценности. 

Още през 1945 г. Алън Дълас в статия описва 
как ще разруши социалистическия строй, като 
започне с поквара на младото поколение. Точно 
това ние виждаме днес – не спираме разрухата и 
тя продължава. Щом сме безхарактерни и се под-
даваме, да ни е честита! Няма да има резултат 
от масови протести, а всеки да огледа себе си и 
като види докъде се е докарал, да се поправи. За съ-
жаление ние започваме да оправяме света на дру-
гите. Свидетел съм на събития от управлението 
на цар Борис III до днес. И така: 1. Защо премахна-
ха думата „народна” за Република България? На-
ли „демос” означава „народ” и „народна” означава 
„демократична”? 2. Къде потъна синьото знаме 
със земното кълбо и гълъба с маслиново клонче – 
символи на мира? Не сме ли вече за мир? 3. Какви 

са тези въоръжавания? Кого ще нападаме? Кой ни 
напада? Или производители на оръжия имат нуж-
да от пазар? 4. Кой народ на земното кълбо Русия 
е изгонила от родните им домове? 5. Къде се по-
криха Иван Костов и Надежда Михайлова след го-
лямото скачане? Устроиха се и изчезнаха. Кой и 
защо закри фабрики, заводи, предприятия, къде-
то хората работеха за хляба си? И полето запус-
тя – нивите, градините. 6. Какво е това падение, 
наречено гей паради? Що за термин е садо-мазо? 
7. Какво представляват и кому служат личности 
„невинни” с 6 апартамента? 8. Какви са тези с хи-
ляди левове заплати за депутати, които не гла-
суват закони за доброто на народа, а водят бор-
ба за власт и пари?

Много хора си задават такива въпроси.
С уважение към вас, г-н Дафинкичев, и възхище-

ние от прекрасния вестник „Пенсионери”!
Н. ДОНЕВа

чувствам добре“, сподели 94-го-
дишната Вера Каменова. Баба Ве-
ра  беше най-активният участник 
в раздвижването. Сред ентусиас-

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

чувствам добре“ – сподели пен-
сионираната атлетка, която не се 
затрудни с никое упражнение и 
демонстрира завидна гъвкавост. 

Специален гост на съ-
битието беше водещата на 
„100% будни“ Мария Ан-
донова, която поздрави 
участниците в кампания-
та. „Преди 2 години с ко-
лело изминах пътя Ками-
но, което беше моето пре-
дизвикателство. Там сре-
щах възрастни хора на ва-
шите години, които също 
не се отказваха и продъл-
жаваха по пътя си. 

Пожелавам ви и вие да 
не се отказвате да бъде-
те активни и да преслед-
вате своите предизвика-
телства – за някои може 
да са едно или две стъпа-

ла, но едно по едно да ги пре-
одолявате“, сподели чаровна-
та водеща. 

Невена цЕНОВа 

Въпреки че сме свикнали да 
свързваме възрастта с обездви-
жване и отдалечаване от спорта, 
инициативата „Без оправдания“ 
показа, че това 
далеч не е така. 
Второто поредно 
събитие от едно-
именната спортна 
кампания на ACES 
се състоя в дома 
за възрастни хо-
ра „Дълголетие“ 
в София, където 
специалисти де-
монстрираха уп-
ражнения, подхо-
дящи за хората в 
напреднала въз-
раст. 

Сред участни-
ците в гимнасти-
ката бяха дами 
на 94 и 96 години, които редовно 
практикуват йога. „Всяка сутрин с 
изгрев слънце правя своите 7 уп-
ражнения, които ме карат да се 

Баба Величка 
Митрева е на 88 г., 
сега живее в Черно-
морец, но е родена 
в родопско село, 
омъжена в някогаш-
ния Симеоновград, 
днешен Марица. 
Работила е на мно-
го места и различ-
ни неща - и в кухня 
в ресторант, и в тъ-
качен цех, и в детска 
градина. Някога бе-
ше лесно да си наме-
риш работа, призна-
ва тя, днес е трудно 
за младите. Но пък 
тук, в Черноморец, 
има пенсионерски 
клуб, въпреки че се-
га през зимата не хо-
дя там. Но местните 
се събират често и 
пътуват. 

Питам баба Ве-
личка къде е ходи-
ла най-далече оттук. 
Припомня си пъте-
шествие до Румъ-
ния и до Русия. На-
всякъде й харесало. 

Когато човек е здрав и 
е млад, навсякъде е до-
бре, мъдро казва баба 
Величка. Тя се радва на 
внук и внучка с двама 
правнуци - Ева и Георги. 
Синът й Антон е дърво-
резбар и скулптор. Той 
често е при майка си Ве-
личка. Питам я кога съ-
бира децата около нея. 
По празниците идвали 
със семействата си. А на 
какво ги учи, я питам. Те 
достатъчно много знаят, 
а и са далече оттук, жи-
веят в Пловдив, казва тя. 

Но пък синът Антон 
неотлъчно е до майка 
си. Той е на 64 г., няко-
га завършил институт 
по изобразително изку-
ство, специалност дър-
ворезба. Учил и завър-
шил спортно училище в 
Хасково, решил да бъде 
спортист по борба. Та-
ка съчетавал цял живот 
спорта с изкуството. Из-
работил няколко дър-
ворезбовани олтара за 
църкви в околните села, 

икони, правил изложби 
от свои творби у нас и в 
чужбина. Съпругата му е 
начална учителка. През 
зимата Антон живее и 
твори в Пловдив, къде-
то са децата и внуците 
му, но дойде ли пролет-
та, после и цялото лято е 
в Черноморец при май-
ка си Величка. 

Докато седят и раз-
говарят с нея под смо-
кинята в двора, Антон 
работи, изпълнява ня-
колко поръчки за дър-
ворезба. Изработва ико-
ни за местен колекцио-
нер, инкрустира още 
стари оръжия, ятагани, 
ножници. Но това, на ко-
ето отдава сърцето и ду-
шата си, е писането. Има 
вече две издадени кни-
ги с есета и импресии, 
посветени на любовта 
му към морето, прежи-
вявания из Родопския 
край, от живота му в 
Пловдив. Казва, че иска 

да пише за тишината, 
за дървояда в дърво-
то, за смокините нао-
коло и за някогашни-
те му спомени. 

Един ден написал 
есе за баща си, оста-
вил му в наследство 
селската къща, която 
отдавна я няма, и фа-
милното му име. Оста-
вил му и една силоно-
ва риза с извезана ро-
за на джобчето. Мил 
щрих от миналото. 

Казва: „Не мога къ-
щата да прегърна, ри-
зата обличам често, 
става ми хладно, мо-
же би от силона. Ще 
си направя един го-
рещ чай, дано ме сто-
пли. Едва ли! За такива 
неща пиша” – споделя 
Антон, седнал до май-
ка си Величка в двора 
под смокинята в Чер-
номорец.

Дарина НЕНОВа

величка и антон митреви

Íàâñÿêúäå å õóáàâî, êîãàòî ñè ìëàä è çäðàâ

Здравейте приятели, 
За мен най-хубавият 

ден от седмицата е сряда, 
тогава получавам в. „Пен-
сионери”. Раз-
листвам го 
с интерес, 
п р о ч и т а м 
заглавията. 
После взе-
мам лупата 
и започвам 
от начало-
то. Всеки ред, 
всяка тема, на 
чист, правилен български 
език, интересни факти, 
рубрики, снимки. Темите 
ме увличат. Забравям вре-
мето, болестите, тревоги-
те. Това четиво обогатява 
знанията ми. И още нещо 

- никога не бях решавала 
кръстословици. Реших да 
опитам и успях. Почувст-
вах удовлетворение – на-

учих още нещо 
от моя вест-
ник, моя при-
ятел. Нужни 
са ми малки 

„победи” след 
преживените 

житейски по-
ражения. Ви-

наги се зани-
мавам с нещо 

според възможностите 
ми. Вземам си лекарства-
та и не мисля какво ми е. 
„Това, за което не мислим, 
не съществува” - тази мак-
сима работи! 

г-жа ДОНЕВа

С вас забравям 
болести, тревоги
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Животът е красив в 
тази луда надпревара

ÑÀËÀÒÀ ÎÒ ÍÀÕÓÒ 
È ÏÅ×ÅÍÈ ×ÓØÊÈ

 Продукти: 1 ч. ч. нахут, 4 печени 
чушки, 4 скилидки чесън, половин 
връзка магданоз, 3 с. л. зехтин

 Приготвяне: Суровият нахут се 
накисва от вечерта, а на сутринта се 
вари около час, докато омекне. След 
това се залива със студена вода и се 
претърква с ръце, за да паднат люс-
пите. Не е задължително да махате 
люспите на нахута, но тъй като те са 
доста плътни, е добре да отделите 
няколко минути за тази процедура. 
После отново наху-
тът се залива с вода, 
която се прецежда, 
за да паднат люспи-
те. Ако ползвате на-
хут от консерва, то-
ва не е необходимо.

 Нахутът се изсипва в купа. Обеле-
ните чушки се нарязват на дреб-
ни парчета или ивици и 
се добавят към него. 
Магданозът и че-
сънът също се 
нарязват и до-
бавят в купа-
та. Салатата 
се подпра-
вя с ½ ч. л. 
сол, зехтин 
и 1 с. л. ли-
монов сок. 
Разбърква 
се добре и е 
готова за кон-
сумация. Може 
да приготвите са-
латата и малко пре-
ди сервиране, за да мо-
же нахутът да поеме от арома-
тите и да се овкуси добре.

ÃÚÁÅÍÀ ÑÓÏÀ
 Продукти: 500 г гъби, 1 морков, 

1 глава лук, 100 г целина, 1 к. ч. ориз, 
половин връзка магданоз

 Приготвяне: Измийте, почистете 
и нарежете моркова, лука и целината 
на дребно, след което изсипете наря-
заните зеленчуци в сгорещеното ол-

Фигурата на Вла-
димир Дими-
тров – Майстора 

все още остава нераз-
гадана. Роденият през 
1882 г. в македонско-
то село Фролош мъл-
чаливец изумявал сво-
ите съвременници със 
странния си характер, 
а няколко десетилетия 
след смъртта си е наре-
ден сред най-безспор-
ните български класи-
ци в изобразителното 
изкуство. Около него 
има много мистерии, 
най-голямата от които 
е бащинството на него-
вата племенница Еми-
лия. И до днес злите 
езици твърдят, че ве-
ликият художник, кой-
то през целия си жи-
вот мечтаел да има 
собствено дете, е из-
вършил кръвосмеше-
ние, като се сдобил с 
рожба от собствената 
си сестра Йордана.

Донка Паприкова, 
известна като българ-
ската Майка Тереза, 
също е племенница на 
Майстора.  Сестрата на 
Владимир Димитров 
била женена за шизо-
френик, от когото има-

Обвиняват съпругата на Майстора за смъртта му
ла две деца. След второ-
то лекарите й забрани-
ли да има повече деца 
от мъжа си заради опас-
ността болестта му да се 
предаде на тях. По-къс-
но едното от децата й 
действително заболява 
от шизофрения.

 След като родила 
двете деца, Йордана ос-
танала сама, защото мъ-
жът й заминал за Фран-
ция. Именно в този пе-
риод тя заченала за тре-
ти път. Така и не стана-
ло ясно официално кой 
е бащата на третото й 
дете. Видимо било са-
мо едно след раждане-
то му, Майстора поел из-
цяло издръжката на се-
мейството на сестра си.

Йордана не се омъ-
жила за съпруга си по 
любов, а по настоява-
не на властната си ба-
ба. През 1910 г. двама-
та с Майстора били за-
точени в Свищов по 
различни причини. Да-
ровитият художник от-
казал двегодишна спе-
циализация на Запад 
с необясними мотиви, 
което разгневило пре-

подавателите му и те 
му издействали наказа-
ние. Според присъдата, 
вместо да опознае за-
падните арт среди, той 
трябвало да преподава 
краснопис и физкултура 
в Свищовската търгов-
ска гим-
н а з и я , 
при това 
за симво-
лична за-
плата. В 
г о д и н а -
та, в ко-
ято Май-
стора за-
минал за 
Свищов, 
сестра му 
завърши-
ла двего-
д и ш н а 
с п е ц и а -
лизация 
в стопанското училище 
в Париж. Според сти-
пендията след завърш-
ването си Йордана тряб-
вало да се върне и да ръ-
ководи дворцовата ши-
валня.Тя обаче изненад-
ващо отказала и по не-
знайни причини подоб-
но на брат си се озовала 

в Свищов.
 Последвали месеци 

на тежка бедност и за 
двамата. Именно в този 
момент властната им ба-
ба се намесила в живота 
на Йордана. Старицата 
имала събрани пари и 

буквално 
изхранва-
ла внуците 
си. В замя-
на на това 
обаче из-
исквала от 
Й о р д а н а 
да се за-
доми. Та-
ка се стиг-
нало до 
злополуч-
ния брак. 
В ъ з р а с т -
ната жена 
изпратила 
писмо на 

един бивш ухажор на 
Йордана, за да разбере 
дали той все още има 
чувства към нея. Уха-
жорът откликнал поло-
жително. Срещата меж-
ду двамата младоженци 
се състояла на гарата в 
Плевен. Още щом видял 
бъдещия съпруг на сес-

тра си, Майстора отся-
къл, че не го харесва, но 
по-късно се примирил с 
брака й.

 Владимир Димитров 
ставал все по-популя-
рен заради нестандарт-
ния си и самобитен стил. 
В началото на 20-те го-
дини той бил повлиян и 
от движението на тол-
стоистите. Това била по-
пулярна за времето си 
религиозна секта, коя-
то проповядвала паци-
физъм и отшелничест-
во. В този период Май-
стора заминал за Ита-
лия, но успял да издър-
жи там само една годи-
на. След завръщането 
си той се заселил в кюс-
тендилското село Шиш-
ковци, в което прекарал 
далеч от светската суета 
27 години. През 1943 г. 
великият художник из-
ненадващо подарил на 
кюстендилската Худо-
жествена галерия свои 
творби, които по оно-
ва време стрували ко-
лосалните 10 млн. лева.

В края на живота 
си Майстора успял да 
сключи законен брак. 

Това била причината 
да се премести в Со-
фия през 1951 г., когато 
вече бил утвърден кла-
сик. Отношенията с по-
младата му съпруга и 
до днес остават неизяс-
нени. Едни твърдят, че 
двамата живели щаст-
ливо, а други - че мла-
дата жена сключила 
брак по сметка. Според 
роднини на Майстора 
съпругата му дори би-
ла виновна за смъртта 
му. Версията гласи, че 
през последните месе-
ци от живота му тя сип-
вала малки количества 
белина в ястията, кои-
то му приготвяла. Цел-
та й била час по-скоро 
да наследи картините 
му. Официалната вер-
сия за смъртта на Май-
стора обаче е рак. Той 
починал през 1960 г. на 
78 години. Малко пре-
ди смъртта си заклел 
племенницата си, ко-
ято мнозина смятат за 
негова дъщеря, с думи-
те: „Да не си изнесла и 
една драска от роди-
ната!“

  Пею БлагОВ

ио и задушавайте за около 5 минути, 
като разбърквате непрекъснато.

 Почистете, измийте и нарежете гъ-
бите на ивици и ги добавете към за-
душените зеленчуци. Задушете и гъ-
бите при непрекъснато бъркане око-
ло 5 минути, след което добавете сол 
(около една чаена лъжичка) и 1,5 ли-
тър вода. Гъбената супа ври около 
15-ина минути.

 Измития ориз добавете към супа-
та и варете до пълното му сваряване. 
Най-добре е да пробвате зрънцата 
ориз - трябва да са напълно омекна-
ли. Преди сервиране към супата до-
бавете и ситно нарязания магданоз, 

а по желание - и че-
рен пипер.

ÃÐÀÕ ßÕÍÈß
Продукти: 2-3 кар-

тофа, сол, олио, 1 гла-
ва лук, 1 пакет замра-

зен грах, 1 с. л. брашно, 1 ч. л. червен 
пипер, 3 - 4 скилидки чесън, магда-

ноз, 1 морков, 2 домата
Приготвяне: Наре-
жете лука и моркова 

на ситно и ги заду-
шете в мазнина, 

към която сте 
добавили мал-
ко вода. Обе-
лете доматите 
и също ги на-
режете на сит-
но. Пуснете и 

тях в мазнина-
та, за да поврят 

известно време.
Разбърквайте 

ястието, докато во-
дата поизври. Тогава 

прибавете и останалите 
продукти. Картофите и чесънът 

се нарязват предварително на мал-
ки кубчета. След като сложите всич-
ки зеленчуци, добавете малко топла 
вода, колкото е необходимо, за да 
ги покрие, и отново разбъркайте до-
бре. Посолете яхнията и я оставете 
да поври около половин час на слаб 
огън. След това свалете от огъня и 
поръсете отгоре със ситно наряза-
ния магданоз.

Постни 
ястия

За някои хора животът е състеза-
ние - за повишение в работата, за то-
ва да имаш перфектното тяло, за на-
маленията  в магазините. В тази луда 
надпревара изглежда, че нямаме до-
ри минутка, в която да се спрем, да 
се огледаме наоколо и да си кажем: 
"Хей, животът е красив!"

Предлагаме ви писмо от една въз-
растна дама до нейната приятелка. 
Много е важно да осъзнаем какво ис-
ка да ни каже то, преди да е станало 
прекалено късно. Дори си заслужава 
да си препишем последното изрече-
ние от писмото някъде на лист и да 
го сложим на място, на което ще го 
виждаме всеки ден.

"Скъпа Берта,
Чета повече и чистя праха по-

малко. Седя на двора и се наслажда-
вам на гледката, и то без да се ядос-
вам, че тревата не е окосена добре. 
Прекарвам повече време със семей-
ството и приятелите ми и шетам 
много по-малко.

Трябва да превърнем живота си в 
низ от преживявания, които да оце-
няваме, а не просто да преживяваме. 
В момента се опитвам да позная кои 
са тези моменти и да им се насладя.

Не пестя нищо и не пазя нищо за 
специални случаи. Храним се от най-
хубавия ни сервиз, нося най-новия си 
пуловер до магазина и не пазя хуба-
вия си парфюм само за специални съ-
бития и рождени дни, а се пръскам с 
него всеки ден, дори и да не ми се на-
ложи да изляза от вкъщи.

Вече нямам в речника си думи и из-
рази като "може би", "някой ден". Ако 
нещо си заслужава да бъде чуто, ви-
дяно и направено, то аз ще го напра-
вя още на момента, без да отлагам 
във времето.

Какво би направил човек, ако знае, 
че днес е последният му ден? Може 
би ще събере семейството и прия-
телите си на едно място. Ще им се 

извини, ако ги е наранил, и ще им ка-
же колко много ги обича. Може би ще 
излязат заедно, за да хапнат от лю-
бимата си храна. 

Е, никога няма да разберем какво 
точно биха правили хората, ако зна-
еха колко време им остава.

Но точно такива малки несвърше-
ни радости биха ме ядосали, ако зна-
ех, че времето ми е изтекло и няма 
да успея да ги направя. Ще бъда ядоса-
на, защото не съм написала писмата, 
които съм искала. Ядосана и съжаля-
ваща, че не съм казвала достатъчно 
често на съпруга, на децата и на ро-
дителите ми колко ги обичам.

Ето защо се опитвам да се наслаж-
давам на всичко, което прави живота 
ми щастлив и красив. И всяка сутрин, 
когато отворя очи, си казвам, че де-
нят ще бъде специален. Всеки ден, вся-
ка минута, всеки наш дъх е подарък. 

Може би животът ни се е развил в 
съвсем различна посока от очаквано-
то. Може би песента на живота ни не 
е тази, която сме искали, но това не 
значи, че трябва да спираме да тан-
цуваме под нейните звуци, докато все 
още сме на тази земя."

Племенницата на майстора
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ПЕТък, 29 марТ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Гимназия “Черна дупка”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 “Биг бенд Нишвил” /

Сърбия/ и “Ню квартет 
Балаж Бади” /Унгария/

0:30 Американски срив
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБОТа, 30 марТ 

6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 Дубльорът /Ириней Кон-
стантинов на 70 години/

16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс

18:00 Извън играта
18:45 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Господин Селфридж
22:25 По света и у нас
22:40 Студио “Х”: Не убивай
0:25 Мононоке
1:15 Джинс
Смяна на часовото време. 

 Часовникът се мести 
 с 1 час напред.

3:00 Американски срив
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
НЕДЕлЯ, 31 марТ

6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 90 години от рождение-

то на Иван Станчов
14:00 Библиотеката
15:00 Невестата с големите 

крака
16:30 Семейство Даръл 2
17:15 Брус Спрингстийн - от 

първо лице
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 
2

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 България от край до 

край 8
21:15 Мисия “Европа”
22:50 По света и у нас

23:05 Нашествията на варва-
рите

0:45 През коридорите на вре-
мето с Морган Фрийман 
2

1:30 Студио “Х”: Не убивай
3:15 Господин Селфридж
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил

6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 2 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:20 История.bg
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 3 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Достоевски
22:00 Милиарди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Милиарди
3:25 Достоевски
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 4 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 105 минути София
21:40 Скритият език на парите: 

Шерше ла фам или “В 
основата на всичко е 
жена”

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен 

Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Нашествията на варва-

рите
4:10 Скритият език на парите: 

Шерше ла фам или “В 
основата на всичко е 
жена”

4:30 Отблизо с Мира

ПЕТък, 29 марТ  
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”  
8:00 Откакто свят светува 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:20 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Брекзит - Битката за Бри-

тания
19:10 10 000 крачки 
19:20 Изгубена в Париж
20:40 Днес и утре
21:10 Стани богат 
22:00 Блян за щастие
23:00 По света и у нас
23:25 Фактор - Live in Sofia
0:45 Натисни F1
1:00 В близък план
1:30 Изгубена в Париж
2:50 Време за губене
3:20 Откакто свят светува 
3:50 Музика, музика...
4:20 Олтарите на България
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБОТа, 30 марТ  
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:30 Точица

7:55 Сафарито на Скаут
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Славеите на Надка Кара-

джова
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
15:45 Жената на моя живот
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Походът на императорите
21:55 Туристически маршрути
22:25 По света и у нас
22:40 Ново 10 + 2
23:40 Добър ден с БНТ 2
0:40 Рецепта за култура 
1:35 Олтарите на България
1:50 Походът на императорите
4:15 Време за губене
4:45 Славеите на Надка Кара-

джова
5:15 Домът на вярата 
5:30 Туристически маршрути

НЕДЕлЯ, 31 марТ
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас

9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Мартенски музикални 

дни - Русе
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Блян за щастие
15:55 Черно-бяло БГ кино: “В 

края на лятото”
17:10 Световно наследство
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Етнофокус
21:00 Съдба и медии
22:35 Шифт
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Джинс
0:35 Афиш
0:50 Пътешествия
1:20 Музика, музика...
1:50 Джакомо Пучини: “Вили-

си” 
3:10 Световно наследство
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
6:00 Защо?
6:20 Златни ръце
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
8:00 Стани и направи нещо /

дипломатът Иван Стан-
чов на 90 г./

8:30 По света и у нас
8:45 Най-доброто от...
9:25 Световно наследство
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Защо?
16:15 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 №1 Туризмът
23:00 По света и у нас
23:25 Етнофокус
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ 
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата 
3:10 Младите иноватори 
3:40 Часът на зрителите

ВТОрНик, 2 аПрил 
6:00 Защо?
6:20 Златни ръце
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”  
8:00 Опит за мълчание
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 №1 Туризмът
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:25 Бърколино
16:40 Стъпка по стъпка
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 Свети пари
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Шерлок 4: „Шестте бюста 

на Тачър“
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:40 Свети пари
4:20 Афиш
4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2

срЯДа 3 аПрил 
6:05 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”  
8:00 Едмонд Демирджиян – 

портрет на художника 
като барабанист

8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:25 Бърколино
16:40 Стъпка по стъпка
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Миграцията на паламуда 

/актьорът Христо Мутаф-
чиев на 50 г./ 

20:45 Световно наследство
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Шерлок 4: „Детектив на 

легло“
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:35 Миграцията на паламуда
4:00 Младите иноватори 
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВърТък, 4 аПрил 
6:00 Защо?
6:25 Златни ръце
6:35 Култура.БГ
7:35 “Бързо, лесно, вкусно”  
8:00 Притури се планината
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:20 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Любовта наранява
20:55 Шифт
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Шерлок 4: „Последната 

загадка“
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:40 Любовта наранява
4:10 Вечната музика
4:40 Библиотеката
5:40 Пътувай с БНТ 2

ПЕТък, 29 марТ  
6:00 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 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
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
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
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 Време за губене 
2:10 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно

4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБОТа, 30 марТ
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските 

въстания: Джендо
14:10 Знаци по пътя
14:40 Олтарите на България
14:50 Златни ръце
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Сирна неделя
22:35 Дъщерята на Клио /90 

години от рождението 
на Вера Мутафчиева/

23:05 По света и у нас
23:20 Часът на зрителите
23:50 Рецепта за култура 
0:45 Ново 10 + 2
1:45 Музика, музика...
2:15 Репетиция 
2:45 Денят започва с Георги 

Любенов
5:45 Олтарите на България

НЕДЕлЯ, 31 марТ
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика 
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Записки по българските 

въстания: Къща край 
Дунав

14:50 Най-доброто от...
15:25 10 000 крачки
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Единствената любовна 

история, която Хемингу-
ей не описа

22:15 Нощни птици
23:15 По света и у нас
23:30 Извън играта
0:15 На концерт с БНТ 2
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика 
3:45 Денят започва с Георги 

Любенов
5:45 Афиш

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

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

Благоев 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

ВТОрНик, 2 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 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: Азбука на 

черноморската кухня
22:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

срЯДа, 3 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до 

край 8 
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен 

Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТВърТък, 4 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до 

край 8 
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Библиотеката
3:30 Езера край морския бряг
4:00 Европейски маршрути
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 29 марТ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.10
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.59
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

еп.4
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.60

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.101
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.43
21.00 Премиера: „Столичани в 

повече“  еп.5
22.00 „Комиците и приятели” 

еп.15
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Под наблюдение” еп.13
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.77, 78
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.78
05.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние” - скеч шоу

съБОТа, 30 марТ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс”, с.4 еп.5, 6
07.00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.4, еп.17, 18
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Култ” - лайфстайл пре-

даване с водещ Поли 
Гергушева

12.00 bTV Новините 
12.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица, с. 3

13.00 „На един черпак разсто-
яние” - романтичен

15.30 „Аламинут: Ново поколе-
ние“ - скеч шоу

16.00 „Мармалад” - токшоу с 
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план“
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Кинти в небето“ - екшън, 

комедия (САЩ, 2011), 
режисьор Брет Ратнър, 
в ролите: Бен Стилър, 
Алън Алда, Еди Мърфи, 
Кейси Афлек, Матю Бро-
дерик, Теа Леони, Май-
къл Пеня, Желко Иванек 
и др.

22.00 „Ловци на шаферки” - 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2005), режисьор 
Дейвид Добкин, в роли-
те: Оуен Уилсън, Винс 
Вон, Рейчъл Макадамс, 
Кристофър Уокън, Айла 
Фишър, Брадли Купър, 
Джейн Сиймор, Уил Фе-
ръл, Ивана Божилович, 
Ребека Де Морни и др.

00.20 „Секс, наркотици и Лас 

Вегас” - комедия, музи-
кален (САЩ, 2010), режи-
сьор Никълъс Столър, 
в ролите: Джона Хил, 
Ръсел Бранд, Кристина 
Агилера, Елизабет Мос, 
Роуз Бърн, Пъф Деди, 
Колъм Мийни, Кристен 
Бел, Мегън Маркъл и др.

02.20 „Кое е това момиче” /п./ - 
сериал, с.4, еп.18

02.50 „Карбовски: Втори план“ 
/п./

03.40 „Мармалад” /п./
05.20 „Култ“ /п./

НЕДЕлЯ, 31 марТ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс”, с.4 еп.7, 8
07.00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.4, еп.19, 20
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.6
13.00 „Големият Стан” - коме-

дия, екшън (САЩ, 2008), 
режисьор Роб Шнайдър, 
в ролите: Роб Шнайдър, 
Дейвид Карадайн, М. 
Емет Уолш, Сали Кър-
кланд, Ричард Кайнд, 
Дженифър Морисън и 
др.

15.10 Семеен следобед: „Робо-
куче” - фантастика, семе-
ен (САЩ, 2015), режисьор 
Джейсън Мърфи, в ро-
лите: Майкъл Кемпиън, 
Патрик Мълдуун, Оливия 
д`Або, Уолас Шон и др.

17.00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Гласът на България - му-

зикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Мир, любов и още не-
що” - романтичен

00.50 „Вроден порок“ - крими-
нален

03.20 „Кое е това момиче” /п./ - 
сериал, с.4, еп.20

03.40 „120 минути” /п./ 
05.30 „Лице в лице” /п./

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.11
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.60
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

еп.5
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.61

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.102
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.44
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.1
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.79, 80
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.79
05.30 „Лице в лице” /п./

ВТОрНик, 2 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.12
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.61
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

еп.6
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.62

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”  
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.103
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.45
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.2
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.81, 82
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.80
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 3 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие”, еп.13
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.62
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

еп.7
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.63

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”  
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.104
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.46
21.00 „Смени жената“ - семей-

но риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели” 

еп.16
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.3
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.83, 84
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.81

05.30 „Лице в лице” /п./
ЧЕТВърТък, 4 аПрил

06.00 „Трансформърс: Роботи 
под прикритие”, еп.14

06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.63
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

еп.8
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.64

17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.105
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.47
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
еп.17

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.4
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.85, 86
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал, с.12 еп.82
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 29 марТ
06.00 „Фамилията“  еп.9, 10
08.15 „Психотерапевт“ - драма
10.45 „Фамилията“ еп.11, 12
13.00 Телепазар
13.15 „Булка от интернет“ /п./
15.00 „Коледна история 2” 
16.45 „Северополис“  
18.45 „Суфражетка“  - истори-

чески, драма, биографи-
чен (Великобритания, 
Франция, 2015), режи-
сьор Сара Гаврон, в 
ролите: Кери Мълиган, 
Ан-Мари Дъф, Хелена Бо-
нъм Картър, Бен Уишоу, 
Самюъл Уест, Брендън 
Глийсън, Мерил Стрийп и 
др.

21.00 „Съучастникът“ - трилър, 
криминален, драма 
(САЩ, 2004), режисьор 
Майкъл Ман, в ролите: 
Том Круз, Джейми Фокс, 
Джейда Пинкет-Смит, 
Марк Ръфало, Питър 
Бърг, Брус Макгил, Деби 
Мазар, Хавиер Бардем и 
др. [14]

23.30 „Готи“  - биографичен, 
криминален, драма 
(САЩ, 2015), режисьор 
Кевин Конъли, в ролите: 
Джон Траволта, Спенсър 
Лофранко, Кели Престън, 
Стейси Кийч, Уилям Де-
Мео и др. [14]

01.45 „13 гряха“ - хорър, три-
лър (САЩ, 2014), режи-
сьор Даниел Стам, в ро-
лите: Марк Уебър, Девън 
Грей, Том Бауър, Рутина 
Уесли, Рон Пърлман и др. 
[16]

03.30 „Рога“ - фентъзи, кри-
минален, драма (САЩ, 
Канада, 2013), режисьор 
Александр Ажа, в роли-
те: Даниел Радклиф

съБОТа, 30 марТ
06.00 „Коледна история 2”  - 

семеен, комедия 
07.45 Снежната кралица 3: 

Огън и лед“  - анимация
09.45 „Момчетата от Джърси”
12.30 „Като на кино“ - предава-

не за кино
13.30 Телепазар
13.45 „Наистина любов”  - ро-

мантичен, драма, коме-
дия 

16.30 „Братовчед ми Вини”  - 
криминален, комедия 
(САЩ, 1992), режисьор 
Джонатан Лин, в роли-
те: Джо Пеши, Мариса 
Томей, Ралф Мачио, 
Мичъл Уитфийлд, Остин 
Пендълтън, Брус Макгил, 
Фред Гуин и др.

19.00 „Дневникът на Бриджит 
Джоунс”  - комедия

21.00 „Need for Speed: Жажда 
за скорост” - екшън, три-
лър, криминален (САЩ, 
Великобритания, Фили-
пините, 2014), режисьор 
Скот Уо, в ролите: Ерън 
Пол, Доминик Купър, 
Имъджен Путс, Рами 
Малек, Рамон Родригес, 
Дакота Джонсън, Майкъл 
Кийтън и др.

23.30 Cinema X: „Рога“ - фентъ-
зи, криминален, драма 
(САЩ, Канада, 2013), ре-
жисьор Александр Ажа, 
в ролите: Даниел Радк-
лиф, Джуно Темпъл, Макс 
Мингела, Кели Гарнър, 
Джеймс Римар, Хедър 
Греъм, Дейвид Морс и 
др. [16]

02.00 „Като на кино“  - преда-
ване за кино

03.00 „Момчетата от Джърси” 
- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2014), 
режисьор Клинт Истууд

НЕДЕлЯ, 31 марТ
06.00 „Булка от интернет“
07.45 „Среща в интернет“ 
09.45 „Ранго“ - анимация
12.15 „Северополис“ - фентъ-

зи, семеен, романтичен 
(тв филм, Канада, САЩ, 
2014), режисьор Дъглас 
Бар, в ролите: Тифани 
Тисен, Джош Хопкинс, 
Бейлий Медисън, Макс 
Чарлз, Кандис Главър и 
др.

14.00 „Суфражетка“  - истори-
чески, драма, биографи-
чен (Великобритания, 
Франция, 2015), режи-
сьор Сара Гаврон, в 
ролите: Кери Мълиган, 
Ан-Мари Дъф, Хелена Бо-
нъм Картър, Бен Уишоу, 
Самюъл Уест, Брендън 
Глийсън, Мерил Стрийп и 
др.

16.15 „Need for Speed: Жажда 
за скорост”  - екшън, 
трилър, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
Филипините, 2014), 
режисьор Скот Уо, в ро-
лите: Ерън Пол, Доминик 
Купър, Имъджен Путс, 
Рами Малек, Рамон Ро-
дригес, Дакота Джонсън, 
Майкъл Кийтън и др.

18.45 „Бриджит Джоунс: На 
ръба на разума“  

21.00 „Живот назаем“ 
23.15 „Съучастникът“ 
01.45 „Легендата за Херкулес“  

- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014), 
режисьор Рени Харлин, 
в ролите: Келън Лъц, 
Геа Вайс, Скот Адкинс, 
Роксан Маккий, Раде 
Шербеджия, Николай 
Сотиров, Димитър Дой-
чинов и др.

03.45 „Готи“  - биографичен

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
06.00 “Фамилията” еп.11, 12
08.15 “Целувка под имела” 
10.00 Телепазар
10.15 “Фамилията” с.2, еп.1, 2
13.00 „Среща в интернет“  
14.45 “Убийство в колежа” - 

трилър (тв филм, Канада, 
2015), режисьор Джеси 
Джеймс Милър, в роли-
те: Скарлет Бърн, Никол 
Муньос, Сара Дъдждейл, 
Елийс Гейтиън и др.

16.30 “Булка от интернет”  
18.30 “Need or Speed: Жажда 

за скорост”  - екшън, 
трилър, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
Филипините, 2014), 
режисьор Скот Уо, в ро-
лите: Ерън Пол, Доминик 
Купър, Имъджен Путс, 
Рами Малек, Рамон Ро-
дригес, Дакота Джонсън, 
Майкъл Кийтън и др.

21.00 Премиера: “Осмо чув-
ство: Филмът” - кримина-
лен, комедия, мистъри 
(тв филм, САЩ 2017), 
режисьор Стив Франкс, 
в ролите: Джеймс Ро-
дей, Дюле Хил, Тимъти 
Омъндсън, Маги Лосън, 
Закари Ливай, Ралф Ма-
чио и др.

22.45 “Любов и милосърдие” 
- биографичен, драма, 
музикален (САЩ, 2014), 
режисьор Бил Полад, в 
ролите: Пол Дейно, Пол 
Джиамати, Джон Кюсак, 
Елизабет Банкс, Дий 
Уолас и др.

01.15 Фамилията  с.2, еп.1, 2
03.45 “Свободната вечер на 

майките”  - комедия 
(САЩ, 2017), режисьор 
Алитиа Джоунс, в роли-
те: Кейти Аселтън, Тони 
Колет, Бриджит Евърет, 
Моли Шанън

ВТОрНик, 2 аПрил
06.00 “Фамилията”  с.2, еп.1, 2
08.30 “Съпруга под прикритие” 

- криминален, драма 
10.45 “Фамилията” с.2, еп.3, 4
13.15 “Опасна зависимост” 
15.00 “Чудо сред ледовете” - 

биографичен, драма
17.15 “И се роди звезда” - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьор Лучо Пеле-
грини, в ролите: Лучана 
Литицето, Роко Папалео, 
Пиетро Кастелито, Мике-
ла Ческон и др.

19.00 Телепазар
19.15 “Осмо чувство: Филмът”  

- криминален, комедия, 
мистъри (тв филм, 
САЩ 2017 г.), режисьор 
Стив Франкс, в ролите: 
Джеймс Родей, Дюле 
Хил, Тимъти Омъндсън, 
Маги Лосън, Закари Ли-
вай, Ралф Мачио и др.

21.00 Премиера: “Джем и 
холограмите” - фентъзи, 
драма, музикален, семе-
ен (САЩ, 2015), режисьор 
Джон Чу, в ролите: Обри 
Пийпълс, Стефани Скот, 
Орора Перино, Хейли 
Кийоко и др.

23.30 “Чарлз Дарвин: Сътво-
рение” - биографичен, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
Джон Еймиъл, в ролите: 
Пол Бетани, Дженифър 
Конъли, Иън Кели, Бене-
дикт Къмбърбач, Джим 
Картър и др.” - биографи-
чен, драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
Джон Еймиъл

01.45 “Фамилията”  с.2, еп.3, 4
03.45 “Живот назаем”  - фан-

тастика, екшън, кри-
минален (САЩ, Канада, 
2010), режисьор Мигел 
Сапочник

срЯДа, 3 аПрил
06.00 “Фамилията”  с.2 еп.3, 4
08.15 “Вината в нашите звезди” 
11.00 “Фамилията” с.2 еп.5, 6
13.15 Телепазар
13.30 „Братовчед ми Вини“ 
16.00 “Чарлз Дарвин: Сътво-

рение”  - биографичен, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
Джон Еймиъл, в ролите: 
Пол Бетани, Дженифър 
Конъли, Иън Кели, Бене-
дикт Къмбърбач, Джим 
Картър и др.” - биографи-
чен, драма, романтичен 
(САЩ, 2015)

18.30 “Джем и холограми-
те”  - фентъзи, драма, 
музикален, семеен (САЩ, 
2015), режисьор Джон Чу, 
в ролите: Обри Пийпълс, 
Стефани Скот, Орора 
Перино, Хейли Кийоко и 
др. 

21.00 “Аватар” - фентъзи, 
приключенски, екшън 
(САЩ, Великобритания, 
2009), режисьор Джеймс 
Камерън, в ролите: Сам 
Уърдингтън, Зоуи Салда-
на, Сигорни Уивър, Ми-
шел Родригес, Джовани 
Рибиси и др.

00.00 “Зимна приказка в Ню 
Йорк” - драма, фентъзи, 
мистъри, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Акива Голдсман, в роли-
те: Колин Фарел, Джеси-
ка Финдли, Ръсел Кроу, 
Уил Смит, Мат Боумър, 
Дженифър Конъли, Уи-
лям Хърт и др.

02.30 “Фамилията”  с.2 еп.5
03.45 “Целувка под имела”  - 

фентъзи, романтичен, 
драма (тв филм, Канада, 
2006), режисьор Джордж 
Менделък, в ролите: 
Джейми Рей Нюман

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
06.45 “Фамилията” с.2 еп.5, 6
09.00 „Убийство в колежа“ 
11.00 “Фамилията” с.2 еп.7, 8
13.30 Телепазар
13.45 “И се роди звезда”  
15.30 “Съпруга под прикритие”  
17.15 “Целувка под имела”  - 

фентъзи, романтичен, 
драма (тв филм, Канада, 
2006), режисьор Джордж 
Менделък, в ролите: 
Джейми Рей Нюман, 
Майкъл Шанкс, Конан 
Греъм, Ингрид Торънс

19.15 “Зимна приказка в Ню 
Йорк”  - драма, фентъзи, 
мистъри, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Акива Голдсман, в роли-
те: Колин Фарел, Джеси-
ка Финдли, Ръсел Кроу, 
Уил Смит, Мат Боумър, 
Дженифър Конъли, Уи-
лям Хърт и др.         

21.45 „Х-Мен“ - фантастика, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2000), режисьор 
Брайън Сингър, в роли-
те: Патрик Стюарт, Хю 
Джакман, Иън Маккелън, 
Фамке Янсен

23.45 “Живот назаем”  - фан-
тастика, екшън, кри-
минален (САЩ, Канада, 
2010), режисьор Мигел 
Сапочник, в ролите: 
Джуд Лоу, Форест Уи-
такър, Алис Брага, Лив 
Шрайбър, Карис ван 
Хаутен, Чандлър Кентър-
бъри, Джо Пингуи, Лиза 
Лапира и др. [14+]

02.00 “Фамилията”  с.2 еп.7, 8
04.30 “Съпруга под прикритие”  

- криминален, драма 
(тв филм, Канада, 2016), 
режисьор Чад Кроучак, 
в ролите: Джуъл Стейт, 
Райън Робинс, Мартин 
Къминс, Лий Гибсън  

ПЕТък, 29 марТ
06.00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал, с.10 еп.7, 8
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.9
09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2016)
10.00 „Чичо Бък“ - комедия 

(САЩ, 1989), режисьор 
Джон Хюз, в ролите: 
Джон Кенди, Маколи 
Кълкин, Джийн Луиса 
Кели, Габи Хофман, Ейми 
Мадигън, Лори Меткалф 
и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.13 еп.4
18.00 „Супермаркет” - сериал, 

с.2 еп.21, 22
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.15, 16
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.9 еп.3
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.8 еп.3, 4
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.17, 18

00.00 „Чичо Бък“ /п./
02.00 „Слънчева Филаделфия“ 

/п./ - сериал 
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия“ 

съБОТа, 30 марТ
06.00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал, с.10 еп.9, 10
07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.6 еп.16, 17
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.6 еп.2 - 5
10.00 „Кухня в Париж“ 
12.00 „Извънземните ми 

изядоха домашното“ 
/п./ - комедия, фентъзи, 
приключенски, семеен 
(САЩ, 2018), режисьор 
Шон Макнамара, в ро-
лите: Дан Пейн, Кирстен 
Робек, Лорън Макна-
мара, Шон Макнамара, 
Джейдън Грег, Тристан 
Риск и др.

14.00 „Столичани в повече” /п./ 
- сериал, с.13 еп.4

15.00 „Теория за големия 
взрив” /п./ - сериал

15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ - 
сериал

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Бетовен 3“ - комедия 
(САЩ, 2000), режисьор 
Дейвид Мики Евънс, в 
ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суийни, 
Джо Пиклър, Микела 
Гало, Майк Сиколини, 
Джейми Марш и др.

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.10, еп.18 
- 20

00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ - 
сериал

01.00 „Слънчева Филаделфия“ 
/п./ - сериал 

02.00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

04.00 „Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

НЕДЕлЯ, 31 марТ
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.1
07.00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.6 еп.18, 19
08.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.6 еп.6 - 9
10.00 „Бетовен 3“ /п./ 
12.00 „Чичо Бък“ /п./ - комедия 

(САЩ, 1989), режисьор 
Джон Хюз, в ролите: 
Джон Кенди, Маколи 
Кълкин, Джийн Луиса 
Кели, Габи Хофман, Ейми 
Мадигън, Лори Меткалф 
и др.

14.00 „Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.5

15.00 „Теория за големия 
взрив” /п./ - сериал

15.30 „Стъпка по стъпка” /п./ - 
сериал

16.30 „Новите съседи“ /п./ - се-
риал

20.30 „Кухня в Париж“ /п./ - 
комедия (Лусия, 2014), 
режисьор Дмитрий 
Дяченко, в ролите: 
Дмитрий Назаров, Марк 
Богатирьов, Елена Под-
каминская, Дмитрий 
Нагиев, Олег Табаков, 
Венсан Перес

22.30 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.10 еп.21 
- 23

00.00 „Стъпка по стъпка“ /п./ - 
сериал

01.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

02.00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

04.00 „Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

04.30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ - сериал

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“  еп.2
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.10
09.00 „Столичани в повече“ /п./ 

- сериал, с.13 еп.4
10.00 „Мисия Лондон” - коме-

дия ((България, Велико-
британия, Унгария, Ма-
кедония, Швеция, 2010)), 
режисьор Димитър Ми-
товски, в ролите: Юлиан 
Вергов, Ернестина Ши-
нова, Любомир Нейков, 
Алън Форд, Томас Арана, 
Ана Пападопулу, Орлин 
Горано и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Домашен арест“ - сери-

ал, с.4 еп.1, 2
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал, 

еп.1, 2
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.17, 18
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.9 еп.4
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.8 еп.5, 6
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.19, 20

00.00 „ Мисия Лондон” /п./
02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-

риал 
03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал 
04.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
05.00 „Клуб Веселие“ /п./  

ВТОрНик, 2 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ с.6 еп.3
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.11
09.00 „Домашен арест“ /п./ - 

сериал, с.2 еп.13, 14
10.00 „Коледа в страната на 

чудесата” – комедия, 
криминален, семеен 
(Канада, САЩ, 2007), 
режисьор Джеймс Ор, 
в ролите: Матю Найт, 
Крист Катан, Камерън 
Брайт, Престън Лейси, 
Тим Къри, Патрик Суейзи, 
Кармен Електра и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал, 

еп.3, 4
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.19, 20
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.9 еп.5
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.8 еп.7, 8
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.21, 22

00.00 „Коледа в страната на 
чудесата” /п./

02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 
сериал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал

05.00 „Клуб Веселие“ /п./ 

срЯДа, 3 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.4
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.12
09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 „Коледата невъзможна 

2“ - комедия, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Алекс Зам, в ролите: Ла-
ри кабелджията, Брайън 
Степанек, Антъни Каре-
ли, Кенеди Клемънтс, 
Кирстен Робек и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу (2017)
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал, 

еп.5, 6
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.21, 22
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.9 еп.6
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.9 еп.9, 10
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.23, 24

00.00 „Коледата невъзможна 
2“ /п./

02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 
сериал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал

05.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
06.00 „Клуб Веселие“ - сериал, 

с.6 еп.5
07.00 „По средата” /п./ - сериал
08.00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2 еп.13
09.00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
10.00 „Преследването на 

Либърти“ - комедия, 
романтичен (САЩ, 2004), 
режисьор Анди Кадиф, в 
ролите: Манди Мур, Ма-
тю Гуд, Джереми Пивън, 
Каролайн Гудал, Мириам 
Маргълийз и др.

12.00 „Супермаркет“ - сериал
13.00 „Теория за големия 

взрив“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство“ 

/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - се-

риал
17.00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 „Бруклин 99 “ - сериал, 

еп.7, 8
19.00 „По средата“ - сериал, с.7 

еп.23, 24
20.00 „Новите съседи“ - сери-

ал, с.9 еп.7
22.00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.8 еп.11, 12
23.00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.1, 
2

00.00 „Преследването на Ли-
бърти“ /п./

02.00 „Клуб Веселие“ /п./ - се-
риал 

03.00 „Загадките на Лора“ /п./ - 
сериал 

04.00 „Теория за големия 
взрив“ /п./ - сериал

05.00 „Клуб Веселие“ /п./ 
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Любопитно у нас

Чешитите на Пловдив
ЗЕВЗЕЦИТЕ - ГРАДСКИ ФОЛКЛОР

за Пловдив казват, че няма да е същият 
без типичните майтапи, без своите талис-
мани и зевзеци, които отдавна са се превър-
нали в едни от местните символи.  

Кмета на Главната
Един от най-големите зевзеци под тепетата е 

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

пише на стъргалото, за да забавлява с шеги-
те си минувачите.

"Ако ме поканят в парламента, аз ще вляза с бу-
тилка мента", обявява от сцената на театъра Велко. 

Много от крилатите му фрази са станали част от 
градските легенди. "За да останеш, за да си потре-
бен, на шефа си винаги подавай гребен" и "За лъв 
минава даже дребосъкът, щом лъв му дава препо-
ръка" са сред най-безобидните епиграми на само-
укия поет. Докрай Велко си остава заклет почита-
тел на Тодор Живков и комунистическия строй. 
"Искам само да ви попитам защо Тато да не го по-
читам? За 40 стотинки взимах ракия, кебапчета с 
бирата, винаги пиех", рецитира той.

Отдавна Велко не се мотае по улиците.  Може 
би е вече в отвъдното. 

Мильо - символ на града
Категорично  мильо е градският чешит, който 

ще остане в историята на Пловдив. На главната 
улица винаги ще стои и седналият на стълбите 
под Сахат тепе Мильо от бронз, сложил едната 
си ръка на ухото, за да чува по-добре какво се 
случва под тепетата. "За какво си говорите, хора? 
Аз пак съм тук, на Главната, ала къде са майтапи-
те?", пита бронзовият Мильо. 

 Тези, които са познавали лично Мильо оба-
че, задължително подчертават, че е бил ценител 
на женската красота. Като видел хубава дама на 
улицата, се лепвал за нея и я поздравявал уч-
тиво с "Добър ден". Докато обектът на негово-
то съзерцание не отговори със същия поздрав, 
Мильо вървял успоредно. "Много си хубава ма! 

Това е клю-
човата репли-
ка на бат Петьо 
Пандира - ле-
гендарния бур-
гаски зевзек и 
бохем.

Пандира е 
може би пър-
вият български 
гларус, чиито 
свалки на спа-
сителен пост 
№10 с чужди ту-
ристки се пре-
връщат в ле-
генди.

С п а с и т е -
лят, който пъл-
ни два чувала 
с въздух и ска-
ча от моста, за 
да извади даве-
щия се софия-
нец… Вечният 
спасител, кой-
то свири неистово със свирката си на непослуш-
ните летовници и им казва: “По-добре аз да ти сви-
ря, отколкото духовата музика!”

Някъде от това време е историята за пръсте-
на и царската дъщеря, която ще направи Панди-
ра известен по цялото Черноморие. Седяла цар-
ската дъщеря на плажа и плачела. Минал бат Пе-
тьо Пандира и я попитал защо плаче. Загубих си 
пръстена, проплакала царската дъщеря. Не бой 
се, казал Пандира и се гмурнал в морето. Плувал, 
плувал, плувал по вода, няма пръстен. Тъкмо да 
се откаже, и покрай него минава паламуд, стис-
нал пръстена със зъби. Дай пръстена бе, пала-
муд, изкрещял бат Петьо. Паламудът отказва. Дай 
пръстена бе, паламуд! Паламудът отказва. Прас, 
прас два шамара и паламудът изпуснал пръстена. 
Сграбчил го Пандира, изплувал на повърхност-
та и го върнал на царската дъщеря. Естествено 
историята има и друг вариант, социалистически. 
Вместо царската дъщеря пръстена си загубило 
едно чехкинче.  Гмуркал се Пандира два-три ча-
са, накрая намерил пръстена - един такъв златен 
с диамант. Седнал бат Петьо на дъното и започ-
нал да мисли - да върне пръстена или да не го 
върне.  По едно време чул глас: "Бат Петьо, вър-
ни пръстена на момичето!" Бат Петьо най мра-
зел някой да му казва какво да прави. "Абе кой 
си ти, че ще ми казваш да върна пръстена?" "Аз 
съм твойта съвест", отвърнал му гласът. "Ниц бе, 
бат Петьо няма съвест", отвърнал Пандира, пус-
нал пръстена в гащите и изплувал. Вечерта изпи-
ли парите с аверите.

Пандира е гостувал и на лагера в Белене.
После, като го питали къде е бил толкова вре-

ме, отговарял, че е бил в Оксфорд, на обмяна на 
знания.  Съдили го за хулиганство. При едно от де-
лата го обвинили, че е откраднал водопроводни-
те тръби на гробищата. „Уважаеми съдии, за как-
во ме съдите? Може ли да бъде хулиган мъжът на 
Надка ударничката? Може ли тя да води хулиган? 
Откраднал съм една тръба. Умрелите вода не пи-
ят!“, казва в своя защита Пандира.

Друга история разказва как Пандира винаги на-
мирал начин да се забавлява в знойните летни дни. 
Насъбрали се много хора на стария мост, повъртял 
се Пандира, че никой не му обръща внимание, па 
взел един рупор и се развикал: „Хайде, качвайте 
се всички, мостът заминава за Поморие...“

Петър Слабаков разказва как Пандира го е вдъх-
новявал за образите, които е изиграл на сцената.

Пандира е бил приятел с всички големи бурга-
ски културтрегери. Всяка стара бургаска кръчма 
пази десетки истории за бат Петьо Пандира.

 Пандира никога не разказвал една история по 
един и същ начин. За да не скучаят тези, които ве-
че са я чували.

През 2015 г.  на емблематичното за Бургас мяс-
то - началото на моста в Морската градина, бе от-
крита негова скулптура.

Бронзовата статуя на Пандира в Морската гра-
дина често осъмва с монети в ръката, може би ка-
то признание от хората за колоритния зевзек, кой-
то вече не е на този свят.

Ей, много си хубава!" е другата му резонна задяв-
ка с преминаващите Еви, които в повечето случаи 
приемали всичко като безобидна шега от устата на 
един градски луд.  Затова и си заслужил мястото 
сред символите на града. Симпатичен, изключи-
телно добродушен. 

 Той е  интересен и за художниците. Попада в 
полезрението и оттам и в картините на пловдивска 
тематика на Златю Бояджиев, Йоан Левиев, Христо 
Стефанов. Хванат е дори на един от кадрите във 

филма "На всеки километър" и така остава запеча-
тан на лентата завинаги.

Стефчо Автографа 
чака място в "Гинес"

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

крал Густав, Шимон Перес и дори папа Йоан Па-
вел Втори. 

Първият български 
гларус е от Бургас

Истинското име на Петьо Пандира е Петър 
(Петко) Благоев. Роден е в поморийското село Ка-
менар. Въпреки че той е може би най-известният 
бургазлия, корените му не са от Бургас - баща му 
е от Карнобат, а майка му - от странджанското се-
ло Граматиково. Името му е станало нарицателно 
не само по Черноморието, то е знаме за всички 
майтапчии.

Вечният спасител, който постигна американската 
мечта и се пенсионира като шеф на всички спаси-
тели. Петьо Пандира беше най-прочутият зевзек в 
България, емблематична фигура на Бургас. Вицове-
те му можеше да бъдат чути в Лом, Видин, Мелник, 
по цялата шир на страната.  С вечната си моряшка 
фланелка и накривена фуражка минава за най-го-
лемия бургазлия.

аз, чайките и часовникът на гарата сме най-
старите бургазлии.
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ОсъДиха 
ПЕНсиОНЕр, 

НарЯзал гуми
районният съд във 

Велико Търново осъ-
ди пенсионер, срязал 
гумите на три леки ав-
томобила. съдът му 
наложи наказание от 
4 месеца лишаване от 
свобода с три години 
изпитателен срок.

НамЕриха сПирТ, 
маскираН каТО 

млЯкО
7200 л спирт, мас-

киран като кокосово 
мляко, иззеха митни-
чески служители от гД 
мрр в района на Ду-
нав мост 2 при про-
верка. 

При отваряне на 
една от фабрично за-
печатаните консер-
ви, подредени в де-
сет палета с общо те-
гло над 6 тона, мит-
ническите служители 
установили, че "коко-
совото мляко" всъщ-
ност представлява 
безцветна течност с 
мирис на спирт. 

шОФЬОрка кара 
с НаД 4 ПрОмила 

служители на ру - 
Бобов дол са задър-
жали 53-годишна же-
на от с. големо село, 
община Бобов дол, 
за управление на ав-
томобил след употре-
ба на алкохол. Дреге-
рът е отчел резултат 
от 4,43 промила алко-
хол в издишания въз-
дух.

Психар 
ПрЕДизВика ПОжар

21-годишен мла-
деж, който е психич-
но болен, е причинил 
пожар в газифици-
ран блок на центъра 
на кюстендил. само 
бързата реакцията на 
обитателите на сгра-
дата на ул. "Демокра-
ция" и на пожарника-
рите е предотвратила 
голяма трагедия. Оби-
тателите на блока оба-
че са били много упла-
шени, тъй като сграда-
та е газифицирана.

Син преби баща си до 
смърт

рåвнивåö наìóøêа æåна си и сå ãръìна

Спипаха телефонни измамнициДва пъти излъгана 
за 3 дни

Мъж преби до смърт 
баща си в Петрич. 

Полицията устано-

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

Пострадалият е бил 
откаран в болница, къ-
дето по-късно издъхнал.

Синът е привле-
чен като обвиняем за 
убийство. Има дан-
ни, че той е страдал от 
психично заболяване. 

Експертизи трябва да 
докажат дали е бил вме-
няем в момента на побоя.

Осъдиха собственици на
кучета, разкъсали баба

Районният съд в Сви-
щов осъди собственици-
те на двете кучета, които 
преди две години напад-
наха и разкъсаха 80-го-
дишната Гина Боярова в 
свищовското село Коз-
ловец. 

Съдът призна подсъди-
мите П. Кенаров и В. Ке-
нарова за виновни за то-
ва, че на 19 януари 2017 г. 
не положили достатъчно 
грижи за двете си кучета.

Животните нападнали и 
нахапали до смърт съсед-

ката на Кенарови - Гина 
Боярова, която излязла от 
дома си привечер. 

Жената е починала от 
голяма кръвозагуба в ре-
зултат на разкъсване на 
дясна сънна артерия и ве-
на. Кенарови са осъдени 
на по 1 година лишаване 
от свобода с 3-годишен 
изпитателен срок от три 
години и глоба в размер 
на общо 800 лв. Магист-
ратите са решили още, 
че едното куче ще бъде 
умъртвено. 

Ало измамници два 
пъти удариха баба от 
Монтана само за три 
дни. 79-годишната же-
на сама съобщила за 
случилото се в поли-
цията. При първата те-
лефонна измама непо-
знат мъж позвънил на 
домашния й телефон, а 
след това и на мобил-
ния, като се предста-
вил за лекар, а после 
и за служител на МВР, 
който поискал да ока-
же съдействие с па-
рична сума за залавя-
нето на измамници. 

Бабата оставила 

дамска чанта с  2432 лв. 
в близост до контейне-
ри за смет.

След два дена потър-
п е в ш а т а 
и з т е г л и -
ла спес-
тяванията 
си от 9100 
лв. от бан-
ка в об-
л а с т н и я 
град и по 
дадените 
указания 
оставила 
парите в 
дамска чанта в близост 
до рампа за скейтборд 
в Слънчевата градина в 
Монтана. 

Във Второ РУ - Плевен е получен 
сигнал за телефонна измама. 84-го-
дишна е заявила, че същия ден след 

пореди-
ца от те-
лефонни 
обажда-
ния не-
и з в е с т -
но лице 
се пред-
ставило 
за ней-
на прия-
телка от 
ч у ж б и -

на, като споделила, че й е изпрати-
ла колет. 

Впоследствие на стационарния те-
лефон на плевенчанката се обадил 

служител на куриерска фирма. Под 
претекст, че трябва да се плати ми-
то на границата, за да бъде освобо-
ден колетът, я убедил да предаде на 
непознат мъж 1500 лева в близост 
до дома. 

Установен и задържан е 45-годи-
шен от село Петърница, общ. До-
лни Дъбник. Мъжът лично е взел от 
84-годишната паричната сума, както 
и 23-годишен от град Ветово, обл. Ру-
се, който лично е въвел плевенчан-
ката в заблуждение чрез телефонни 
обаждания 45-годишният е признал 
вината си. Взета му е мярка за неот-
клонение подписка. 23-годишният 
също е разпитан признал вината си. 

Възстановил е изцяло нанесени-
те имуществени щети на потърпев-
шата. 

38-годишна жена е убита пред дома си в Ботевград от мъжа, с кого-
то живее. Саморазправата е станала в жк "Васил Левски". Трагедията 
се е разиграла пред шивашкото й ателие, а жертвата е Камелия Ми-
нева. Убийството е станало пред едно от децата на семейството, ко-
ето си играело на детска площадка близко до ателието на жертвата. 

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и "Спешна 
помощ".  42-годишен мъж от града е нанесъл смъртоносни удари на 
съпругата си поради ревност, тъй като имала връзка с друг. Съпругът 
на Камелия избягал от местопрестъплението. След това е бил наме-
рен мъртъв, прострелян с ловната си пушка. 

Êаê се изêаðват ïаðи

Нова схема за из-
мама действа край 
Враца, предупреж-
дава изпатил граж-
данин. По думите 
на бившия зам.-кмет 
Светозар Луканов на 
входа на града бли-
зо до бившия завод 
„Химко“ често вижда 
спряла „Лада комби”, 
кремава на цвят.

В колата седят по-
възрастен мъж, две 
деца и жена на около 
30 г. Махат за помощ 
и ако някой се отзо-
ве, започват да се мо-
лят за пари, разказ-
вайки много правдо-
подобна история.

„Аз изгорях с ед-
на сума още минала-
та година. За първи 

път ги срещнах в края 
на януари. Спрях, за-
почнаха да се молят, 
че са от видинско се-
ло, че нямат пари за 
гориво, че седят тук 
цяло денонощие и де-
цата са гладни… Да-
дох им 50 лв. 

Следващия път, 
когато ги видях, бе-
ше пак там. След то-
ва отново ги видях на 
същото място - пре-
ди отбивката за се-
ло Паволче на идва-
не от Мездра. Явно те-
зи хора така си изкар-
ват парите“, коменти-
ра Луканов.

Лекар от ямболско-
то село Бояново бе-
ше пребит и ограбен. 
Той е бил причакан от 
двама мъже пред дома 
си. Нападателите са му 
откраднали 7000 лева. 
"Изпаднах в безсъзна-
ние, като се посъвзех 
се вдигнах и намерих 
контакт с мои близки, 
те се обадиха по те-
лефона. Като ми взе-
ха чантата, останах и 

Жесток побой 
над лекар

Наказаха момиче заради 
фалшиви сигнали на 112

без телефон, бях спес-
тил парите за нов авто-
мобил, взеха ми и една 
гривна ", разказва още 
пострадалият. Седми-
ца след нападението 
започнал да получа-
ва епилептични при-
падъци. 

Установено е, че има 
мозъчен инсулт след 
черепно-мозъчната 
травма. "На този етап 
не мога да работя, а 
ако няма подобрение 
вероятно няма да мога 
и да практикувам", каза 
лекарят. Нападателите 
са двама мъже - на 23 
и на 42 години. 

По-младият е паци-
ент на доктор Гинев, 
той е човек от селото 
и всички много добре 
го познават. 

Само за няколко дни непълнолет-
но момиче от шуменското село Сал-
маново подало 14 фалшиви сигнала 
до спешния телефон 112. Обаждани-
ята за помощ варирали от "Мъжът ми 
ме бие" до "Раждам, помагайте".

17-годишното момиче няма завър-

шено дори начално образование. Тя 
била разкрита и предадена на Район-
ния съд в Шумен. Магистратите реши-
ли да я накажат чрез обществено по-
рицание на информационното табло 
в кметството в Салманово. Освен това 
дължи и 187 лв. деловодни разноски.
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Ако си падате по 
шегите, хумора и 
сатирата, посетете 
Габрово - царството 
на смеха и забавле-
нията. Макар и из-
вестни като безмер-

ни циции, габровци 
все пак са задели-
ли по някой лев, за 
да си спретнат един-
ствения по рода си в 
целия свят 
ДОм На хумОра и 

саТираТа! 
Музеят е открит на 

1 април 1972 г. Той е 
наследник на местния 
народен хумор 
и веселите кар-
навални тради-
ции на Габро-
во – българска-
та столица на 
смеха. 

Сградата на 
дома се изви-
сява върху ос-
новите на ста-
ра кожарска 
фабрика и об-
хваща 10 из-
ложбени зали 
с обща площ 
8000 кв. м. Това 
го прави един 
от най-големи-
те музеи в стра-
ната. Сред не-
говите посто-
янни експози-
ции ще види-
те "Корените 
на габровския 
хумор", "Раят", "Гре-
хът", "Планета Габро-
во", "Маската – лицето 
на празника", "Карна-
валите в света".

В музея туристи-

те се посрещат от 
екскурзовода с поз-
драва „Добре дошли 
и отишли” – типи-
чен габровски поз-
драв. Анекдот каз-
ва, че габровската 

домакиня винаги си 
изпраща гостите до 
вратата, за да е си-
гурна, че са остана-
ли доволни, но и че 
няма да се върнат.

В постоянната 

ЕксПОзициЯ 
„кОрЕНиТЕ 

 На гаБрОВскиЯ 
хумОр“

 с която започва 
обиколката, са пред-
ставени най-известни-
те габровски анекдо-
ти, илюстрирани от го-
лемия български ка-
рикатурист Борис Ди-

мовски.
Близо до входа на 

експозицията ви при-
ветства символът на 
Габрово – 

ЧЕрНаТа кОТка 
 БЕз ОПашка 

Местна ше-
га гласи, че 

г а б р о в ц и 
р е ж е л и 
опашките 
на своите 
котки, за 
да изли-
зат по-
б ъ р з о 

от стая-
та и така да се губи 

по-малко топлина през 
студените зимни месе-
ци. Тази емблематична 
котка с отрязана опаш-
ка е пазила в миналото 
топлината на дома, а в 

единствената в света 
„Виц банка“ всеки по-
сетител може да оста-
ви своя любим виц. 

Ако имате пове-
че свободно време, 
разгледайте и екс-
позицията "Хумор 
на народите", която 
включва над 51 620 
художествени про-
изведения от об-
ластта на живописта, 
скулптурата, карика-
турата, графиката и 
фотографията.

На 1 април всяка 
година Домът на ху-
мора и сатирата от-
белязва своя рож-

ден ден с 
много ве-
селие и 
празнич-
на про-
грама.

От До-
ма на ху-
мора и 
с а т и р а -
та може-
те да си 
купите за 
с п о м е н 
с м е ш е н 
с у в е н и р 
или книга 
с анекдо-
ти. На из-
проводяк 
пък може да посети-
те парка на смеха, се 
порадвате и на ста-
туите на Дон Кихот 
и Санчо Панса! Как-
то и на известния с 
хитрините си герой 
от българския фолк-

гаБрОВскиЯ 
карНаВал  

На хумОра
който се провежда 
всяка година около 17 
май. Карнавалът съ-

ществува от края 
на XIX век. Тога-
ва получава име-
то Олелийня. 

През 1920-те 
години в Габро-
во се провеждат 
и маскени бало-
ве. Тези две съби-
тия предшестват 
съвременния кар-
навал на хумора. 

От 2000 г. 
Габрово е член 
на Фондацията 
на европейските 
карнавални гра-
дове. Всяка годи-
на в карнавалното 
шествие се включ-

ват хиляди учас-
тници от Бълга-
рия и чужбина. 

Традиционно 
там са и пред-
ставители на по-
братимения на 
Габрово белгий-
ски град Аалст. 

К а р н а в а -
лът завърш-
ва с традици-
онно отрязва-
не на опашка-
та на котка с 
огромна ножи-
ца от кмета на 
Габрово. 

През фести-
валната седми-

ца се провеждат из-
ложби, открити сце-
ни, Международно 
биенале на хумора 
и сатирата в изку-
ствата, организира-
но от Дом на хумо-
ра и сатирата. 

сега е символ на енер-
гийна ефективност. То-
ва, разбира се, е само 
шега. 

На централно място 
е изложена картина-
та на художника Ради 

Неделчев, изо-
бразяваща друг 
габровски сим-
вол – голямо-
то яйце с кран-
че. Габровските 
домакини били 
толкова иконо-
мични, че им 
се свидело ця-
ло яйце за за-
стройка на чор-
бата. Само на 
п р а з -
ник са 
с л а г а -
ли по 
ц я л о 
я й ц е . 

Г а б р о в с к а т а 
икономия и 
пестеливост 
са послович-
ни и често се 
използват ка-
то епитет за 
много стисна-
ти и свидливи 
хора.

И з к л ю ч и -
телно забав-

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Габрово - град на смеха

добре дошли... и отишли

гости от испания - дон кихот и санчо Панса

и Чарли е тук

фестивалът

статуята на рачо ковача с народна носия

ни са т. 
нар. га-
б р о в -
ски су-
в е н и -
ри – 
ч а ш и -
п о л о -
в и н -
ки за 
к а ф е 
и чай, 
ч а ш и 
за не-
к а н е -
ни гос-
ти, ча-
ши за 
мъже с 
муста-
ци, га-
б р о в -
с к а 
х а л б а 

за бира с двойно дъ-
но, за да се сипва по-
малко и др.

В музея ще види-
те още мно-
го забавни 
неща и га-
б р о в с к и 
„патенти”. 

За децата 
има напра-
вена спе-
циална раз-
влекателна 
зала – 
„ПлаНЕТа 
гаБрОВО“

 Тук де-
цата могат 
да се заба-
вляват, да 
тичат и иг-
раят и да 
пипат екс-
понатите. В 

лор Хитър Петър; 
най-великия комик 
на всички времена 
Чарли Чаплин; огро-
мен слънчев часов-
ник-кабарче; стран-
ната Вавилонска ку-

ла от метални отпа-
дъци.

Мотото на музея е: 
„Светът е оцелял, за-
щото се е смял“.

Освен с Дома на ху-
мора градът е извес-
тен и с
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Съюзен живот Читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Красива 
традиция

При нас духът 
български не свършва

зивите за наскоро играния спектакъл 
„На бяло сладко“ от групата за стари 
градски песни са не само ласкави, но 
и с пожелание за още подобни изя-
ви. Отбелязването на 146 години от 
гибелта на Апостола не успя да побе-
ре всички желаещи да бъдат съпри-
частни към неговото дело и подвиг. 
С вълнение подготвихме програма-
та по повод 141 г. от Освобождени-
ето на България от турско робство 3 
март, както и 210 години от рождени-
ето на Гогол, за да си спомним за ду-
ховната близост между двата наро-
да и това, че любовта ни към Русия в 
днешния озлобен, объркан свят не е 
криминално деяние. 

Представянето на книги от наши и 
други автори, екскурзиите, участия-
та и печеленето на награди от фести-
вали, честванията на юбилеи са нещо 
много специално за нас.И всичко това 
е под вещото ръководство на нашата 
обичана, усмихната, грижовна и вни-
мателна към всеки член на клуба Ма-
рия Радулова. Моите лични наблюде-
ния са, че тя се справя с всички пре-
пятствия, не може да се справи само 

с глупостта, грубостта, промъкналата 
се понякога завист и злоба. Но това е 
животът. Някои хора не могат да раз-
берат, че наш дълг е да пазим доказал 
се кадърен и работлив човек.

И все пак клуб „Щастливеца“ е бла-
гословен не само със своя свят па-
трон, не само със своята всеотдайна 
председателка  Мария Радулова, но 
и с грижата на  Генчо Генчев, който 
не пести сили и време, за да помог-
не животът ни да е по-спокоен, дос-
тоен и осмислен. А ние можем да се 
похвалим и с това – все повече млади 
пенсионери постъпват и се включват 
в живота на клуба. Често ни гостуват 
и приятелите от клубовете от близ-
ките села, така празниците стават об-
щи, разменяме си гостувания, заедно 
сме в радост и беда.Затова, когато ви 
е тежко на сърцето и на душата, по-
гледнете Свищов на картата, спомне-
те си за Щастливеца, усмихнете се и 
кажете – не, не е свършил духът бъл-
гарски, със Свищов не свършва, а за-
почва България.

Веселка кОлЕВа,
ккП “Щастливеца“, свищов

Добро настроение
Петдесет членове 

на клуба на инвали-
дите „Вяра” в гр. Ис-
перих отпразнуваха 
по подобаващ начин 
празника на жената 
Осми март. Предсе-
дателят на клуба Ве-
селин Добрев поздра-
ви дамите с празника 
и им пожела здраве 
и хубави дни в живо-
та. Тодор Денев беше 
подготвил стихове, 
които прочете, и по-
жела всички жени да 
живеят в разбирател-
ство и любов.

Виолета Тодорова 
- кръстник на клуба на 
инвалидите „Вяра”, поз-
драви жените и поднесе 
на всички хубави рози и 

В родния град на Щастливеца – 
Свищов, пътят свършва, но тук 
не свършва България. От Сви-

щов тя започва. А величественият 
Дунав – най-топлата ни и естестве-
на връзка с Европа, винаги ни е да-
вал възможността да погледнем из-
вън битието си, да се сравним с дру-
гите и ако можем, да направим нещо 
по-добро от тях. Затова и духът на 
Свищов е уникален. Той не се поби-
ра в общоприетите норми и географ-
ски ширини.

Този градивен дух се чувства и в 
ККП “Щастливеца“ – Свищов. Малко са 
клубовете на пенсионера, които могат 
да се похвалят с такъв богат органи-
зационен живот и с такава дейност, 
извършвана не привидно, а от сърце. 
Тук възрастните хора идват не просто 
за да запълнят част от свободното си 

време, а за да научат нещо ново, по-
лезно и да напълнят душите си с та-
ка необходимата вяра, че нещо добро 
ще се случи.Културният ни календар 
е пълен със събития по хубави пово-
ди, и то   проведени така, че да трог-
ват и въздействат, като същевремен-
но запазваме тяхната автентичност. 
Битовата, вокалната и групата за ста-
ри градски песни се надпреварват коя 
по-нов и добър репертоар ще подне-
се не само пред членовете на клуба, 
но и чрез кабелната телевизия „Виде-
осат“ да стигне до повече жители. Ре-
цитаторската група със своя темпера-
ментен, незаменим доайен Богомил 
Симеонов е емблема за българщина и 
духовност. Мъжката певческа група – 
квартет „Свищов“, би могла да се кон-
курира с най-добрите изпълнения не 
само в България, но и в чужбина. От-

Последните десетина години, откакто предсе-
дател на пенсионерския клуб “Мадона” в Бело-
градчик е Симеон Илиев, се спазва красива тра-
диция.

И тази година в последните няколко дни на фев-
руари в клуба е шумно и весело. Жените начело 
с групата “Пей, сърце” с ръководител Пенка Хри-
стова правят мартеници. Със сръчните си ръце и 
с много любов под пръстите им излизат красиви 
типично български мартеници, предназначени да 
носят радост на малки и големи.

А на 1 март 
„Баба Мар-
та” – красива-
та неостарява-
ща пенсионер-
ка Ветка Мила-
нова, тръгва 
из града, об-
лечена в на-
ционална но-
сия, с марте-
ници. Най-на-
пред посеща-
ва детския дом 
и най-възраст-
ните пенсио-
нери по домо-
вете им. По-
сле окичва за 
здраве и успех 
всеки срещнат 
по улиците.

Така усмив-
ката на Баба 
Марта и красо-
тата на българ-
ската марте-
ница стоплят 
сърцата на хо-
рата и правят 
този ден един 
хубав, непов-
торим праз-
ник.

На 1 март 
следобед Баба 
Марта и група пенсионери посети и дома за стари 
хора с деменция в близкото село Дъбравка, къде-
то бяха подарени мартеници на всички домуващи 
и на персонала и връчени плодове.

христина раЕВа, Белоградчик

В Русе се учреди ново пенсионерско дру-
жество към СП-2004 с името "Мечта” и пред-
седател  Пепи Агопян. Дружеството набро-
ява над 45 членове и със сигурност броят 
им ще се множи. Сградата се намира в цен-
търа на града и е добре уредена. Сбирките 
се провеждат два пъти месечно в  четвър-
тък следобед. 

Вече има сформирана вокална група под 
ръководството на културно-масовика на дру-
жеството  Пепа Узунова, която е и поетеса 
и посвети на новото дружество стихотворе-
нието "Мечта". Имаме таланти - музиканти, 
певци, рецитатори. Организираме и праз-
нуваме заедно рождените дни, отбелязваме 
местни и национални празници, екскурзии 
в страната, планираме и екскурзия до Ру-
мъния. Членовете на дружество "Мечта" са 
дейни, активни хора с големи сърца! Очак-
ваме и нови попълнения от сърцати връст-
ници, които са готови да споделят своите 
мечти. Имаме готовност да споделим  сво-
ите мечти и с други пенсионерски друже-
ства в страната.

Пепи агОПЯН, председател
русе, ул. „Фердинанд” 3-а, ет. 4

Телефон за връзка - 0988201255

поздравителна картич-
ка с пожелание  да бъдат 
горди и уверени, смели 
във всички свои мечти и 

начинания. Общинският 
ръководител на ПП ГЕРБ 
в града Виолета Тодоро-
ва изказа пожелание за 

много усмивки и спо-
делени мигове на щас-
тие. От клуб „Вяра” й 
поднесоха саксии с ху-
бави цветя. 

Отново на търже-
ството беше най-въз-
растната учителка - 
Тодорка Иванова, ко-
ято бе поздравена с 
песента „Учителко лю-
бима”, а нейният уче-
ник Юсуф Селим изи-
гра танц с нея.

Певческата група 
с ръководител Тодор 
Денев също се пред-
стави добре. Имаше и 
вицове и всички се ве-

селиха до късно с добро 
настроение.

ангел НикОлОВ, 
гр. исперих

Ново дружество - „Мечта”
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В дните на поредната го-

дишнина от освобождение-
то на България той даде ин-
тервю за ТАСС, представля-
ващо интерес и за нашите 
читатели, което помества-
ме със съкращения.

- г-н ростовски, защо та-
зи тема ви е близка? как-
во ви принуди да напусне-
те комфортния си апарта-
мент в лондон и да доле-
тите в москва?

- Роден съм в България. 
Там преминаха моето дет-
ство и юношество. В тази 
страна след октомврийския 
преврат са емигрирали мо-
ите баба и дядо заедно с бъ-
дещия ми баща. Гражданин 
съм на Великобритания, но 
за мен България си остава 
обичана родина, а Русия е 
моето отечество. Отношени-
ята между тези две държави 
не са ми безразлични. Още 
повече че Константинопол-
ският мирен договор е по-
дписан от мой чичо. Обезпо-
коен съм, че нищо или съв-
сем малко в научната литера-
тура има за този важен доку-
мент. Обидни за мен са и тъл-
куванията за целите на осво-
бодителната война.

- Пояснете, ако обичате.
- Част от българската ин-

телигенция и най-вече по-
литическият елит твърдят, 
че Русия е освободила ро-
дината им, защото се е стре-
мяла да овладее Босфора!!! 

княз лОБанОв-рОстОвски:

“ÍÅ ÈÑÊÀÌ ÒÀÇÈ ÂÎÉÍÀ 
ÄÀ ÁÚÄÅ ÇÀÁÐÀÂÅÍÀ!”

Това е глупаво и лесно обо-
римо. Известно е, че чес-
то фактите отстъпват пред 
емоциите. А историците са 
заглушени от пропагандис-
ти. Красиво звучи, че наша-
та империя е желала 
да контролира врата-
та към Черно море. В 
случая обаче Русия въ-
обще не е била готова 
за война. Изминали са 
само 20 години от не-
удачната Кримска епо-
пея, лишила ни от чер-
номорски флот, от дос-
та пристанища и земи. 
Царят е разбрал необ-
ходимостта от срочни 
реформи в армията и 
смяна на въоръжение-
то с по-модерно. Алек-
сандър II е мъдър дър-
жавник. Обявява вой-
ната срещу турците след мо-
щен обществен натиск. Сла-
вянофилите са били изклю-
чително активни, църквата 
също. Да не говорим за ин-
телигенцията. Особено след 
масовите убийства, извър-
шени от башибозука при по-
тушаването на Априлското 
въстание от 1876 г., проце-
сът става необратим. Царят 

се опитва в диалог с Англия 
и Австро-Унгария, съюзни-
ци на Турция, да подобри 
положението на християн-
ското население в Осман-
ската империя. Резултатът е 

нулев. Така се стига до обя-
вяването на войната. 

- Щом армията не е би-
ла в достатъчна степен го-
това, на какво са разчита-
ли царят и неговият щаб?

- На своите блестящи пъл-
ководци като Радецки, Ско-
белев, Гурко, на героизма на 
руския солдат, мотивиран от 
благородството да бъде спа-

сител на братята славяни от 
петвековно робство… Пол-
ковете стигат до Истанбул и 
Босфора. Тогава Англия из-
праща ултиматум на Петер-
бург: „Завладеете ли столи-

цата на 
Т у р ц и я , 
о б я в я в а -
ме ви вой-
на.”

-  и как-
во се случ-
ва?

- Гене-
р а л и т е -
тът насто-
ява да за-
т в ъ р д и 
постигна-
тата с тол-
кова мно-
го усилия 
и кръв по-

беда и веднъж завинаги да 
се справи с мюсюлманския 
противник, но царят преце-
нява, че не могат да се спра-
вят с Англия, владетелка на 
всички морета и богати ко-
лонии. Съгласява се на при-
мирие. Подписва се изклю-
чително изгодният за бъл-
гарите Санстефански дого-
вор, впоследствие „кастри-

ран” от Берлинския. Не раз-
бирам защо се пренебрег-
ва ролята на окончателния 
мирен договор, подписан 
на 8 февруари 1879 г. в Ис-
танбул от блестящия дипло-
мат Алексей Борисович Ло-
банов – Ростовски, посланик 
на Русия и личен приятел с 
наскоро седналия в прес-
тола Абдул Хамид II. В него 
има доста изгодни отстъп-
ки. Сред тях са и създаване-
то на автономно Княжество 
България и приемането на 
първата българска консти-
туция. Болно ми е, че днес у 
нас се мълчи по този въпрос.

- а как е в България?
- Сегашното правител-

ство е антируско. Президен-
тът е обективен, но Бълга-
рия е парламентарна репу-
блика, съществуваща с по-
даяния от САЩ и Европей-
ския съюз. Имам намерение 
да се боря за възстановява-
не на историческата спра-
ведливост.  Ще опроверга-
вам разпространяваната лъ-
жа за исторически доказа-
ния агресивен характер на 
Русия, премълчавайки екс-
панзионистичните стреме-
жи на Запада. Ще напом-
ням за цената, която Русия 
заплати за създаването на 
българската държава. Не ис-
кам тази справедлива, ос-
вободителна война да бъде 
забравена!

Въпросите зададе 
Евгений ВЕрлиН

„фалшива“ 
новина

Възможен ли е обрат в Турция
ва 31,2% от БВП на страната. 
А Анкара - 9%. Около 37 на 
сто от приходите на страна-
та от индустриалния сектор 
идват от тези два града. Това 
кара мнозина да си припом-
нят думите: "Пътят към влас-
тта преминава през кметство-
то!" Самият Ердоган започва 
своята политическа кариера 
като кмет на Истанбул през 
1994-1998 г. Неговата ПСР 
печели всичките избори (об-
що 13), проведени след пар-
ламентарния вот през 2002 г. 
На местния вот обаче успехът 
на партията винаги е бил по-

малък, отколкото на другите 
избори. Затова опозицията 
съзира своя шанс именно на 
местните избори.

Ако партията на Ердоган 
загуби в големите градове и 
преди всичко в Истанбул и 
Анкара, това ще бъде нача-
лото на края на Партията на 
справедливостта и развитие-
то (ПСР). Тя се е прицелила 
най-вече в консервативните 
избиратели и понякога зала-

га дори на непонятни идеоло-
гически мотиви. Президентът 
Ердоган обаче е наясно, че 
икономическата криза от из-
миналите месеци може да се 
отрази негативно на избор-
ните резултатите на партията 
му. Затова той активно участ-
ваше в предизборната кам-
пания, обикаляйки град след 
град на лов за нови гласове, 
включително и сред избира-
телите на опозицията. 

Светската Републиканска 
народна партия, която е най-
голямата опозиционна пар-
тия, също трескаво се боре-

ше през последните 
месеци за гласове. 

На местните избо-
ри през 2014 г. пар-
тията на Ердоган спе-
чели 47,9 процента 
от гласовете в Ис-
танбул, а Републи-
канската народна 
партия - 40 процента. 
Фактори като слаба-
та икономика, поли-
тическата нестабил-
ност, провалът на де-

мократичните механизми и 
ограничаването на свободата 
на мненията и политическите 
права могат да окажат влия-
ние върху резултатите от из-
борите. Ако опозиционните 
партии действително спече-
лят изборите в Истанбул и Ан-
кара, това ще даде силен тла-
сък на опозиционните слоеве 
от населението, което е поло-
вината от турското общество.

цветан илиЕВ

От стр. 1кОментираме

Разбира се, че им-
отната драма, свърза-
на с втория човек в 
ГЕРБ, е фалшива но-
вина. И причините са 
безчет.

Първо, такава сдел-
ка е невъзможна при 
посочените параме-
три. Дори във фанта-
зията трябва да има 
някаква мяра. Та на-
ли имотният пазар би 
рухнал, а един отго-
ворен държавник и 
родолюбец не би пре-
дизвикал умишлено 
подобен катаклизъм.

Второ, човек, за ко-
гото дори разводът 
на двама души (справ-
ка - президентът Ра-
дев) говори за липса 
на морал, не е спо-
собен на всичко оп-
исано.

Трето, не е възмож-
но точно "американ-
ското" радио "Сво-
бодна Европа" да съ-
общи подобна сквер-
ност по адрес на по-
литик - убеден евро-
атлантик, който ре-
довно закусва в Бе-
лия дом. Вярно, мо-
литвено, но закуска-
та си е закуска. Там 
го обичат и държат 
на него. Имат му до-

верие. Ето - веднага 
след закуската океа-
на прекосиха замест-
никът на Цацаров Ге-
шев и МВР баш шефът 
Младен Маринов. Кой 
им отвори вратата?

Четвърто, няма как 
човек, който твърди, 
че "му е писнало да 
се обяснява за шест 
апартамента и дру-
ги подобни глупос-
ти", да прави такива 
лоши неща и пак да 
се пъха на хората в 
устата по неприятни 
поводи.

Пето, как допуска-
те, че Бойко ще ре-
ши да отсече главата 
на "машината за из-
борни победи" точ-
но в година с два ва-
жни вота.

Във връзка с горе-
изложените причини 
и не само заради тях 
стигаме до извода, 
че  изфабрикуваният 
скандал с някакво жи-
лище, което струвало 
милион и половина, 
пък после се случи-
ла странна врътка, е 
класическа фалшива 
новина и не си стру-
ва повече да се зани-
маваме с нея.

милен гаНЕВ

След обявяването на Тур-
ция за република през 1930 
г. се провеждат първите из-
бори за местна власт. Оттога-
ва досега е имало 18 избора. 
Предстоящите на 31 март ще 
са 19-те. Характерното за тях 
е, че се провеждат за първи 
път при президентска систе-
ма на управление. Друга осо-
беност е, че за първи път е 
разрешено партиите да се 
коалират и да издигат обща 
кандидатура. До изборите ос-
тават само три дни, а прави 
впечатление, че атмосфера-
та в страната е спокойна. Ня-
ма традиционните за избор-
ните периоди кон-
фронтации между 
привържениците 
на отделните пар-
тии. Няма ги кон-
воите от автомо-
били от миналото, 
свирещи с клаксо-
ните си.  

Местните избо-
ри може да се ока-
жат повратна точ-
ка. Досега Парти-
ята на справедли-
востта и развитието (ПСР) 
имаше славата на непобеди-
ма. Този неин имидж обаче 
ще бъде накърнен, ако опо-
зицията успее да спечели 
местните избори в големите 
градове и така получи по-го-
лямо политическо и иконо-
мическо влияние. Само в Ис-
танбул и Анкара живеят общо 
20 милиона души, или поч-
ти една четвърт от турското 
население. Истанбул създа-
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АЛФА БЕТИК:  
ПЪЛНОЦЕНЕН  
ЖИВОТ ЗА ХОРАТА  
С ДИАБЕТ 

САМО 
1 ТАБЛЕТКА 

НА ДЕН!

Препоръчително е продуктите да се приемат в комбинация за максимален ефект. 

Търсете серията Алфа Бетик в аптеките! 

За поръчки и допълнителна информация: телефон 02 953 05 83. 

Възможно е диабетът 

да бъде контролиран 

така че пациентите да 

водят нормален и пълно-

ценен начин на живот! 

Правилно организирано-

то лечение, начинът на 

хранене и физическата 

активност са от ог-

ромно значение за със-

тоянието на диабетика. 

Освен от задължител-

ните медикаменти, ди-

абетиците имат нужда 

и от специализирани 

добавки, компенсиращи 

недостига на ценни хра-

нителни компоненти. 

Екстракт от тиквени семена 
- отговорът на природата за 
сигурен контрол на пикочния 
мехур! 
Тиквените семена се използва от древ-
ни времена за облекчаване на различни 
състояния на пикочния мехур. Според 
съвременни изследвания, водораз-
творимата част от тиквени семена е 
най-ефективна. Причината за това е, че 
водоразтворимите семена от тиква
се абсорбират напълно в кръвния поток. 

Ултимат Бладър Контрол на 
Натурал Факторс съдържа 100% 
естествена форма на патентовани 
водоразтворимите тиквени семена. 
Ултимат Бладър Контрол е натурален 
билков продукт за превенция и терапия 
на уринарната инконтиненция (неза-
държането на урина) при мъже и жени. 
Облекчава симптомите на уринарната 

инконтиненция по научно обоснован и 
клинично доказан начин. 
• Намалява дневната и нощната често-

та на уриниране.
• Овладява проявите на незадържане 

на урината, включително при физиче-
ско усилие, кихане, кашляне и други 
резки стимули. 

• Понижава тонуса на свръхактивния 
пикочен мехур чрез генериране на 
азотен оксид в тъканите. 

• Укрепва здравината на мускулатурата 
около мехура в малкия таз. 

• Подобрява качеството на съня и нама-
лява нощните събуждания и свърза-
ния с тях дискомфорт. 

• Допринася за забавяне на простатна-
та хиперплазия.

Ултимат Бладър Контрол 
Сигурен контрол върху пикочния мехур! 

Произведено в Канада

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

Гео Нутришън ООД.

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

Алфа Бетик Алфа Липоева 
киселина 

Оказва ефективен контрол 
върху нивата на кръвната 
захар, благоприятства инсу-
линовата чувствителност, 
допринася за здравословната 
редукция на теглото и увели-
чава нивата на енергия. При-
емът й се отразява много 
добре на зрението –  пред-
пазва клетките на ретина-
та от увреждане и подобря-
ва зрителната острота.

Алфа Бетик Мултивитамини  
с удължено енергизиращо действие  
са част от специализираната серия 
Алфа Бетик, предназначена за контрол 
върху диабета. Алфа Бетик Мулти-
витамини с удължено енергизиращо 
действие осигуряват клинични дози 
витамини, минерали и други хранителни 
вещества, като алфа-липоева кисе-
лина, хром, лутеин и др. Поддържат 
нормалното състояние на ендокрин-
ната система, укрепват нервната и 
сърдечно-съдовата системи, грижат се 
за зрението и повишават енергията и 
жизнеността.

Алфа Бетик Канела,  
магнезий и биотин 

Понижава гликирания хе-
моглобин, общия серумен 
холестерол и триглице-
ридите, като в също-
то време спомага за 
увеличаване на плазмения 
инсулин, чернодробния 
гликоген и „полезния” 
HDL-холестерол. Ком-
пенсира недостига на 
магнезий, който често се 
среща у диабетиците.

Формулите от 
серията Алфа 
Бетик са спе-
циално дозира-
ни, така че да 
няма опасни за 
диабетиците 

количества от 
всяка съставка. 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî

злокачествените 
заболявания и хро-
ничният запек са 
предпоставка за раз-
витие на рак на дебе-
лото черво.

В червата на всеки 
от нас има 15 килогра-
ма отрови, които во-
дят до тежки заболя-
вания, затова систем-
ното им пречистване е 
от огромно значение. 
Много хора смятат, че 
за да пречистят черва-
та и стомашно-чревния 
тракт, е необходимо да 
си направят клизма. То-
ва обаче далеч не е та-
ка, защото отровите и 
опасните наслоявания 
не могат да бъдат из-
чистени само с помо-
щта на клизма.

Все по-често се среща 
проблемът с нередовните 
черва, а това води до поч-
ти всички останали здра-
вословни проблеми. Ос-
татъчната хранителна ма-
са е добре да се изхвърля 
редовно, защото, престоя-
вайки в червата ни, започ-
ва да загнива, отделените 
газове и вещества са ток-
сични и лесно преминават 
в кръвообращението и та-
ка се разпространяват по 
цялото ни тяло. За профи-
лактика и предпазване от 
полипи и рак на дебело-
то черво аз препоръчвам 
един съвременен фитоп-
родукт, който по естествен 
начин пречиства червата и 
предпазва от образуване на 
тумори по дебелото черво. 
Продуктът се казва колон 
клийнър. Съдържа нату-
рални биосубстанции, кои-
то подпомагат естествено-
то изпразване на чревния 
тракт и участват активно в 
процесите на детоксикация 
на тялото и поддържането 
на здрава храносмилателна 
система. колон клийнър 
отмива всички престояли и 
загнили остатъци по храно-
смилателната система, осо-
бено добре изчиства от на-
трупани шлаки и мазнини 
по лигавицата и стените на 
дебелото черво.

Продуктът се използва 
за ефективното прочист-
ване на полипите в дебе-
лото черво  – причини за 
стомашно-чревните въз-
паления, дисбактериозата 
и нарушената чревна фло-
ра, фамилната аденоматоз-
на-полипоза, тумори и от-
слабването на имунната 
система.
колон клийнър съдържа: 

Псилиум екстракт 412 
mg (индийски живовляк)

Чудодейно средство, 
което подобрява рабо-
тата на дебелото черво – 
облекчава констипация-
та, предизвикана от фак-

Д-ð Àñåíîâ: Ãîëåìèÿò 
ïîëèï çà 10 ãîäèíè 

ñòàâà ðàê íà 
äåáåëîòî ÷åðâî!

цена: 
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате 
директно на телефон: 0877 72 10 40,

както и на интернет страницата https://biotica.bg/ 
 или в повечето аптеки в страната.

тори, свързани с начина 
на живот. В случай на диа-
рия псилиум фибрите аб-
сорбират излишната вода 
в червата, изсушават хра-
нителната маса и така за-
бавят пътя й. Прилага се 
успешно при храносмила-
телни неразположения – 
успокояващото и защит-
ното му действие повли-
ява благоприятно целия 
стомашно-чревен тракт. 
Регулира чревната перис-
талтика – псилиум спомага 
за забавяне или ускорява-
не на перисталтиката. На-
малява холестерола, пони-
жава нивото на кръвната 
захар, намалява телесно-
то тегло.

Екстракт от алое вера 
412 mg

Подпомага лечението 
на лигавицата на стомаха, 
поддържа джобовете и 
гънките на дебелото чер-
во чисти, като не позволя-
ва натрупването на отров-
ни вещества в тях. Активи-
ра имунните клетки.
Екстракт от сена 138 mg 

(майчин лист)
Има мощни слабителни 

свойства. Считана е за най-
ефективния билков лакса-
тив, в пъти по-добър от 
всички известни природ-
ни средства. Билката сти-
мулира чревната перис-
талтика, възпрепятства 
абсорбирането на течно-
сти от дебелото черво. По-
добрява работата на чер-
ния дроб, помага при хе-
мороиди и фисури. Сена се 
използва още при кожни 

възпаления, очни заболя-
вания, анемия, атероскле-
роза, жълтеница.

Екстракт от тиквени 
семки 138 mg

Съдържа в концентри-
ран вид безброй много ва-
жни за качествената обмя-
на на веществата витами-
ни, микроелементи и ен-
зими. Тиквените семки по-
магат да се избегне форми-
рането на бъбречни камъ-
ни, имат противовъзпали-
телно действие и облекча-
ват артритните болки, из-
ключително ефикасно пре-
махват паразити и глисти. 
Екстрактът от тиквени сем-
ки се предписва и срещу 
увеличаване на простата-
та. Способства за нормали-
зация на нивото на захар 
в кръвта. Тиквените сем-
ки извеждат от организма 
излишния холестерол, по-
добряват захранването на 
сърдечния мускул, регу-
лират растежа на клетки-
те, защитават ги от вред-
ни въздействия, възстано-
вяват и подмладяват, снаб-
дяват ни с енергия и заба-
вят стареенето.

Препоръчителен е при-
емът в продължение на 3 
месеца 2 пъти в година-
та. „колон клийнър“ има 
дълготрайно действие, ка-
то запазва своята ефектив-
ност в тялото дори след пе-
риода на употреба. Без ле-
карско предписание.

При поръчка на три 
продукта, получавате 

подарък книжка 
„лечебните билки 

на България“.

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

ВЕЧЕ НЯМАМ 
БОЛКИ В СТАВИТЕ

Името ми е Любка 
Кожухарова от гр. Пе-
трич. Пиша, за да из-
кажа своята благодар-
ност към Вас и проду-
кта Ви „ставиен“. Про-
четох за него от вест-
ник, посъветвах се с 
личния лекар и реших 
да си го купя. Преди то-
ва бях ползвала и дру-
ги продукти, но няма-
ше особени резултати.

След известно вре-
ме започнах да чувст-
вам леко-
та, по-мал-
ки и по-ле-
ки болки. 
Преди то-
ва, особе-
но сутрин, 
а също та-
ка след 
продължи-
телно зас-
тояване на 
легло или 
стол, оп-
итвайки се 
да стана, 
ч у в с т в а х 
остри бол-
ки в стави-
те на кра-
ката, кръ-
ста и гър-
ба. Правех 
предвари-
телни дви-

любка кожухарова, Петрич

жения на място, за да 
тръгна.

Сега чувствам улес-
нение, по-малко ме бо-
лят ставите при дви-
жение и имам по-го-
лям кураж да тръгна 
напред.

Вече минах 80 годи-
ни и „ставиен“ ме уле-
снява в домакинската 
ми работа и изобщо – 
движа се по-леко. От 
сърце благодаря за то-
зи продукт!

ХИАЛУРОНОВАТА 
КИСЕЛИНА 
И СТАВИТЕ

Хиалуроновата ки-
селина е във всички 
нас още от момента 
на раждане, но коли-
чеството ú в органи-
зма намалява с възрас-
тта и допринася към 
процеса на стареене. 
ХК може да бъде наме-
рена в значителни ко-
личества на местата, 
където има свързваща 
тъкан, като ставите, 
кожата и сърдечните 
клапи. В момента хиал-
уроновата киселина е 
използвана най-често 
при ставни проблеми 
като артрит, износва-
не на ставите, както 
и подмладяващи про-
цедури. Тя е съставна 
част на синовиалната 
течност, намираща се 
в ставите и действа-
ща като смазка меж-
ду тях. 

Проблемите на-
стъпват, когато сло-
ят от хиалурон изтъ-
нее и по този начин 
предпазващото му от 
триене действие на-
малява.
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радвам, че съм жив.“
Васил С. 84 год., Стара Загора

    
  “От 5 години страдах от разширени 
вени, но след като ползвах 4 месеца  
Венимо вените вече не ме болят и 
се върнаха в своя нормален размер”           
                          Петър Х., 57г., Варна

„След 2 месеца ползване видях, 
че вените ми се нормализираха и 
не чувствах вече тази тежест в 
краката. Много по добро оросяване 
имам на крайниците и вредния ми 
холестерол е вече в нормите.” 

Радостина Ж., 69 г., София

КРАЙ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ ПЛАКИ И РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ! 
Съдови хирурзи от Великобритания след няколко годишни проучвания и изследвания представиха на тазгодишния медицински 
конгрес в Дъблин чист биологичен метод за прочистване на кръвоносните съдове. Благодарение на тази формула  предоставят 
възможността на пациентите  да намалят с 87% риска от инфаркт, 73% от  инсулт и дори 48%  внезапна сърдечна смърт.

 ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ 
НАПЪЛНО

    “Невероятно, но преди 10 години 
не бих повярвал на това, че с тази 
формула плаките и съсиреците 
се отмиват и изчезват напълно”- 
потвърждава един от най-добрите 
съдови хирурзи на Обединеното 
Кралство. “Въпреки големия си 
опит не успях да помогна на майка 
ми, която почина на 61г. от инфаркт 
заради запушване на артериите от 
плаки. Това ме накара да помогна 
на други хора и реших да открия 
алтернативен натурален метод 
за прочистване на кръвоностните 
съдове.” - емоционално разказва 
откривателя на формулата Лари 
Томсън.
   ”Няма значение дали имате от 
скоро или с години запушване на 
артериите или вените - те могат да се 
отпушат по естествен път” - уверено 
споделят Лари Томсън.
    Почти 100 хил. души и над 
1000 кардиолози в цяла Европа, 
потвърдиха ефективността на тази 
уникална формула -  в това число през 
2018г. са регистрирани 3240 души 
от България, които са преминали 
терапията и потвърждават ползите 
от този метод. (виж снимката преди/
след).

 СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ НЕ 
МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ    

  Показвайки резултатите от 
терапията на кардиолози и съдови 
хирурзи, всички те бяха шокирани... 

“Не можахме да повярваме, че без 
приема на статини, бета-блокери, 
медикаменти или оперативна 
намеса, може да се постигне подобен 
ефект.” - споделят хирурзите от 
България. “Можем да се поддържаме 
вечно здрави, но стига да можем 
да намерим тайната на природата 
и нейните дарове. Само качествен 
продукт съставен от чисти натурални 
вещества може да даде бързи и 
трайни резултати, стимулирайки  
организма  да реши тези проблеми 
по натурален път. Благодарение 
на съвременната технология на 
молекулярно ниво, също и следвайки 
биопроцесите в природата, помогна 
да се създаде уникалният продукт 
‘’VENIMO’’ - споделя Лари Томсън

БИОЛОГИЧНА НАТУРАЛНА 
ФОРМУЛА 

    Формулата на този продукт е 
поместена в капсула съдържаща 

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

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ
  Понеже технологията за 
обработка на ценните съставки 
не е евтина, и за да е финансово 

достъпен препарата за българските 
граждани, са избегнати всякакви 
посредници и дистрибутори. В 
момента консултацията и покупката 
на препарата “Венимо” става 
чрез телефонно обаждане към 
оторизирания представител за 
България с безплатна доставка до 
дома Ви. Само първите обадили се 
120 души ще получат привилегията 
да се снабдят с препарата вместо 
189 лв. само за 55 лв. - опаковка 
достатъчна за едномесечен курс 
на ползване. Промоционалната 
отстъпка е валидна до 20.04.2019г.

МНЕНИЯ НА ХОРА 
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

    “Преживях инфаркта, но вече се 
страхувах за живота си. От мой 
познат в Англия чух за капсулите 
и ги пих 4 месеца. Вече повече 
от година се чувствам чудесно и 
холестерола вече ми е в норма.”                                                       
                        Георги И., 68г., София 
    
“Кардиолога ми забрани, но реално 
нямах подобрения от статините, 
които ми преписваха. С капсулите 
“Венимо” плаките изчезнаха, 
оросяването на крайниците ми се 
подобри  и се чувствам много по- 
добре.  Личния ми лекар е в шок!”                

Даниела М. 72г., Пловдив
     
 “Невероятно , но как е възможно? 
Имам 3 байпаса , но след като 
преминах терапията с продукта 
се чувствам много по-добре и се 

Хранителните добавки 
ТракЕиЯ са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

Този продукт е отличен с пър-
во място в конкурс за нови българ-
ски продукти на Международния 
панаир в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, 
защото е на достъпна цена и дейст-
ва безотказно. 

Продуктът е 100% натурален 
и снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезен е 
за всички възрасти, няма проти-
вопоказания и странични ефекти. 
Представлява водноразтворим 
прах от билки, горски плодове и 
лимец. 

Видове
 Тракеия:

1 . с ъ р ц е 
и кръвонос-
на система – 
възстановява 
функциите на 
сърцето, чер-
ния 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 хру-
щялна тъкан и премахва коксартро-
за, гонартроза и дискова херния. 
Увеличава плътността на костите.

3.храносмилателна система 
– гастрит, колит, рефлукс, премах-
ва проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхите, 
трахеята, алвеолите. Спомага из-
чистването на синусите.

5.Нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-до-
бър сън, бодрост и концентрация. 
Балансира нервната система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава съп-
ротивителните сили на организма 
и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира ме-
таболизма, 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 подо-
брява и цялостно организма.
мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сърце и 
стави, от скъпи по-скъпи, и няма-

ше ефект. 
Ползвах Тра-
кеия почти 
без пари и 
веднага за-
почнах да се 
подобрявам. 
След някол-
ко месеца, 

правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

мария иванова, Благоевград, 
0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо мо-
же да ми помогне. Няколко човека 
от пенсионерския клуб го ползва-
хме, защото можехме да си го поз-
волим. След няколко месеца всички 
започнахме да споделяме, че неве-
роятното се случва. На един се по-
добри сърцето, на друг ставите, на 
трети белият  дроб, ходим два пъ-
ти повече без умора. Чувстваме се 
много по-жизнени и нашите прия-
тели последваха нашия пример. До-
сега няма недоволни.

ТРАКЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

за консултации и поръчки –  
христов, 0898 573 092
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„ЕлДа - руТиН капсули 
х 60“ съчетава пет от най-
мощните природни средства, 
прилагани при проблеми с 
кръвоносните съдове - екс-
тракти от елда (гречка), чер-
вен лозов лист, японска софо-
ра, рутин и магнезий. Проду-

ктът се прилага успешно при напукани 
капиляри, разширени вътрешни и външ-
ни вени, хемороиди, тромбофлебити и 
трудно заздравяващи рани, възникнали 
в резултат на нарушено кръвоснабдява-
не; за активизиране на  кръвната цир-
кулация и лимфния дренаж на венозна-
та система; за увеличаване еластичност-
та на стените на вените и нормализира-
не на кръвоснабдяването; за премахване 
на напрежението и чувството на  сърбеж 
и изтръпване; за облекчаване на напре-
жението, отоците, болките и спазмите в 
краката; за предотвратяване на кръво-
насяданията и ускоряване на резорбци-
ята  при синини и натъртване.

“зЕлЕН Чай капсули х 60” 
е незаменим помощник за 
предпазване от  преждевре-
менно стареене на всички тъ-
кани и органи. Стимулира сис-
темата за детоксикация на черния дроб и 
намалява риска от злокачествени заболя-
вания на белите дробове, гърдата, стома-
ха, дебелото черво, простатата и панкре-
аса. Свежда до минимум вредните влия-
ния от радиацията. Помага за редуцира-
не на теглото, като ускорява изгарянето 
на мазнините. Забавя процеса на старее-
не на клетките и допринася за подмладя-
ване и дълголетие. Прочиства кръвта от 
холестерол и други наслоявания по сте-
ните на кръвоносните съдове. Доприна-
ся за намаляване на риска от остеопоро-
за, атеросклероза, високо кръвно наля-
гане и сърдечни заболявания. Стимули-
ра отделителната система, функциите на 
бъбреците и пикочния мехур. Благопри-
ятства развитието на полезните чревни 
бактерии и спомага за редовното изпраз-

ване на дебелото черво.
„ЕкО зим капсули х 30“ е ефективно 

съчетание на ко-ензим Q10 с витамини Е, 
В6, В12, селен, магнезий и фолиева ки-
селина, подходящ за  еже-
дневна антиоксидантна за-
щита и грижа при: всички 
нарушения на сърдечно-
съдовата, имунната и нерв-
ната система; проблеми с 
регулирането на кръвната 
захар, астма и алергии; намалено либидо 
и сексуални неврози; всички остри вирус-
ни и бактериални инфекции; пародон-
топатии; синдром на хроничната умора, 
психическо изтощение, стрес и прежде-
временно стареене; хранителна добав-
ка за активни спортисти и за всички хо-
ра над 35 г. възраст. 

При хъркане, неспокоен сън, лошо 
възстановяване, преумора. Най-честите 
причини за поява на хъркане са затлъс-
тяването, употребата на алкохол, успо-
коителни и хипнотични препарати, въз-
палението на дихателните пътища и си-
нусите. “сТОП На хъркаНЕ-
ТО капсули х 50” е баланси-
рана природна комбинация 
от калций, растителни екс-
тракти от бял бъз, евкалипт, 
бял равнец, киселец, шипка, 
сминдух, ехинацея, Кайенски 
пипер и ензимите протеаза и 
алфа-амилаза. Продуктът пре-
пятства прекаленото отпускане на муску-
лите на небцето, езика и гърлото по вре-
ме на дълбок сън, проявява противовъз-
палителен, противомикробен и противо-
алегичен ефект и осигурява спокоен сън 
и възстановяване, облекчава дишането 
и съдейства за изчистване на жилавите 
секрети от носа и околоносните кухини. 

за информация се обърнете към 
вносителя: “фармаБиОн ПлЮс” 

еООд, тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg  

 Хранителните нави-
ци, а също така количе-
ството и качеството на 
водата, която внасяме 
в организма, са един 
от най-важните факто-
ри за контрола върху 
здравето. Ако всеки ден 
се пие преварена вода, 
се разрешават повече-
то здравословни про-
блеми.

Топлата или гореща-
та вода не съдържа теж-
ки метали и други вред-
ни съединения, които 
може да се намерят в 
чешмяната вода и тру-
пайки се в организма, 
предизвикват големи 
здравословни пробле-

ми. Ако вземете чеш-
мяна вода и я оставите 
да ври поне пет минути, 
след като се охлади, ще 
забележите на дъното 
гъста утайка от вредни 
материи.

 а ето и какво е по-
лезното влияние вър-
ху организма от пие-
нето на топла или го-
реща вода:
 Пиенето всяка су-

трин на една чаша то-
пла вода пречиства ко-
жата и се препоръчва на 
хората с проблемна ко-
жа – суха, акне.
 Отпуска мускулите 

и се препоръчва да се 
пие като отлично сред-

Пийте топла вода
ство за облек-
чаване на мен-
с т р у а л н и т е 
болки.
 С у т р и н 

преди закуска 
и половин час 
след закуска 
една чаша то-
пла вода сти-
мулира работа-
та на стомаха и 
облекчава при 
подут стомах и 
газове.

 Помага за пикочни-
те инфекции и намалява 
киселините в стомаха.
 Подобрява цирку-

лацията и изпотяването 
и изхвърля токсините от 
тялото, което улеснява 
работата на бъбреците.
 Ако изпиете една 

чаша топла вода един 
час след закуска, се ус-
корява метаболизмът и 
изгарянето на калори-
ите.
 Редовното консу-

миране на топла вода 
помага при астма и хъл-
цане, а отделно от това 
дава допълнителни си-
ли при настинка и каш-
лица.
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

Универсален лек
съществува ли универсален лек, към 

който да посегнем при всякакви неразпо-
ложения и болежки? Да, колкото и неверо-
ятно да звучи – лек има. При това съставът 
му идва от природата, на една ръка разстоя-
ние от нас. Това е руското чудо на Елена Зай-
цева, наречено Биоактал.

Биоактал поддържа всички органи и сис-
теми в тялото в нужното здравословно със-
тояние и предотвратява поява на тежки за-
болявания.

Доказано укрепва имунната система, под-
помага организма при възстановяване от пре-
карани вирусни заболявания, прочиства тя-
лото от токсини, преборва упоритите псори-
азис и екземи. Отлично повлиява хранителни 
разстройства и анорексия, подобрява апети-
та. Особено ефективен е при:

  Заболявания на опорно-двигателната сис-
тема
Ревматизъм, подагра, артрит
Сърдечно-съдови заболявания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците и жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания
Само след месец прием на Биоактал орга-

низмът се зарежда с нови жизнени сили, про-
чиства се и се подобрява външният вид.

Състав: 
корен от глухарче екстракт - Терапията 

с корен от глухарче има широко приложение 
за лечение на много болести. Изследванията 

са доказали, че е ефективна даже и срещу ня-
кои видове рак. Корените на глухарчето леку-
ват спастичен колит, цистит, хепатит, холицис-
тит, намалена стомашна киселинност, хрони-
чен запек, анорексия, заболяване на гърдата, 
подагра, артрит, екзема, фурункулоза, захарен 
диабет, анемия, атеросклероза, остеопороза, 
нарушения на съня.

корен от троскот екстракт - Използва се 
при чернодробни заболявания, безплодие, 
кашлица, ревматизъм, пясък в бъбреците и 
пикочния мехур, простатит, запек, възпаление 
на червата. Този корен се използва при отоци 
с различен произход, цистит, камъни в бъбре-
ците и жлъчния мехур, заболявания на белите 
дробове, бъбреците, хроничен бронхит, чрев-
ни заболявания, диабет, хипертония.

корен от репей екстракт - Отлично дейст-
ва при кожни болести и възпаления, особено 
при екземи, фурункули, акне, себорея, рев-
матизъм. Билката има диуретично, потогонно 
действие, стимулиращо обмяната на вещества-
та и растежа на клетките. Използва се при всич-
ки видове рак, диабет, бронхит, синузит, рев-
матизъм, подагра, артрит, болки в кръста, кост-
на фрактура, междупрешленна херния, ате-
росклероза, заболявания на ухото, хронична 
коронарна недостатъчност. Репеят лекува хе-
патит, тумори на черния дроб, дори и цироза 
на черния дроб, холецистит, бъбречни заболя-
вания, камъни в бъбреците и жлъчния мехур. 

д-р костова
Като кардиолог с дългогодишна практика 

горещо препоръчвам Биоактал на своите па-
циенти. Продуктът има общоукрепващо дейст-
вие, подобрява състоянието на кръвоносните 
съдове и регулира кръвното налягане. Сама-
та аз го ползвам.

наум котев
След тримесечен прием няма и следа от 

РУСКОТО ЧУДО, направено по рецепта
на феноменалната билколечителка Елена Зайцева

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./

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

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

болките в ста-
вите. Помог-
на ми Био-
актал. Това е 
любимият ми 
продукт, при 
най-малкото 
здравослов-
но оплакване 
се доверявам 
на него. Пре-
поръчвам го 
на всички.

Биоактал 
п о д д ъ р ж а 
всички ор-
гани и сис-
теми в тяло-
то в нужното 
здравослов-
но състояние 
и предотвра-
тява поява 
на тежки за-
болявания.

П р е п о -
ръчителен е 
приемът в продължение на 3 месеца 2 
пъти в годината. 

Биоактал има дълготрайно действие, 

като запазва своята ефективност в тяло-
то дори след периода на употреба. Без 
лекарско предписание.

При подагра
 Смесете поравно лайков цвят, ли-

пов цвят, черен бъз, жълт кантарион, коприва, коре-
ни от магданоз и кора от бяла ива. Залейте с 200 мл 
гореща вода 2 с. л. от сместа и изчакайте 20-30 мину-
ти. Пие се по половин чаша три пъти на ден. 
 Смесете поравно брезов лист, коприва, салвия, 

корени от магданоз, лайков цвят и трицветна теме-
нуга. Залейте с 200 мл гореща вода 1 с. л. от сместа. 
Налейте в термоса и изчакайте 30 минути. След то-
ва прецедете и пийте по 2 с. л. от настойката, като ги 
разредите с две чаши вода. Пие се три пъти на ден. 
 Полезен при подагра е брезовият сок - три пъ-

ти на ден по една чаша, както и чай от боровинкови 
листа, който се разрежда с вода. 
 Отдавна в народната медицина се използва и на-

стойка от люляков цвят. Напълнете половинлитров 
буркан с лайков цвят, без да ги натъпквате, а по-реха-
во. Залейте с водка и дръжте 21 дни на тъмно място. 
Приемат се по 30 капки три пъти на ден преди яде-
не. Може да се използва и за разтриване на ставите. 
 За разтривка ползвате и настойка от спирт и бре-

зови пъпки в съотношение 1:5. 
 Добре ще ви се отрази и компрес с листа от ре-

пей, подбел. Също и с кашица от хрян или ряпа. Пра-
вете си и бани с отвара от орехови листа - 250 г лис-
та на един литър гореща вода.

При сърдечна недостатъчност
 100 г овесени ядки се заливат с 1 л студена во-

да. Кисне 4 часа, след което се вари до сгъстяване. 
От овесената каша яжте по няколко лъжици при вся-
ко хранене. Може да се консумира и самостоятелно.
 Полезна е изварата – по 100 г дневно. 
 Дъвченето на парченце лимонова кора – както 

е известно, тя е богата на етерични масла, активизи-
ра кръвообращението.
 Скилидка чесън се нарязва на ситно и се посип-

ва върху парченце черен хляб с малко сол. Тази хап-
ка се изяжда сутрин на гладно.
 Тибетската медицина препоръчва при сърдеч-

на недостатъчност да се заложи на орехите. 30 г яд-
ки се смилат заедно с 2 г стафиди и 20 г настърган 
зрял кашкавал. Продуктите се объркват добре. До-
зата е за един прием.

ИзпИтанИ рецептИ
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За изчистване 
на черния дроб 

Стресът по своята същност 
е проява на нарушено 
приспособяване към жи-

тейските ситуации. Изследва-
ния сочат, че 75% от заболя-
ванията на сърдечно-съдовата 
система (стенокардия, сърдечен 
инфаркт, хипертония, мозъчен 
инсулт), както и на храносмила-
телната система (язвена болест, 
колит) и някои нервно-психич-
ни разстройства са предиз-
викани от стрес.

Основен източник на 
стреса е нарушеният ба-
ланс между вътрешната и 
външната среда на чове-
ка. Това е трудното въз-
приемане на външния по-
ради несъответствие с въ-
трешния свят на индивида. 
Всеки стрес, особено този, 
предизвикан от разочаро-
вания, неуспех, негативни 
преживявания, оставя в на-
шия организъм необрати-
ми следи, които се натруп-
ват и в много случаи се про-
явяват с по-голяма сила с 
напредването на възрастта.  

При хората в напред-
нала възраст първичните 
прояви на стрес са много 
по-силно изразени – нервност, 
безпокойство, страх, депресия, 
безсъние, както и съпътстващи-
те ги физически заболявания. В 
действителност всички лекари 
са на мнение, че транквилиза-
торите и седативните средства в 
никакъв случай не решават про-

блема със стреса. Вместо това 
пациентите би трябвало да на-
мерят достъпен, лесен и естест-
вен начин сами да преодоляват 
напрежението. 

Най-добрият начин за избяг-
ване на вътрешния стрес е да 
си изберем такава среда, коя-
то да съответства на вътреш-
ните ни предпочитания и да 
се посветим на такава дейност, 

която обичаме и уважаваме. 
Възрастните хора често нямат 
възможност за подобен избор. 
При тях по време на стрес ор-
ганизмът изразходва хранител-
ните вещества много по-бързо 
от обикновено. Ако не компен-
сират загубата чрез храненето 

или посредством добавки, това 
може да доведе до недостига 
им и съответно до отслабва-
не на имунната система. Хра-
нителните добавки са източник 
на концентрирани хранителни 
вещества с благотворен ефект 
върху органите и системите в 
човешкия организъм. 

Специалистите препоръчват 
фитопродукта Bland (Бланд) ка-

то една от най-качествените 
хранителни добавки с по-
ложително действие върху 
нервната система и  ефи-
касни за постигане на спо-
койствие, хармония и ба-
ланс. Той съдържа екстра-
кти от маточина, лавандула 
и ашваганда. Бланд е един 
от малкото продукти, под-
ходящи за възрастни хора. 
Активните му съставки са 
под формата на екстракти, 
а те са лесно усвоими дори 
и за организъм с наруше-
ни абсорбционни функции, 
както е при хората в на-
преднала възраст. Маточи-
ната и лавандулата са билки 
с утвърдени успокояващи и 
укрепващи нервната систе-
ма свойства, а ашвагандата 

осигурява по-добра адаптация 
към външната среда.

Bland действа меко и не во-
ди до пристрастяване. Не нама-
лява работоспособността. мо-
жете да намерите в аптеките 
и без рецепта или онлайн на 
www.botanic.cc. 

Въçрастнитå хора –
 наé-ãоëåìитå æåртви 

на стрåс и åìоöионаëåн 
дисêоìôорт

Той е най-голяма-
та жлеза в тялото, коя-
то синтезира хормони 
и ензими, неутрализи-
ра токсините и участва 
в метаболитните про-
цеси. Но под влияние 
на различни фактори с 
времето се замърсява с 
отровни вещества. В то-
зи случай тежестта вър-
ху него става още по-го-
ляма, така че невинаги 
се справя със задълже-
нията си. При най-мал-
ките симптоми на засег-
натия черен дроб неза-
бавно трябва да се кон-
султирате с лекар. 

 какви са първите 
признаци на черно-
дробна токсикация? 
 Болка или тежест 

в горната част на ко-
рема. Ако ядете мно-
го мазнини, това може 
да доведе до увелича-
ване на черния дроб. В 
резултат на това нати-
скът върху гръдния кош 
и горната част на коре-
ма се увеличава. Поду-
тият стомах също е знак, 
че черният дроб е пълен 
с токсини.
 гадене. Ако след 

ядене на мазни храни се 
чувствате зле, обърне-
те внимание на симпто-
ми като тежест в черва-
та, гадене, виене на свят, 
а понякога повръщане 
и диария.
 Чувствителна ко-

жа и пожълтяване на 
очите. Ако черният 
дроб е пълен с токси-
ни, това ще се прояви 
на кожата ви и ще има 
дразнене и обрив. До-
ри и склерата ви може 
да стане жълта. Това се 
случва, когато кръвта 
съдържа твърде мно-
го билирубин, който 
черният дроб не може 
да преобразува в безо-
пасни съединения.
 умора и слабост. 

Хората с чернодроб-
ни проблеми често се 
чувстват уморени и ня-
мат апетит. Когато те-
зи признаци са посто-
янни и не са свързани 
с нормална умора, по-
търсете медицинска 
помощ.
 Топлината. В някои 

случаи пациентите имат 
болки в корема и са мно-
го отпаднали. Ако има-
те същите симптоми, не 
забравяйте да наблюда-
вате телесната темпера-
тура. Ако тя се увеличи, 
това е възможен сигнал 
за наличието на възпа-
лителен или инфекцио-
зен процес.
  Болка в муску-

лите. Ако мускулите и 
ставите постоянно бо-
лят или имате синини 
по кожата и краката ви 
се подуват, това може да 
е сигнал за нарушение 
на функционалната ак-
тивност на черния дроб.
 Промяна в цвета 

на урината и изпраж-
ненията. Урината може 
да потъмнее, а изпраж-
ненията да са по-леки, 
ако черният дроб не се 
справя с функциите си.
 сърбеж по тяло-

то. Кожата може да сър-
би поради стагнация на 
жлъчката. Така че тяло-
то реагира на всички на-
трупани токсини, които 
черният дроб не може 
да неутрализира.
 кървене. Това е 

рядък симптом, но все 
пак го има като вариант. 
Честото внезапно кър-
вене или синини, които 
се появяват без видима 
причина, се свързват с 
недостатъци на кръвни-
те коагулационни фак-
тори поради лоша чер-
нодробна функция.

 как да се защити 
черният дроб?

 Той е филтър, посто-
янно прочистващ кръв-
та от вещества, вредни 
за тялото. Има толкова 
много врагове, от кои-
то е необходимо да се 
отърве, за да може да 
функционира правилно. 
Ето какво трябва да се 
избягва, за да се защити 
черният дроб: алкохол, 
мазни храни, недоста-
тъчна физическа актив-
ност, използване на до-

бавки за отслабване, не-
нужно често приемане 
на болкоуспокояващи, 
някои лекарства.

Продукти за здрав 
черен дроб

 За черния дроб е ва-
жно не само да изоста-
вите лошите навици и 
да победите всичките 
му "врагове", но и да се 
храните правилно. Ето 
списък с най-полезни-
те продукти за здра-
вето му:  доста вода, 
извара, куркума, мед, 
каша от цели зърнени 
култури - елда, овес; 
плодове: ябълки, бана-
ни, праскови, кайсии и 
круши; зеленчуци: тик-
ва, моркови, цвекло, 
карфиол, тиквички.
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е завършила журналис-
тика, но не може да си 
намери работа, не бе-
ше омъжена и живее-
ше с майка си. Той съ-
що й пишеше за себе си. 
Живееше сам, работе-
ше като консултант към 
строителна фирма, же-
на му беше починала 
преди година и поло-
вина.

След литературна-
та вечер животът му се 

промени. Всеки ден 
бързаше да се 

прибере у до-
ма, да включи 

компютъра 
и да запо-
чне разго-
вор с нея. 
Не усеща-
ше как ми-
наваха ча-

совете. Има-
ха толкова 

много неща да 
си кажат. Когато 

си лягаше в тихата 
и тъмна като дълбока 
пещера стая, той се пи-
таше: нима се влюбих, 
влюбен ли съм, и не ис-
каше да повярва, че се 
е влюбил, не можеше да 
приеме, че на тази въз-
раст е обикнал жена, и 
то от цялата си душа. 

Някак неусетно за-
почнаха да се срещат, 
да ходят на опера, на 
театър. Беше влюбен, 
влюбен като гимназист, 
но не смееше да й при-
знае чувствата си. Бе-
ше щастлив, че я виж-
да, че е с нея. Тя все още 
не можеше да си наме-
ри работа и това я из-
мъчваше. Той разбира-

ше, че тя и майка й поч-
ти нямат пари. Искаше 
по някакъв начин да й 
помогне, но се притес-
няваше да не я обиди, 
ако й предложи помо-
щта си. 

Жена му, преди да 
почине, си беше купи-
ла ново хубаво палто, 
модерно, тъмносиньо. 
Реши да й го подари, за-
щото в студените яну-
арски дни тя ходеше 
само с едно тънко яке, 
а на ръст и като фигу-
ра беше точно като же-
на му. 

Подари й го. Каза й, 
че жена му го е купи-
ла, но за съжаление и 
един ден не е могла да 
го облече поради забо-
ляването.  

Минаха две седмици, 
а тя продължаваше да 
ходи с тънкото си яке. 

- Защо не обличаш 
палтото, което ти пода-
рих? – попита я веднъж 
той. 

- Палтото ли? – пог-
ледна го тя. – Дадох го 
на една жена, която по-
вече се нуждае от него. 

След този отговор 
нищо не й каза. Ве-
черта се прибра у до-
ма уморен, отпаднал, 
посърнал. Упрекваше 
се: толкова ли съм на-
ивен, как можах да си 
въобразя, че млада же-
на като нея ще ме об-
икне. Сякаш беше пад-
нал в дълбока пропаст, 
от която никога няма-
ше да излезе. Повече не 
включи компютъра и не 
й се обади. 

георги михалкОВ

Èñêàì äà 
íàïèøà êíèãà

Ïарôþì çа ìаìа

Срещна я на една 
литературна вечер. По-
ети четяха свои стихо-
творения. Когато тя за-
стана пред публиката, 
той усети трепет, който 
го развълнува. Очите й 
бяха светлокафяви като 
млечен шоколад. Коси-
те й - тъмни, гъсти, ле-
ко къдрави, падаха сво-
бодно върху крехките й 
рамене, а един неспоко-
ен кичур докосваше из-
пъкналото й чело и тя от 
време на време го пов-
дигаше нагоре с малки-
те си деликатни пръсти. 
Четеше леко усмихната 
и тази нейна усмивка, в 
ъгъла на сочните й уст-
ни, я правеше още по-
привлекателна. Беше 
облечена скромно: ка-
фява пола от дебел плат, 
ботушки, също кафяви, 
до коленете й, и бяло 
вълнено поло с висо-
ка яка. 

Той слушаше напев-
ния й глас, думите, ко-
ито тя произнасяше, но 
те сякаш не стигаха до 
съзнанието му. Трепе-
тът, който усети в нача-
лото, се разливаше като 
топла вълна по цялото 
му тяло. Чувстваше се 
леко опиянен.

Когато литературно-
то четене свърши, той 
се приближи до нея и 
я попита къде може да 
си купи стихосбирката 
й. Тя се усмихна и от ус-
мивката й, като лазурен 
полъх, отново усети он-

зи трепет, който докос-
на гърдите му. Сега, из-
правен пред нея, видя, 
че тя е може би на трий-
сет и пет години и е на-
вярно с двадесет годи-
ни по-млада от него. Ка-
за му, че за съжаление 
книгата й не се прода-
ва в книжар-
н и ц и -
т е , 

н о 
ако й да-
де адреса си, тя ще му я 
изпрати. 

Когато вечерта се 
върна у дома, все още 
виждаше пред себе си 
шоколадовите й очи и 
усещаше полъха на ла-
зурната й усмивка. Вед-
нага включи компютъра 
и започна да чете сти-
хотворенията й. Чете до 
късно. 

След няколко дни по-
лучи книгата й с посве-
щение. Започнаха да си 
пишат писма по интер-
нет. Тя му изпращаше 
новите си стихотворе-
ния и му пишеше за себе 
си. Той вече знаеше, че 

та вечер животът му се 
промени. Всеки ден 

бързаше да се 
прибере у до-

ма, да включи 

те й - тъмни, гъсти, ле-
ко къдрави, падаха сво-
бодно върху крехките й 
рамене, а един неспоко-
ен кичур докосваше из-
пъкналото й чело и тя от 
време на време го пов-
дигаше нагоре с малки-
те си деликатни пръсти. 
Четеше леко усмихната 
и тази нейна усмивка, в 
ъгъла на сочните й уст-

ва в книжар-
н и ц и -
т е , 

компютъра 
и да запо-
чне разго-
вор с нея. 
Не усеща-
ше как ми-
наваха ча-

совете. Има-
ха толкова 

много неща да 
си кажат. Когато 

си лягаше в тихата 
и тъмна като дълбока 

н о 
ако й да-

Ïаëтото

Майката на Благо-
вест от десетина 
години беше ос-

танала сама с двете си 
деца и с оскъдната си 
учителска заплата едва 
свързваше двата края. 
Със заеми от приятели 
и роднини успя да на-
прави сватбата на дъще-
ря си. Сега на бедната 
жена й предстоеше да 
се погрижи за доброто 
образование на тринай-
сетгодишния си син Бла-
говест. 

Учебната година при-
ключи и седмокласни-
кът трескаво се подгот-
вяше за конкурсните из-
пити. Кандидатстваше в 
две от най-престижни-
те училища в страна-
та и му беше ясно как-
ва ще е конкуренцията 
за ограничените места 
в тях.  Майка му нямаше 
пари за частни уроци, 
но му осигури няколко 
консултациии със свои 
колеги - водещи пре-
подаватели по учебни-
те предмети, върху ко-
ито се полагаха изпити-
те. Нещо повече - наме-
ри необходимите сред-
ства и го изпрати на де-
сетдневен курс в едно 
от училищата, в което 
кандидатстваше. И кога-
то най-после пристигна  
съобщението, че  Благо-
вест е на трето място в 

и намирането на квар-
тира в столицата. Пред-
плати наема за два ме-
сеца. Когато  се върна от 
пионерския лагер, всич-
ко беше уредено и той 
с нетърпение очакваше 
първия учебен ден в но-

вото си училище.
-  Мамо, аз знам добре 

какви са финансовите 
ни възможности – каза 
умното момче и поглед-
на с питащ поглед майка 
си. – Как намери толкова 
пари, за да пътуваш и да 
предплатиш за два месе-
ца квартирата ми? 

- Ти не мисли сега 
за тези неща! Това бе-
ше моя майчина грижа. 
Ти не се тревожи! Ми-
сли само за учението. 
Аз вярвам в теб, мом-
чето ми. 

Изминаха две учеб-
ни години и Благовест 

беше вече в Х клас. От 
икономична гледна точ-
ка  делеше квартирата 
си със  свой съученик. 
Съквартирантът свире-
ше на китара и често в 
малката стаичка се съ-
бираха няколко негови 
приятели да се упраж-
няват, а той често репе-
тираше и сам. 

- Мамо, искам да те 
помоля за нещо – с из-
вестно притеснение й 
каза Благовест. – Може 
ли да се преместя в са-
мостоятелна квартира? 
Трудно ми е да уча, ко-
гато някой подрънква 
на китара или когато в 
квартирата е пренасе-
лено. Можем ли да си 
го позволим? 

- Разбира се! – каза 
майка му. – Заплатата 
ми сега е добра и мога 
да ти давам повече па-
ри за квартира.

- Мамо – след дълго 
колебание започна Бла-
говест. - Понеже съм ве-
че по-голям, сега можеш 
да ми кажеш онова, кое-
то отлагаш вече две го-
дини. Как намери тога-
ва, в началото, толкова 
много пари да уредиш 
всичко?

- Добре. Ще ти кажа. 
Сега ще ме разбереш 

– въздъхна майката и 
след кратка пауза про-
дължи: - Помниш ли моя 
колега от Габрово, този, 
когото наричахме Иван 
Иванич. Предлагаше ми 
брак и искаше да живе-
ем в неговия град. Си-
гурно си спомняш, че 
когато дойде с официал-
но предложение за же-
нитба, Иван Иванич ни 
донесе подаръци. Меж-
ду тях имаше много скъп 
парфюм, купен от мага-
зин на „Кореком”. Този 
френски парфюм в из-
ключително луксозна 
опаковка аз го продадох 
на моя приятелка. А ед-
на абитуриентка харес-
ваше много моето злат-
но колие „Вяра, Надеж-
да и Любов“, искаше да 
бъде с него на бала си и 
аз й го продадох. То ня-
маше за мен такава сан-
тиментална стойност ка-
то парфюма. Но не съжа-
лявам за нищо. 

- Мамо, мамо... Ти зна-
еш ли какъв товар сла-
гаш сега на синовните 
ми рамене? Как ще ти се 
отплатя за това, което си 
направила?

- Ето защо не исках да 
ти кажа за това толкова 
време. Познавам те до-
бре и знаех как ще се 

чувстваш. Твоята синов-
на отплата е отличният 
ти успех, творческите ти 
изяви. Колко майки мо-
гат да се похвалят с то-
ва?...

- Мамо, обещавам ти, 
че един ден ще мога да 
ти се отплатя. Няма да 
забравя какво ти дължа, 
мамо!...

Минаха още няколко 
трудни и за двамата го-
дини. Благовест успя да 
завърши с отличие как-
то гимназията, така и 
висшето си образова-
ние. Вече имаше солид-
на професия и името му 
беше известно не само 
в столичните интелекту-
ални среди, но и извън 
страната. Работата му на-
лагаше чести пътувания 
в чужбина, а понякога и 
участия в международни 
научни форуми. От Рим 
донесе на майка си ма-
лък несесер, в който има-
ше нежно златно бижу 
във формата на сърчи-
це. Сега всеки месец при-
бавяше определена сума 
към скромната й учител-
ска пенсия, а когато се 
завръщаше от чужбина, 
в пътническата му чанта 
заедно с другите  сувени-
ри носеше и един скъп 
парфюм за мама.

александрина 
шахаНОВа, русе

За времето, което ни остава,
аз искам да напиша книга,
в която ти ще бъдеш мой съавтор,
а думите ни до самотника да стигнат.

И в нея простичко ще му разкажем,
че никога за обич не е късно,
че всеки миг в живота ни е важен 
изстраданата обич да възкръсне.

Че празен е животът без надежда,
че чувствата си силният не крие,
а слабият за силен ни подвежда,
че ти и аз до края ще сме ние…

Аз искам да напиша книга 
за времето, което ни остава,
че любовта е нашата религия
и само в обичта се оцелява!

Веселка кОлЕВа, свищов

класацията, радостта им 
бе голяма. Това беше на-
градата за положените 
усилия през последни-
те две години в прогим-
назията, за упоритостта 
и прецизността в подго-
товката.

Майката на Благове-
ст успя да скъта пари от 
скромната си заплата и 
приготви всичко необ-
ходимо за заминаване-
то му в международния 
пионерски лагер в Бра-
тислава. Момчето заслу-
жаваше да отиде там, 
където летуваха отлич-
ниците по успех. 

Докато той беше на 
лагер, майка му се зае да 
уреди всичко – и своето 
назначение като коман-
дирован преподавател 
в далечно климатично 
училище, и записването 
му в желаната гимназия, 
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изпълнитeлят ce влюб-
вa бeзyмнo в лeкapкaтa, 
нo тaкa и нe й пpизнaвa 
зa чyвcтвaтa cи. имeн-
нo в тoзи дeн Щoнoвa ce 
зaпoзнaвa и c бъдeщия 
cи cъпpyг – извecтния 
плoвдивcки apxитeкт 
Baлeнтин Mapинoв, 
кoйтo e бивш зaм.-кмeт 
нa града.

 Двaмaтa мъжe ca 
пъpви бpaтoвчeди, нo 
нe мoгaт дa oтдeлят 
пoглeд oт кpacивaтa 
Щoнoвa. Beчepтa пpи-
ключвa бъpзo зa кoм-
пaниятa, a дoктopкaтa 
ce пpибиpa caмa. 
Meceци пo-къcнo тя ce 
зacичa c Baлeнтин нa тe-
ниc кopтoвeтe в гpaдa. 
Apxитeктът e възxи-
тeн oт фигypaтa и чapa 
нa Heдeля и я кaни нa 
cpeщa. любoвтa им 

зaпoчвa и 22 гoдини 
пo-възpacтният мъж e 
нaй-щacтливият чoвeк 
нa cвeтa. „имax пъp-
ви бpaк и cин oт нeгo, 
кoйтo вeчe e гoлям. 
Бaбитe и дядoвцитe 
гo изглeдaxa. Дъщepя 
ми, кoятo e нa 13, ceгa 
e щacтливa, зaщoтo c 
мaйкa й cмe пocтoян-
нo дo нeя“, cпoдeля 
68-гoдишният Baлeн-
тин. Moмичeтo нocи 
интepecнoтo имe ли-
лия-Caпфиpa и yчи в 
мaтeмaтичecкaтa гим-
нaзия. Ceмeйcтвoтo 
e гoлям фeн нa Becкo 
Mapинoв и e винaги нa 
пъpвитe peдoвe нa кoн-
цepтитe мy. Πeвeцът и 
дoceгa cъжaлявa, чe 
нe е ycпял дa ce „вpe-
ди“ пpи Щoнoвa пpeди 
бpaтoвчeд cи. 

Beнeтa Paéêoвa ce 
ïохвали c нoв poмaн

Hешка Pобева е yжа-
сена от отношението 
към болните y нас.

Bеликата треньор-
ка пpеживяла истин-
ски yжас в болница. 
Tам тя попада заpа-
ди неизлекyван гpип. 
И се наложило да се 
лекyва в здpавно заве-
дение. Ето какво пише 
тя: „Πpиятели, започнаx 
да пиша пpеживявани-
ята си около злополyч-
ното ми боледyване не 
защото имам нyжда да 
се оплача или да тъp-
ся съчyвствие. Искам и 
имам нyжда да пиша, 
защото именно това 
боледyване ме сблъска 
с „pефоpмиpаната“ ни 
здpавна система. 

В болницата безспоp-
но pаботят висококва-

лифициpани специа-
листи, но още на вxо-
да те посpещат не с 
въпpоса „Kак сте, с 
какво можем да по-
могнем?“, а с „Имате 
ли паpи, можете ли 
да платите?“. За как-
ва xyманност става 
въпpос?

Πо-късно жената, 
с която бяxме заед-
но в болничната стая, 
ми pазказа как в 11 ч. 
пpез нощта млада май-
ка с тpимесечно бебе 
на pъце с висока тем-
пеpатypа моли да й бъ-
де оказана помощ в съ-
щата болница… Отпpа-
щат я с обяснението, че 
няма места…

А тя до този момент е 
обиколила 4 дpyги бол-
ници, където също не е 

Boдeщата на „Πапаpаци” 
Beнeта Pайкoва пoдгoтвя шec-
тия cи пopeд poман. Hoвата й 
книга щe нocи cкандалнoтo за-
главиe „Завиcт”.

Блoндинката oт Πoпoвo oбe-
щава тoй да e в pъцeтe на пoчи-
татeлитe й пpeз май, кoгатo тя 
щe пpазнyва poждeния cи дeн.

Жypналиcтката изнeнада пo-
читатeлитe cи c нoвината, чe 
хopата oт тpeтата възpаcт били 
cpeд най-гoлeмитe й фeнoвe и 
c нeтъpпeниe oчаквали нoвoтo 
й пpoизвeдeниe.

Beнeта Pайкoва нe забpави 
да ce пoxвали, чe e oтдадeна 
на pабoтата cи и тoва й нocи 
oгpoмнo yдoвoлcтвиe. B мoмeн-
та тя няма мъж дo ceбe cи, защoтo ce 
pазвeдe cъc закoнната cи пoлoвин-
ка Tиxoмиp Гeopгиeв. Ho двамата 
пoддъpжат пepфeктни пpиятeлcки 

Heдeëя Ùoнoвa нe ce ïoддaëa 
нa ÷apa нa Becêo Mapинoв

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

имало места… Mислеx 
си за yжаса на тази май-
ка! Затваpяме болни-
ци… А няма места?!

Hяма и няма да има, 
защото съпоставката 
няма да е в полза  ни-
то на pефоpмата, нито 
на тъpговските дpyже-
ства, в които пpевъp-
наxа болниците, нито 
на тъpговците, в които 
пpевъpнаxа една част 
от лекаpите, пpинyжда-
вайки ги да забpавят, че 
са полагали клетва!”

o т н o ш e -
ния и нe 
cпиpат да 
pадват oб-
щия cи cин 
Πатpик, чe 
ce pазбиpат 
пoвeчe oт 
пpeвъзxoд-
нo.

 „Любим-
ка cъм на 
бабитe – из-
пpатиxа ми 
пopeднoтo 
милo дoка-
затeлcтвo. 
И н т e p в ю 
на xopа oт 

дoма в Бypгаc pазкpива, чe там чeтат 
„poманитe на Beнeта Pайкoва“. He ги 
пoзнавам, нo им жeлая здpавe и дъл-
гoлeтиe“, cпoдeли c ycмивка тя.

сПОделете с нас

Æàëêî è òúæíî

Драга редакция, ис-
кам да споделя една 
случка, на която бях 
свидетел и ме възмути 
от дъното на душата ми.

Беше хубав делни-
чен ден, в късния сле-
добед. Наложи ми се да 
пътувам, а бях и доста 
уморен. Бързайки, за-
пъхтян за автогарата, 
пристигнах и търпе-
ливо зачаках автобу-
са на сектора. Малко 
преди той да дойде, се 
чу позвъняване на мо-
билен телефон с „яка” 
попфолк мелодия. Така 
започна всичко...

Джиесемът беше на 
тийнейджърка с нес-
тандартна прическа,  
модерен макияж, мар-
кови дрехи и обувки. 
Цялата беше обсипана 
със злато - имаше ко-
лие на врата, няколко 
гривни по ръцете, до-
ри и по обувките й ви-
сяха ланци. Въпросна-
та госпожица приклю-
чи разговора си и запо-
чна да нервничи. В този 
миг гласно започна да 
псува автобусната фир-
ма за краткото закъсне-
ние на колата. Най-по-
сле автобусът се появи 
и всички се наредихме, 
за да си купим билет от 
шофьора. Качихме се. 

За нещастие гневната 
тийнейджърка се озо-
ва пред мен. Телефонът 
й отново звънна, пого-
вори малко, но в това 
време позвъня други-
ят й мобилен (явно има-
ше два) и тя най-безце-
ремонно затвори, за да 
проведе „жизненова-
жен” разговор. Девой-
ката започна диалог на 
висок глас, сякаш око-
ло нея нямаше никой: 
„О, нашия, к’во става с 
тебе бе, човек? Щеше 
да ми се обадиш, да се 
видим... Аз сега пъту-
вам до село, за да видя 
дъртите и да взема ня-
кой лев от бабичката и 
дядката, големи са им 
пенсиите, а нашите ми 
отрязаха джобните тая 
седмица, че закъснях 
оня ден от дискотека-
та.” След няколкомину-
тен „дебат” от глезоте-
не, примесено с празни 
приказки, момичето си 
дойде на думата: „Абе, 
верно ли, че си щял да 
останеш на поправите-
лен? Разправят, че си 
имал шестица за края 
на срока, и то след ня-
колко двойки... Не, не 
ми се обяснявай, само 
ми кажи дали е вярно, 
че си оправил млада-
та ти директорка, за да 

иво 
аНгЕлОВ

Напоследък се чувст-
вам много тъжна! Ми-
сля си често за бащина-
та ми къща на село, къ-
дето премина при-
казното ми дет-
ство. По-къс-
но, когато се 
омъжих и се 
родиха две-
те ми дъще-
ри, също ходе-
хме непрекъсна-
то там. Спомням си 
хубавите гозби на ма-
ма, топлината и уюта, 
които само тя умееше 
да създава. Бяха хубави 
години, дворът се пъл-
неше с детски смях и 
глъч, а ние с родите-
лите ми бяхме щастли-
ви и доволни. Но както 

всичко си има край, та-
ка стана и с бащината 
м и 

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

м. а., 
Видин

те пусне напред?” Яв-
но госпожицата получи 
положителен отговор 
от отсрещната страна и 
добави: „Хайде, ела да те 
запозная с моята клас-
на, ще ти хареса похот-
ливата дъртачка, та да-
но най-после спрат да се 
заяждат с мен даскали-
те!” Към края на разго-
вора двамата си угово-
риха среща, за да се ви-
дели „насаме, без дре-
хи”, след което да доуго-
ворят „случайното” за-
познанство с препода-
вателката й. „Само ми 
кликни, аз ще ти звън-
на! Сметката за този ме-
сец не ме бърка, манги-
зи имам в брой!”, наха-
кано допълни тя. Всич-
ки пътници я гледахме 
с изумление. Шофьо-
рът също шареше с очи 
в огледалото за обратно 
виждане. Никой не вяр-
ваше на ушите си, нито 
аз, камо ли възрастните 
хора, които бяха седна-
ли в съседство. Горките, 
на тях им стана неудоб-
но, но не и на безцере-
монното момиче, което 
може да им е правнуч-
ка. Родителите й вероят-
но са виновни за „отвър-
заното” й поведение, ще 
кажат мнозина, но нада-
ли, човек или носи чест 
и почтеност у себе си и 
с времето го развива, 
или не. Чудно ми е от 
тук насетне как госпо-
жицата ще покорява но-
ви върхове, ако няма по-
редната „финансова ин-
жекция” от страна на ба-
би и родители. Отгово-
рът е един - вероятно 
по лесния, циничен път. 
Потрес! Колко жал-
ко, колко тъжно...

Heшкa Poбeвa пoтpeceнa 
oт здpaвнaта cиcтeмa

сля си често за бащина-
та ми къща на село, къ-
дето премина при-
казното ми дет-
ство. По-къс-
но, когато се 

м и 

ри, също ходе-
хме непрекъсна-
то там. Спомням си 
хубавите гозби на ма-
ма, топлината и уюта, к ъ -

Äàëè íå ïðåäàäîõ ïàìåòòà 
íà ðîäèòåëèòå ìè? на сума, за да я съхраня 

по някакъв начин. Сега 
в нея живее едно ром-
ско семейство. Мина-
ха десетина години от-

тогава, но аз често си 
мисля за хубавия 

живот, който 
имахме в 

к ъ щ а т а . 
Не съм 
стъпва-
ла от го-

дини там, 
нямам ни-

какво же-
лание да я ви-

дя, защото ми ста-
ва тъжно. И  изпитвам 
угризения дали не пре-
дадох паметта на роди-
телите ми чрез продаж-
бата й.
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От стр. 1
Духът обаче е нещо 

далеч по-дълбоко. До-
брият и всеопрощаващ 
Господ Бог ни отрежда 
изпитания, които пък ни 
учат и определено до-
принасят на духа ни да 
се развива, да израства.

- В този ден хората 
и се лъжат, поне като 
деца всички го праве-
хме. Пинокио казва, че 
лъжата бива два вида - 
едната скъсява крака-
та, а другата удължава 
носа. На теб пораствал 
ли ти е?

- Щях да забележа, 
ако е така (смее се). Ре-
ална лъжа не си спом-
ням. И все пак, ако я е 
имало, то тя е била мо-
ментна, без да заслужи 
място в спомените ми. 
Всъщност нашата про-
фесия, тази на актьо-
ра, е такава, с коя-
то ние лъжем хо-
рата, че сме та-
кива или она-
кива. Вид фо-
кусници сме 
и ако кажа, че 
не съм послъг-
вал, ще излъжа.

- името на ру-
слан мъйнов е 
емблема за 
добър комик. 
какво са за 
теб хуморът 
и смехът: със-
тояние на ду-
ха или просто 
професия?

-  П р е д и 
всичко - про-
фесия. Не мо-
га да си представя със-
тоянието на духа на чо-
век да бъде смях без гра-
ници, това ще рече, че 
личността е преминала 
в степен хич да не й пу-
ка от нищо или въпро-
сът ще опре до патоло-
гия, която на мен не ми 
се иска да ми се случва - 
слава на Господ, все още 
съм с всичкия си (смее 
се). Знаеш, не работя са-
мо в театъра, а и на му-
зикалната сцена, където 
изпълнявам дълги и се-
риозни концерти с арии 
и канцонети, при които 
хуморът е сведен до ми-
нимум. Не може целият 
ни живот да е само смях.

- лесно ли е да раз-
смееш един тъжен чо-
век?

- Има различни видо-
ве смях, има смях през 

блемите. Наскоро четох 
беседите на Конфуций и 
важно място се отделя 
на отношението на чо-
века към проблема. Чо-
век може да си удари ко-
ляното и всеки ден да 
се оплаква. А може ли 
просто да го напръска 
или да го намаже с ри-
ванол и така до три дни 
то ще е минало. Отно-
шенията ни към пробле-
ми и ситуации, които ни 
се случват, са в основа-
та на малките ни или не 
съвсем страдания, оч-
акванията, ко-
ито имаме. Не 
може да оч-
акваме една 
круша да ро-
ди 700 кило-
грама плод. 
Ще се разоча-
роваме много, 
когато тя роди 
само колкото 
е капацитетът 
й. С повече по-
зитивизъм ще 
се справим с 
по-малко ще-
ти, най-вече 
за сърцето и 
душата ни.

- Трябва ли 
да сваляме 
розовите очила?

- Кому са нужни? Те 
създават друга с р е -
да, нере-
ална, в 
к о я т о 

човек да се движи. Да, 
използваме този израз 
като подмяна на реал-
ността, но не трябва да 
го правим. Настроение-
то ни може да се скапе 
и само от факта, че ни е 
паднала в неподходящ 
момент батерията на те-
лефона или пък сме из-
тървали шишето с ми-
нералната вода и после 
седмица да сме в депре-
сия (смее се). Не може 
ли просто да си кажем: 
„Ами така е трябвало да 
се случи!”? Въпросът е в 
самото отношение към 
нещата, положителни 
или не съвсем. Трябва 
да успяваме да намерим 
радост във всичко, кое-
то ни се случва, защо-
то и тежките неща, кои-
то ни се дават, са с цел 
да научим, проумеем и 

разберем нещо. По този 
начин и разбира се, чрез 
не малка доза търпение, 
ще можем да стъпваме 
с по-решителни, помъ-
дрели крачки в следва-
щите дни. Иначе кол-
кото до мен самия, не-
щата, които ме карат да 
се чувствам щастлив и 
удовлетворен, за моя 
радост хич не са малко.

- Преди време, ко-
гато имах щастието 
да се видя за пореден 
път със стоянка мута-
фова, по време на раз-

говора ни тя ми каза 
как много комедий-
ни актьори са споде-
ляли, че трябва да са 
тъжни в живота, за 
да са добри коми-

ци на сцената.
- Човек тряб-

ва да е такъв, 
какъвто чув-
ства и иска да 
бъде, изжи-
вявайки то-
ва, което е. Г-
жа Мутафова, 

която е изклю-
чително инте-

лигентен, обра-
зован и мислещ 
човек, е една от 

многото, които 
знам, че в жи-
вота са смеш-

ни и забав-
ни лично-

сти, непрес-
танно генерира-

щи хумор, а на сцената 
не можеш да доловиш 
нищичко от онова, ко-
ето знаем, че всъщност 
е. Има и хора, които в 
живота са скромни, но 
на сцената са в неверо-
ятен вихър. Има и таки-
ва, които и в живота, и 
на сцената са забавни и 
смешни. Ние например 
зад кулисите на „Коми-
ците” не се прививаме 
от смях, когато не сме в 
роля. Когато се събира-
ме, предимно работим. 
Да, хуморът и забавата 
не липсват, защото, ако 
ги няма, няма как да ги 
предадем и на публи-
ката. Но колкото и ле-
ко, ефирно и неприну-
дено да изглежда всич-
ко, за представлението 
се полагат нелеки уси-
лия, плод на много труд. 

просът ти, както и всич-
ките досега, са отлично 
обмислени, браво! Зави-
си от периода, в който 
се намирам, а той носи 
със себе си и различно 
усещане за музика. На-
пример има период, в 
който слушам класика 
- Джакомо Пучини или 
пък Джузепе Верди, но 
имам любими изпълни-
тели и като Лучано Па-
вароти, Хуан Диего Фло-
рес, Бини Миледжине 
или лек джаз като Луис 
Армстронг, Бил Келинг-

тън. Не мога оба-
че да не спомена и 
таланти като Гюр-
га Пинджурова, 
Валя Балканска, 
Янка Рупкина, Бо-
рис Машалов, Со-
фи Маринова, Ор-
хан Мурад... Прос-
то зависи в какво 
настроение съм, 
нагласа, желание 
и усещане.

- Нашата ау-
дитория мно-
го те обича. По-
желай им нещо, 
усмихнато и та-
лантливо момче!

- Преди всичко 
желая здраве! От 

едната ми и от друга-
та ми страна моите ба-
би и дядовци са ни на-
пуснали, баща ми също. 
Но аз знам, че не е така, 
те са около нас, милеят 
за нас и ако имат време, 
ни подкрепят. Общувам 
с тях, не ги смятам за из-
губени от живота си, а за 
част от него. 

Пожелавам на чита-
телите на „Пенсионе-
ри” сила, за да прием-
ат нещата такива, какво-
то са.  Не се отказвайте 
от живота предварител-
но. Имам познати, кои-
то ми казват, че щом са 
над  50-те, животът им 
бил минал. Не са прави! 
Познавам и хора на по 
84, които засаждат ло-
зе и чакат  тепърва да 
правят вино. Тези хора 
в своето съзнание имат 
преспектива поне за 20 
години напред. За пър-
вите 5 ще има чепка, но 
след 10 ще събере 100 
кг грозде, за да произ-
веде 50 л вино. Пожела-
вам им второто!

интервюто взе  
иво аНгЕлОВ

- Ти си скорпион, зо-
диакален знак, горде-
ещ се със собствената 
си сила, превъзход-
ство и борба. Познава-
ме се от години, а ти, 
въпреки забързания 
делник и слава, дори 
и за миг не изневери 
на светлото излъчва-
не, не сваляш ведрата 
си усмивка от лицето 
си. как успяваш бе, чо-
вече?

- Благодаря ти за ху-
бавите думи! Но в го-
дините съм имал свои-

те залитания, изял съм 
си „шамарите”, извадил 
съм си поуките. Имах 
късмета, не, дарбата да 
се уча от своите греш-
ки. Вярвай ми, има хо-
ра, които не се учат и 
се озлобяват, сами себе 
си не могат да познаят. 
Ще ти кажа един виц за 
две деца. Едното полу-
чило двойка, а друго-
то шестица в училище. 
Прибирали се те към къ-
щи и това, което имало 
отличен, гледало в не-
бето, скачайки, неисто-
во се радвало, но пад-
нало и си ударило глава-
та. Другото, със слабия 
успех, посърнало, вър-
вяло, гледайки в земя-
та, и намерило 50 лева... 
Не трябва това, което ни 
се случва, да го отчита-
ме като добро или ло-
шо, а да го наблюдаваме 
и следим като процес. 

- Ти си и певец, но 
не ми каза чифтният 
ти сетивен орган, част 
от слуховата ни систе-
ма, дали внимава в из-
бора си на музика?

- Различно е... (Смее 
се.) Смея се, защото въ-

сълзи, който е далеч от 
това да зарадва няко-
го, както има и сълзи от 
смях. Спектърът е дос-
та широк. Да разсмееш 
тъжен човек, в добрия 
смисъл на думата, опре-
делено не е фасулска за-
дача. Човек се смее то-
гава, когато и душата му 
се смее, а да бръкнеш 
в нея, за да я изкараш 
от евентуалното тежко 
състояние на тялото, е 
задача с повишена труд-
ност. Има обаче хора с 
неоспорима дарба да го 
правят. Например Луи 
дю Фюнес - виждаш го 
и се усмихваш, гледаш 
Георги Парцалев  и хоп 
- смехът избухва. Господ 
им е дал голяма дарба. 
Аз не мога да се похваля 

с това, не е и редно. 
Ако хората 

не са ярки индивиду-
алности и ако нямахме 
знакови и емблематич-
ни комици, тогава няма 
как да имаме средни и 
големи трагици. Нужен 
е и контраст, не може 
всички да бъдат най-го-
лемите трагици или ко-
мици.

- герой на твой ко-
лега в американски 
филм казва: „смехът 
е Божията ръка в то-
зи иначе объркан и 
егоистичен свят.” Ва-
жно ли е наистина да 
имаме чувство за ху-
мор и по възможност 
по-честичко да се ус-
михваме на малките 
неща?

- Да, убеден съм! Това 
дори трябва да ни бъде 
като лична философия 
към живота, към про-

Да намериш радост във всичко

дали ще е на театралната сцена, телевизионната  
или музикалната, руслан е обичан и ценен от публиката

с останалите чешити от шоуто "комиците"
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Кобрата надви Дину

Триумфално завръщане 
на Гришата на корта

Суперлига по волейбол - мъже за „евро 2020” – група „а”

мачовете в а рфг

Програмата на 
първата шестица  
и втората осмица

В няколко изречения

27 кръг
30 март 2019 г. (събота), 18:15 часа
Лудогорец – Берое, Диема Спорт
30 март 2019 г. (събота), 20:30 часа
ЦСКА - Черно море, Диема Спорт
31 март 2019 г. (неделя), 20:30 часа
Левски - Ботев (Пловдив), Диема Спорт
Втора осмица, група "а":
29 март 2019 г. (петък), 17:30 часа
Етър – Верея, Диема Спорт
1 април 2019 г. (понеделник), 20:00 часа
Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица), Диема Спорт
Втора осмица, група "Б":
29 март 2019 г. (петък), 20:00 часа
Локомотив (Пловдив) – Дунав, Диема Спорт
31 март 2019 г. (неделя), 18:15 часа
Славия – Септември, Нова Спорт

28 кръг
6 април 2019 г. (събота), 17:15 часа
Лудогорец – ЦСКА, Диема Спорт
7 април 2019 г. (неделя), 17:30 часа
Черно море – Левски, Диема Спорт
7 април 2019 г. (неделя), 20:00 часа
Берое - Ботев (Пловдив), Диема Спорт
Втора осмица, група "а":
5 април 2019 г. (петък), 17:30 часа
Етър - Ботев (Враца), Диема Спорт
6 април 2019 г. (събота), 20:00 часа
Верея – Витоша, Нова Спорт
Втора осмица, група "Б":
5 април 2019 г. (петък), 20:00 часа
Локомотив (Пловдив) – Славия, Диема Спорт
8 април 2019 г. (понеделник), 20:00 часа
Дунав – Септември, Диема Спорт

Националният от-
бор на България стар-
тира с равенство евро-
пейските квалифика-
ции. "Лъвовете" стиг-
наха само до 1:1 в пър-
вото си домакинство 
на Черна гора пред 
около 7000 зрители на 
стадион "Васил Лев-
ски". Селекцията на 
Петър Хубчев изигра 
много драматични по-
следни минути, в кои-
то можеше да стигне и 
до обрат, който не за-
служи с цялостното си 
представяне, но също 
така и да падне. Попа-
дението за "трикольо-
рите" беше дело на То-
дор Неделев. Халфът 
се разписа от дузпа в 
82-ата минута, която 
обаче беше подарък, 
тъй като нарушението 
срещу Станислав Кос-
тов беше извършено 
почти на метър извън 
наказателното поле.

Преди това Стефан 
Мургоша беше точен 
в 50-ата минута. През 
втората част Ивайло 
Чочев пък се контузи и 
линейка го откара вед-
нага в болница. 17-го-
дишният талант Мар-
тин Минчев дебютира 
за България и пропи-
ля невероятен шанс да 
влезе в историята с по-
беден гол, но пропусна 
най-добрата възмож-
ност за "трикольорите" 
в 90-ата минута. Отлич-
но завръщане в съста-
ва пък направи Ники 
Михайлов, който до-
несе точката със спа-
сяването си в 93-ата 
минута, когато Боле-
вич излезе сам срещу 
него. Така двата тима 
записаха трето равен-
ство в историята си и 
второ поредно 1:1, ка-
то останаха с по една 
победа от всичките си 
пет сблъсъка.

„Лъвовете” се 
препънаха в Черна гора

Безмилостни англичани
Англия разгроми с 5:0 Чехия на "Уембли". 

Рахим Стърлинг (24', 62', 68') бе над всички, 
след като отбеляза хеттрик. Хари Кейн (45') 
добави един гол от дузпа, а Томаш Калас (84') 
сложи поантата на трагичното представяне на 
чехите с нелеп автогол. 

Най-добрият български 
боксьор Кубрат Пулев  за-
писа най-трудната, но и най-
сладката си победа на про-
фесионалния ринг, след ка-
то успя да нокаутира в 7-ия 
рунд румънския здравеняк 
Богдан Дину в кървава дра-
ма на ринга в култовата за-
ла “Хангара” в Коста Меса, 
Калифорния (САЩ).

Кобрата имаше изключи-
телно трудни моменти в тези 
7 рунда.

Той получи много тежка 
аркада в 4-ия рунд и пре-
мина през период, в който 
Богдан Дину доминираше 
и бе поставил българския 
боксьор в тежка ситуация. 
Кобрата за пореден път де-
монстрира огромния си ха-
рактер и от 5-ия рунд пое из-

цяло контрола над битката.
 В 6-ия рунд доминацията 

на Кобрата бе огромна и за 
Дину бе трудно да е равнос-
тоен съперник.

Развръзката дойде след 
2:40 минути в 7-ия рунд, в 
който Кубрат Пулев прати 
съперника в нокдаун два 
пъти преди да дойде и но-
каутът. При първия нокда-
ун имаше и спорен момент, 
в който Кобрата удари зад 
главата Дину, за което полу-
чи наказание и му бе отнета 
точка. Това не притесни Пу-
лев и той продължи да ма-
чка като танк на ринга своя 
съперник. 

 За Кубрат Пулев това бе 
27-а победа в 28 мача на 
професионалния ринг и 14-
а с нокаут.

Тервел Пулев спечели по точки 
6-рундовия сблъсък с Мич Уилямс от 
галавечерта в Коста Меса, Калифор-
ния. Това е негов 13-и успех при про-
фесионалистите (11 с нокаут).

Американецът оказа сериозна съ-
протива на нашето момче и издържа 
всичките шест рунда, но все пак до-

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

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се за-
върна на корта триумфално. В мач от втория кръг 
на турнира от серията "Мастърс" в Маями 27-го-
дишният хасковлия се справи с испанския ветеран 
Фелисиано Лопес с 6:1, 6:3 за точно един час игра. 
Това бе първият мач на първата ни ракета след по-
ражението му от американеца Франсис Тиафоу на 
1/8-финалите на Australian Open през януари.

Поставеният под №24 в схемата Димитров, който 
бе извън кортовете заради проблеми с рамото, по-
стигна четвърти успех в кариерата си срещу 37-го-
дишния Лопес и води в преките двубои между два-
мата с 4:2 победи.

резултати от ¼ фина-
лите – първи мачове

Настоящият волейбо-
лен шампион на Бълга-
рия Нефтохимик 2010 
(Бургас) се наложи ка-
тегорично у дома над 
Левски с 3:0 (26:24, 
25:20, 25:21) в мач №1 
от 1/4-финалите.

Волейболистите на 
ЦСКА победиха Пирин 
(Разлог) с 3:0 (25:22, 
31:29, 25:20) 

Хебър (Пазарджик) се 
наложи у дома над Ду-
нав (Русе) с 3:0 (25:19, 
25:21, 25:21)

Добруджа 07 (До-
брич) се наложи мно-
го трудно като домакин 
над Монтана с 3:2 (29:31, 
25:21, 19:25, 25:20, 15:11).

Втори мачове
Хебър (Пазарджик) 

разгроми като гост Ду-
нав (Русе) с 3:0 (25:21, 
25:10, 25:16)..

ЦСКА надигра като 
гост коравия тим на Пи-
рин (Разлог) с 3:0 (28:26, 
25:23, 25:19).

Нефтохимик 2010 
(Бургас) постигна ка-
тегорична победа като 
гост над колебливия тим 
на Левски с 3:0 (25:16, 
25:17, 27:25).

Добруджа 07 (До-
брич) надделя като гост 
над Монтана с 3:0 (27:25, 
25:18, 25:20).

За полуфиналите се 
класираха Хебър, ЦСКА, 
Нефтохимик и Добру-
джа.

Юношеският национален отбор на България 
до 18 години победи връстниците си от Украйна 
с класическото 3:0 в контролна среща, играна на 
стадион "Христо Ботев" в Благоевград. Точни за 
успеха на "трикольорите" бяха Ангелов и Галчев, 
а Дмитро Шамиш си вкара автогол.

Във втора контролна среща, играна в  Симит-
ли, националите ни до 18 години спечелиха с 1:0 
срещу Украйна. Резервата Мартин Петков вкара 
единственото попадение за българския тим в 80-
ата минута. Вратарят Светослав Вуцов, който 
е внук на легендата Иван Вуцов, спаси дузпа, би-
та от Викенти Волошин.

младежкият национален отбор на България 
до 21 години отстъпи с 0:1 на връстниците си 
от Северна Ирландия в контролна среща, която 
се игра в испанския курорт Марбея. 

александра фейгин записа поредно истори-
ческо постижение за българското женско фигур-
но пързаляне през този сезон. Българката зае 17-
а позиция в крайното класиране при жените при 
дебюта си на световното първенство в японския 
град Сайтама.
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На земята има 30 
пъти повече дървета, 
отколкото са звездите 
в млечния път.

Дърветата са повече 
от 3 трилиона. Предста-
вете колко може да са 
били преди 100 години.
В саЩ има пове-

че обществени библи-
отеки, отколкото рес-
торанти McDonalds.

Въпреки популяр-
ния стереотип за лю-
бовта на американците 
към бързото хранене, 
броят на заведенията 
от известната верига 
е по-малък от този на 
обществените библио-
теки в страната. И то без 
да се броят училищните 
библиотеки.
90 години човеш-

ки живот е по-малко 
от 5000 седмици.

Малко повече от 
4500 уикенда – малко 
или много е това? Пре-
ценката е ваша.
клеопатра е живя-

ла по-близо във вре-
мето до кацането на 
луната, отколкото до 
строежа на пирами-
дите. 

Хеопсовата пира-
мида, най-голямата от 
пирамидите на древ-
ния Египет, е построе-
на около 2540 г. пр. н. 
е. Клеопатра живее да-
леч по-късно, 69 – 30 г. 
пр. не. е. Сега сметне-
те: първият човек стъп-
ва на Луната в 1969 г.
43% от пилотите 

на Британските авио-
линии признават, че 
са заспивали по вре-
ме на полет. 

Надяваме се да не 
спрете да пътувате със 
самолет, след като нау-
чите това.
Тигрите, прите-

жавани от частни соб-
ственици в саЩ, са по-
вече от всички тигри в 
дивата природа.

От друга страна, об-
щото нарастване на по-
пулацията на тигрите 
през последните десе-
тилетия е значително. 
И все пак те не са и не 
могат да бъдат домаш-
ни животни. Мястото им 
е в природата.
земята някога би-

ла лилава.
Специалисти по мик-

робна генетика от Уни-
верситета на Мерил-
енд твърдят, че древ-
ните микроби не са из-
ползвали хлорофил, за 
да усвояват слънчевата 
светлина, а друго веще-
ство, известно като ре-
тинал. Той поглъща зе-
лената част от спектъра, 
отразявайки червената 
и синята, което дава ви-
олетов цвят.

лучено от хамбургски 
пържоли, които са въ-
ведени в САЩ от нем-
ски имигранти. Хамбур-
герът не е бил много по-

пуля-

р е н 
до предста-

вянето му на световния 
панаир на Сейнт Луис, 
проведен през 1904 г. 

Глобално на година 
се консумират около 
400 млрд. бургера. Най-
големият бургер тежи 
3591 килограма. Хам-
бургерите и чийзбур-
герите представляват 
71% говеждо месо. През 
1921 г. е открит първи-
ят ресторант за бързо 
хранене, който прода-
ва хамбургери само за 
5 цента! 60% от прода-
дените в цял свят сан-
двичи всъщност са бур-
гери. Соня Томас дър-
жи световния рекорд 
за ядене на чийзбургер 
„Голям татко“ с тегло 9 
килограма за точно 27 
минути.

„Ëåдeният ÷овåê“ Óиì Õоô

герът не е бил много по-
пуля-

р е н 

1921 г. е открит първи-
ят ресторант за бързо 
хранене, който прода-
ва хамбургери само за 
5 цента! 60% от прода-
дените в цял свят сан-
двичи всъщност са бур-
гери. Соня Томас дър-
жи световния рекорд 
за ядене на чийзбургер 

Äåëôèíè íàðêîìàíè

странстващ гълъб (Ectopistes migratorius)
На 1 септември 1914 г.  в зоопарка в амери-

канския град Цинцинати умира Марта, последният 
представител на вида странстващ гълъб.14 години 
по-рано видели за последно свободен странстващ 
гълъб. Само век преди това той е един от най-мно-
гочислените видове птици на планетата. През 1810 
г. изследователят Александър Уилсън изчислил в 
едно ято над 2 милиарда птици. Друго ято прели-
тало над даден район 3 дни. Размерите на едно ято 
били изчислени на 500 км на 1,5 км. За съжаление 
птиците били прекрасна мишена за всеки, който се 
опитва да стане добър стрелец. През 1890 г. стран-
стващите гълъби били рядкост, а последната сво-
бодна птица била простреляна.

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

Той е холандец. И е на 59 го-
дини. Изкачил е Килиманджаро 
само по шорти. Уим Хоф, извес-
тен още като „Ледения човек,“ 
използва ума и дишането си, за 
да контролира тялото си. Много 
от подвизите му са били смятани 
за невъзможни за човешкото тя-
ло. Науката доказва, че той не е 
чудо на природата, а майстор на 
медитацията. Уим Хоф е роден на 
20 април 1959 г. в Ситард, Холан-
дия. Днес е известен с прозвище-
то „Ледения човек“ заради спо-
собността си да издържа дълго 
време на ниски температури, без 
това да се отразява на тялото му. 
Макар че често бива наричан „су-
перчовек“, самият Уим твърди: 
„Всеки може да се научи на това, 
което правя аз.“ Според него истина-
та не е никак сложна и се крие в тех-
никите му на дишане и в медитацията. 
Уим тренира тялото и духа си, подла-
гайки ги на различни тежки природ-
ни условия. През годините той разви-
ва и усъвършенства метода си, като си 
поставя все по-високи цели. Някои от 
най-изключителните му постижения 

до днес са:
  Пре-

карва почти 
два чáса по-
топен в лед 
без промя-
на в телес-
ната му тем-
пература (1 
час 52 ми-
нути 42 се-
кунди).
  Стига 

до надмор-
ска височи-
на 6700 м 
по пътя към 
връх Еве-
рест само 
по шорти.

 Изплува разстояние от 66 м под 
лед (всъщност неофициално е успял 
да изплува цели 120 м).
 Изкачва върха на планината Ки-

лиманджаро само по шорти.
 Пробягва цял маратон в пусти-

нята Намиб без консумация на вода.
„Ледeният човек“ е поставил 21 све-

товни рекорда в Книгата на Гинес.

Делфини-
те и хората 
имат мно-
го общо по-
между си. 
Създатели-
те на един 
документа-
лен филм 
забелязали 
нещо доста 
странно – 
младите делфини има-
ли навика внимателно 
да дъвчат риби балон 
и да си ги подават една 
на друга. Този вид ри-
би отделят нервнопа-
ралитичен токсин, кой-
то може да е смъртоно-

Ден на шегата
От стр. 1
дори е задължи-

телно да погодите 
номер някому. 

навсякъде по све-
та празнуват пър-
ви април. денят на 
смеха в различните 
страни носи свой на-
ционален колорит и 
специфичен хумор, 
присъщ за всяка 
страна. в Шотлан-
дия например пър-
ви април се празну-
ва два дни. вторият 
ден от шегаджий-
ския празник е пос-
ветен за “задните” 
части на тялото – 
по гърбовете на хо-
рата да се закачат 
иронични надписи.

Във Франция то-
зи обичай, предим-
но градски, наричали 
“априлска риба”. Про-
изходът му свързва-
ли с времето на Карл 
IX, който през 1564 
година издал ордо-
нанс, предписващ да 

се пренесе началото на 
годината от 1 януари на 
1 април. На следващата 
година много от пода-
ниците на краля изпра-
тили на своите прияте-
ли новогодишни поз-
дравления и подаръци 
през април – в знак на 
протест, или оставай-
ки верни на традиция-
та. Слънцето тогава се 
намирало в съзвездие-
то Риби и французите 
сметнали, че наимено-
ванието “априлска ри-
ба” е напълно достойно 
за подобни шеги и в бъ-
деще. И не са сгрешили. 
Традицията е още жива.

В англия от невин-
ното “рибно” развлече-
ние израснал цял един 
Ден на всички глупци. 
От полунощ до 12 ча-
са на обяд на 1 април 
всеки можел да се шегу-
ва, надсмива, разигра-
ва своите приятели и 
познати. Този, който се 
хване на въдичката, по-
срещали с весел смях и 

викове: “Априлски глу-
пак!” Една от най-голе-
мите измами на 1 април, 
за която дълго после 
си спомняли вестници-
те и списанията, стана-
ла в Лондон през 1860 
година, когато някол-
ко стотици английски 
джентълмени и техни-
те опърничави англий-
ски лейди получили по-
кани да отидат на “еже-
годната тържествена 
церемония по измива-
нето на белите лъвове, 
която ще се състои в Та-
уер в 11 часа сутринта 
на 1 април”.

В германия и ав-
стрия смятат 1 април за 
нещастен ден, а хора-
та, родени на този ден 
за хора без късмет. Спо-
ред преданието в този 
ден бил роден Юда – 
предателят и именно 
на 1 април сатана бил 
низвергнат от небето. 
В селата не работели, 
не започвали нови не-
ща, не пускали домаш-

ните животни навън. 
Възрастните и деца-
та се лъжели взаимно, 
пращайки се да изпъл-
няват неизпълними за-
ръки (например, да ку-
пят от аптеката мас 
от комар).

Във Финландия 
денят на шегата и лъ-
жата е нов обичай, 
при това с град-
ски произход, но 
се е разпростра-
нил и сред селя-
ните, попивайки 
самобитния хумор на 
селските ергени. Свър-
зан е със стария селски 
обичай да пращат деца-
та да изпълняват шего-
вити поръчения по вре-
ме на сериозна селска 
работа – когато се ме-
ли зърното, колят жи-
вотните. Пращали де-
цата до съседния двор 
да вземат несъществу-
ващ инструмент – стък-
лени ножици, ъгломер 
за тор. Съседите уж си 
“спомняли”, че са дали 

инструмента на други 
и детето тръгвало към 
следващия двор. Дали 
пък така не са иска-
ли просто да държат 
децата далеч от опас-
ните неща и са ги ща-
дели. Ден на лъжата 
съществува и в азиат-
ските страни. Но точ-
но определение за 
произхода на първо-
априлските шеги и 
разигравания не мо-
же да се даде.

сен, но в малки количе-
ства предизвиква нар-
котичен ефект. 

Очевидно делфини-
те знаят този факт и 
обичат да започват де-
ня си с малко морски 
наркотици.                                                                             

Бургерите - някога 
смятани за типич-
на храна за аме-

риканците, днес са част 
от ежедневните храни-
телни навици за хора-
та в цял свят. Това е та-
ка, защото те са лесни за 
приготвяне и могат да 
се консумират по 
време на рабо-
та! Много мал-
ко от нас са за-
познати с фа-
кти за тази ин-
тересна храна. 
Foodpanda раз-
кри няколко ин-
тересни факта за 
бургерите, а вие вижте 
колко от тази информа-
ция ви е била известна. 
Самото име е хамбургер. 
Името хамбургер е по-
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канал 3

ПЕТък, 29 марТ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Господин Х и морето”  
(премиера) – сериен 
филм

21.00 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Съдби на кръстопът” 
(премиера) – предаване 
на NOVA

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 18 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 11 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите”  

съБОТа, 30 марТ
 07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „А сега какво?” – с уч. на 

Ашли Тисдейл, Кевин 
Полак, Лорън Колинс, 
Роби Амел и др.

14.50 „Пенелъпи“ –  с уч. на 
Рийз Уидърспун, Крис-
тина Ричи, Джеймс Ма-
кавой, Катрийн О’Хара, 
Питър Динклидж и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Предложението” – с уч. 

на Сандра Бълок, Райън 
Рейнолдс, Мери Стийн-
бъргън, Крейг Нелсън

22.15 „Истината” – с уч. на 
Анди Гарсия, Ким Коутс, 
Дебора Кара Ънгър, Ева 
Лонгория, Форест Уита-
кър и др.

00.20 „Пенелъпи” –  с уч. на 
Рийз Уидърспун, Крис-
тина Ричи, Джеймс Ма-
кавой, Катрийн О’Хара, 
Питър Динклидж и др. 
/п/

04.30 „А сега какво?” – с уч. на 
Ашли Тисдейл, Кевин 
Полак, Лорън Колинс, 
Роби Амел и др./п/

НЕДЕлЯ, 31 марТ
 06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Игра на чувства”  – с уч. 

на Тамин Сърсок, Травис 
ван Уинкъл, Тифани 
Хайнс и др.

14.10 „Да поговорим за лю-
бовта” – с уч. на Хедър 
Морис, Джонатан Бенет, 
Тери Поло, Оскар Нунез 
и др.

16.00 „Мистерии от малкото 
градче: Натопен за 
убийство” – с уч. на 
Джуъл Килчър, Колин 
Фъргюсън, Ерин Карплък 
и др.  

18.00 „Мис Пепеляшка” – тв 
риалити

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Кунг-фу йога” (премие-

ра) – с уч. На Джеки Чан, 
Диша Патани, Аариф 
Рахман и др.

22.10 „Хотел Артемида” (пре-
миера) – с уч. на Джоди 
Фостър, София Бутела, 
Джеф Голдблум, Дейв 
Баутиста, Стърлинг К. 
Браун, Джени Слейт, 
Закъри Куинто и др.

00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.40 „Да поговорим за лю-
бовта” – с уч. на Хедър 
Морис, Джонатан Бенет, 
Тери Поло, Оскар Нунез 
и др. /п/

03.40 „Игра на чувства” – с уч. 
на Тамин Сърсок, Травис 
ван Уинкъл, Тифани 
Хайнс

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

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода”  
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

ВТОрНик, 2 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

срЯДа, 3 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

ЧЕТВърТък, 4 аПрил 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува” (премиера)  
– сериен филм, сезон 7

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Дяволското гърло” (пре-
миера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 11

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

срЯДа, 27 марТ
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”50 еп. 
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Винс Вон 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”51 еп.
16.30 “А сега накъде?” (1988 г)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Киану Рийвс
18.30 Новини
19.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов

20.30 “Бяла магия”, (1982г.)
22.00 Новини
22.20 “Боргман” (2013г.), Холан-

дия/Белгия
00.10 Новини - късна емисия
00.25 Актуално от деня с во-

дещ Александър Симов 
00.55 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “Червен картон” 
04.40 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова 

ЧЕТВърТък, 28 марТ
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”51 еп. 
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Киану Рийвс 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”52 еп.
16.30 “Бяла магия”, (1982г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Тоби Магуаер
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Герловска история” 

(1971г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Мона-

хинята” (2012 г.), Франция
00.10 Новини - късна емисия 
00.25 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев 
00.55 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
04.40 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
05.50 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 

ПЕТък, 29 марТ
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”52 еп. 
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Тоби Магуаер 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”53 еп.
16.30 “Герловска история” 

(1971г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Майк Майьрс
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Брачни шеги” (1989г.)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Манда-

рини” (2013 г.), Естония/
Грузия

23.50 Новини - късна емисия 
00.05 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев 
00.35 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.10 Документален филм
03.40 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

04.40 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова 

съБОТа, 30 марТ
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Майк Майьрс 
08.30 “Общество и култура” 
09.30 “Брачни шеги” (1989г.)
11.00 Документален филм
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

14.30 “Професия Турист” 
15.00 Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок през седмицата с 
Елена Пенчукова

16.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

17.30 “Архивите на бъдещето” 
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Юьн Макгрегьр
18.30 Новини
19.00 “Тази седмица” 
20.00 “Иван Кондарев” (1974г.)
22.50 “Госпожица Юлия” 

(2014г.), Норвегия/Вели-
кобритания/Франция

01.00 Новини
01.30 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев 
02.30 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ 

04.30 “Червен картон” 
04.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
05.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
06.30 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 

НЕДЕлЯ, 31 марТ
07.30 Документален филм
08.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Юьн Макгрегьр 
08.30 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев 
09.30 “Професия Турист” 
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 “Нико и пьтят кьм звез-

дите” 
12.30 Новини
12.50 “Иван Кондарев” (1974г.)
15.40 Цветен следобед”
16.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

17.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

18.30 Новини 
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 “Денят на владетелите” 

(1986г.)
22.15 Киносалон БСТВ: “Вьз-

мездие” (2015 г.),Испания
23.50 Новини 
00.20 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
01.20 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ 

02.10 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

03.10 “Шевица”
04.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

05.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

06.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”53 еп. 
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Юън Макгрегър 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”54 еп.
16.30 Документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Крисчън Бейл
18.30 Новини 
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 “Мъже в командировка” 
(1969г.)

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Обир-

джийката” (2013г), Герма-
ния

00.15 Новини - късна емисия 
00.30 Актуално от деня с Нора 

Стоичкова 
01.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
04.40 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински 

05.40 “Следобед с БСТВ”  

ВТОрНик, 2 аПрил
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”54 еп. 
11.40 ТВ пазар
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Крисчън Бейл 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”55 еп.
16.30 “Мъже в командировка”  

(1969г.)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Брус Уилис
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Валерия Касиян
20.30 “Роялът” (1979 г)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: “Хиляда 

пъти лека нощ” (2013г.), 
Норвегия

00.10 Новини - късна емисия 
00.25 Актуално от деня с Вале-

рия Касиян 
00.55 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.40 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
04.40 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 

ПЕТък, 29 марТ
06:15 „Всичко коз”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски 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” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

съБОТа, 30 марТ
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Градът с Канал 3” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00 „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/

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

НЕДЕлЯ, 31 марТ
06:15 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
07:00 „Парламентът на фокус” - 

/п/
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” /п/
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” - 

/п/
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” - /п/
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 

-/п/
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” – 

/п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

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

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/

23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

ВТОрНик, 2 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

срЯДа, 3 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски 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” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ

23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения
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ПЕТък, 29 марТ

05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:45 Кто против?
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести
19:45 Вести. Местное время
20:00 Годунов. Продолжение
21:50 Невезучая. Х/ф
23:30 2 ВЕРНИК 2
00:15 Чужие письма. Х/ф
01:45 Морозова
03:20 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир

съБОТа, 30 марТ

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббо-

та
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пятеро на одного
11:20 Пешком...Москва за-

речная
11:50 Дело было в Пенькове. 

Х/ф
13:35 Одиночество. Х/ф
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Мать за сына. Х/Ф
23:10 Романтика романса
00:05 Единственная. Х/ф
01:40 Отогрей мое сердце. 

Х/ф
03:15 Выход в люди

НЕДЕлЯ, 31 марТ

04:25 Моя мама против. Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08:40 Местное время. 

Воскресенье

09:20 Сто к одному

10:00 Вести

10:20 Утренняя почта

10:50 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым

11:40 Смеяться разрешается

13:35 Далекие близкие

15:05 Больше, чем любовь

15:50 Свет в окне. Х/ф

17:15 Блестящей жизни ле-

песток. Х/ф

19:00 Вести недели

21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН

21:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьевым

00:30 Женщины на грани

02:05 Свет в окне. Х/ф

03:30 Далекие близкие

ПЕТък, 29 марТ
08:00  Новости
08:30  «Сегодня 29 марта. День 

начинается» (6+)
09:00  «Модный приговор» (6+)
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с суб-

титрами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым 
(16+)

18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Лучше всех!» (0+)
22:00  «Вечерний Ургант» (16+)
22:50  Гарик Харламов, Кристина 

Асмус, Андрей Федорцов, 
Екатерина Васильева в 
фильме «Лёгок на помине» 
(12+)

00:15  Премьера. Александр 
Петров, Александр Лыков, 
Анатолий Белый, Дарья 
Мороз, Елена Лядова, 
Юрий Стоянов в фильме 

«День до» (18+)
01:50  Валерий Золотухин фи-

льме «Бумбараш» (12+)
04:00  «Модный приговор» (6+)
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Кирилл Сафонов в много-

серийном фильме «Штраф-
ник» (16+)

съБОТа, 30 марТ
05:35  Кирилл Сафонов в много-

серийном фильме «Штраф-
ник» (16+)

07:20  «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  Премьера. «Татьяна Була-

нова. „Не плачь!“» (12+)
10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт» (6+)
12:05  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
13:25  Дмитрий Назаров, 

Дмитрий Нагиев, Марина 
Могилевская, Олег Та-
баков в комедии «Кухня. 
Последняя битва» (16+)

15:30  Премьера. Праздничный 
концерт к Дню войск наци-
ональной гвардии Россий-

ской Федерации (12+)
17:00  «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
18:35  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Премьера. «Легенды „Рет-

ро FM“» (12+)
23:45  Оксана Акиньшина, Миха-

ил Галустян, Сергей Шну-
ров, Настя Задорожная в 
комедии «8 новых свида-
ний» (16+)

01:10  Евгений Киндинов, Елена 
Коренева, Александр Зб-
руев в фильме «Романс о 
влюблённых» (12+)

04:25  Александр Числов в коме-
дии «Человек из будуще-
го» (16+)

06:00  Новости
06:10  Кирилл Сафонов в много-

серийном фильме «Штраф-
ник» (16+)

НЕДЕлЯ, 31 марТ
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. Жанна Бадоева 

в новом проекте-путе-
шествии «Жизнь других» 

(12+)
11:15  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:20  Премьера. «Главная роль» 

(12+)
14:05  Премьера. «Русский кёр-

линг» (12+)
15:10  «Три аккорда» (16+)
16:55  Премьера. «Ледниковый 

период. Дети». Новый се-
зон (0+)

19:25  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:25  Юрий Стоянов, Евгения 

Брик, Михаил Ефремов, 
Алексей Серебряков в 
фильме «Москва никогда 
не спит» (16+)

02:10  Галина Петрова, Сергей 
Арцибашев, Василий Ми-
щенко в фильме «Долой 
коммерцию на любовном 
фронте, или Услуги по 
взаимности» (16+)

03:25  Людмила Гурченко, Миха-
ил Жаров, Фаина Ранев-
ская в фильме «Девушка с 
гитарой» (12+)

05:00  «Модный приговор» (6+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 29 марТ
10:30 Истинският Родриго - 96 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 127 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 96 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 127 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБОТа, 30 марТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
17:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура

НЕДЕлЯ, 31 марТ

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 96 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 128 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 96 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 128 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

 ВТОрНик, 2 аПрил
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 

Хамилтън 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 3 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 97 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 129 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 97 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 129 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
10:30 Истинският Родриго - 98 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 130 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинският Родриго - 98 

еп. - Сериал 
02:45 Сладка тайна - 130 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ПЕТък, 29 марТ
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30 Нови хоризонти повто-

рение 
17.30 Новини на живо
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение

01.00 “Дискусионно студио” 
повторение  

02.00  „Прокудени от бащин 
край“ повторение

03.00 “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев повторение

05.00 “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение  

06.45  Дискусионно 
студио”повторение
съБОТа, 30 марТ

07.45  Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30 НОВИНИ – обедна еми-
сия 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  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

19.50  Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков  
повторение

01.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение

05.30 “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение
НЕДЕлЯ, 31 марТ 

08.00 Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо

14.00 Разбулване - повторение
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00 „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Алтернативи” на живо
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

22.30 „Час по България“ повто-
рение 

23.30 “Фронтално”  повторе-
ние

01.30  Новини.Прогноза за 
времетоповторение

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение

05.15  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева  повторение 

06.45  „Дискусионно студио” 
повторение 

ПОНЕДЕлНик, 1 аПрил
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Алтернативи – повторе-

ние 
14.15  Паралакс - повторение 
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение 
16.00 Първото благо повторе-

ние  
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30 Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  Дискусионно 
студио”повторение

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение  

03.00 Телевизионен форум  
повторение 

05.00 Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45 Дискусионно 
студио”повторение

ВТОрНик, 2 аПрил
07.45  Новини повторение
08.00  „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение 
14.00 Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ повторе-

ние 
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

01.00  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.30  “Дискусионно студио”  
повторение 

02.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение

03.30 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение 

06.45 Дискусионно 
студио”повторение

срЯДа, 3 аПрил
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00 Новини. Прогноза за 

времетоповторение
00.30 Дискусионно студио” 

повторение
01.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов  повторение 
02.30 “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение 

06.45 Дискусионно 
студио”повторение

ЧЕТВърТък, 4 аПрил
07.45  Новини повторение
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10 Класическа музика 
15.30 Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30 Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00 “Край Босфора“ повторе-
ние

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45 Дискусионно студио” 
повторение
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1. Тънък хартиен лист,
покрит със синя боя,

който е предназначен за
копиране на повече ек-
земпляри при писане.
2. Вид арктически кит.

3. Нимфи, покровителки
на дърветата (гръцка

митология).
4. Първият българин,

летял в Космоса.
5. Област, намираща се

в Сардиния, Италия.
6. Вид маслиненозелен

минерал; перидот. 

1. Окръг в САЩ, щата
Мичиган.

2. Герой на Константин
Мутафов от драмата

“Омуртаг хан”.
3. Герой на Морис Равел

от операта “Испански
час”.

4. Суровина, използвана
за направата на бои и

лакове.
5. Едра човекоподобна

маймуна, обитаваща
Централна Африка (мн.ч.).

6. Вид плоден храст.  

Ë
Å

Ñ
Í

Î

Ñ
Ð

Å
Ä

Í
Î

Ò
Ð

Ó
Ä

Í
Î

5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

Á

À

Ð

À

Ã

À

À

Ñ

À

Í

Î

Ð

Ð

À

Ì

È

Ð

Î

À

Í

È

Ë

È

Í

Ã

Î

Ð

È

Ë

È

À

Ð

Î

Í

È

ß

È

Í

Ä

È

Ã

Î

Í

À

Ð

Â

À

Ë

Ä

Ð

È

À

Ä

È

È

Â

À

Í

Î

Â

Ã

À

Ä

Î

Í

È

Î

Ë

È

Â

È

Í

Â

Ï

Î

Ð

Ê

Î

À

Ö

È

ß

À

Î

Î

Ð

Ð

Å

È

Ò

Ê

À

À

Ò

Å

Ë

Ò

Î

È

Ï

À

È

À

Ð

Ñ

Î

Â

À

À

Ò

Ç

È

À

Ò

Ð

È

Í

À

Ð

À

Á

È

À

Í

Ï

À

È

Ö

À

Ð

È

ß

È

Â

Ñ

À

È

Ñ

À

È

Ð

Î

Ä

À

Ë

Í

À

À

Ñ

Ã

À

À

ß

Í

È

Ê

Ê

È

À

Ò

È

À

Ð

À

Ä

È

Ê

À

À

Ê

À

À

Ð

Í

À

Â

È

Í

À

Ò

Ñòð. 27 Ñòð. 38
ВОДОраВНО: Галата, Врата, Арак, Топика, Атала, Ета, Меган, Пеперуда, Ил, Ри-

кошет, Рибарица, Тик, Лотар, Канара, Цар, Пижама Аба, КА, Оцет, Пата, Идол, Алан, 
Тир, Ракета, Молар, Теракота, Ок, Канела, Атина, Ела, Кан, Виме, Ол, Кали, Пикет, 
Минерал, То, Си, Ацетон, Роман, АП, Ренар (Жул), Табела, Каравана, Ома, Авал, До-
нато (Браманте), Ата, Амати, Ра, Кура, Аколада, Табор, Минаре, Вана, Атос, Реми, 
АК, Ара, Инана, Арама, Пи, Итикава, Анадол, Ретинол, Титикака

ОТВЕсНО: Патерица, Окапи, Адата, Ир, Логика, Алани, Аро, Ана, Капак, Ролан 
(Ромен), Капан, Барит, Тинол, Царевец, Вако, Ати (Бартоломео), Рак, Шопен (Фреде-
рик), Литература, Ин, Апетит, Там, Тенор, Тико, Ав, Етаж, Те, Емона, Амонал, Рап, Ра-
пира, Ина, Исав, Катер, Маратон, Ротан, Нат, Тарикат, Килер, Макара, Палуба, Арон, 
Рота, Оре, Ат, Адана, Атакама, Алемани, Га, Арабика, Алабама, Ирак, Ре, Ираде, Ел, 
Невада, Ада, Патица, Отолит, Лата, Амок, Кала, Тлака, Овали, Скала.

Îòãîâîðè îò áð. 12
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К л и м а т и ч н а т а 
справка определя 
април като типичен 
пролетен месец. Тем-
пературите се пови-
шават значително. 
Броят на слънчевите 
дни се увеличава. По-
някога при студени 
нахлувания от север 
вали сняг, а мини-
малните температу-
ри се понижават под 
0 градуса. Опасност 
от слани съществу-
ва през целия 
месец. При 
и н т е н -
з и в н и 
з а -
т о п -
л я -
н и я 
с е 
д о с -
т и -
гат летни 
температури 
- до 30-34 градуса. 
През втората поло-
вина на месеца за-
честяват гръмоте-
вичните бури. През 
повечето дни от пър-
вото десетдневие на 
април температурите 
ще бъдат по-високи 
от обичайните. 

Около средата на 
месеца обаче ще се 
увеличи вероятност-
та за превалявания, а 
в самия край на де-
сетдневието и тем-
пературите ще се по-
нижат. 

През второто де-
сетдневие темпе-

ратурите ще бъдат 
близки до средните 
за периода. Времето 
ще бъде променливо, 
ще има и превалява-
ния, на места с гръ-
мотевици. В периода 
15-18 април ще има 
вероятност за об-
становка с по-пов-
семестни и времен-
но интензивни вале-
жи. В отделни дни 
при ясно и тихо вре-
ме сутрешните тем-

ператури ще оста-
ват близки до 

0 градуса. 
И през 

третото 
д е с е т -
дневие 
на ап-
рил по-

в е р о я т -
но е да се 

запази дина-
миката на атмос-

ферата. Остават усло-
вията за валежи, пре-
димно в следобед-
ните часове, кратко-
трайни и с различ-
на интензивност, на 
места придружени и 
от гръмотевици. По-
вече слънце ще има 
до обяд. 

Т е м п е р а т у р и т е 
слабо ще се коле-
баят около стойно-
сти, близки до оби-
чайните. 

През втората по-
ловина на месеца 
зачестяват гръмоте-
вичните бури и опас-
ността от градушки.

Времето през април

Възпоминание Възпоминание

Възпоминание

Възпоминание

ВажНО!
ВъзПОмиНаНиЯ, скръБНи ВЕсТи, ПОзДраВлЕ-

НиЯ, ЧЕсТиТки изПраЩайТЕ На аДрЕс: 1421 сОФиЯ, 
кВ. „лОзЕНЕц“, ул. „криВОлак“ №48, Вх. „В“, за В. 
„ПЕНсиОНЕри“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имОти

малки ОБяви

Скръбна ВеСт тъжен помен

Минават дни, месеци, години, но мъката и болката не стихват в нашите 
сърца и души и ще бъдат с нас до сетния ни час!

Благодарим ви за всичко, което направихте за нас!
Безкрайно ви обичаме и безутешно плачем и скърбим.
Липсвате ни много! Много!
Дълбок поклон пред светлата ви памет!

ЯНКА
3 гОДиНи

от смъртта й
27.3.2016 г.

НЕДЯЛКО
4 гОДиНи

от смъртта му
17.5.2015 г. 

ЦЕНО
40 гОДиНи

от гибелта му
24.2.1979 г.

за нашето скъпо и непрежалимо семейство  НЕшЕВи

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

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

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава 
дърводелски машини, цир-
куляр за професионални це-
ли, малко фургонче, ново 

0886/729130 – продава  
акумулираща печка, маслен 
електрически радиатор,  
ретромагнетофон „Мамбо“, 
килим тип персийски

0877/882177 - предме-
ти на ловна тема, полилей 
3-лампов - 100 лв., пепелник 
европейски - 30 лв., карти-
ни - мечки в тайгата - 50 лв., 
глутница вълци - 20 лв., кни-
гите "Рилският светец", из-
дадена през 1947 г. - 100 лв., 
"Очни болести" - 100 лв.,  яке 
шушляково, комплект с пан-
талон, нови, европейски - 
80 лв., облекло за туристи 
и скиори европейско - х 10 
лв., проводник венелитов 6 
кв. мм - 180 м - 200 лв., елек-
тр. апартаментно табло но-
во, фабрично, с 9 автоматич-
ни предпазителя - 70 лв.

0889/613432 – купу-
ва апартамент двустаен 
в София – без посред-
ник! Без първи и после-
ден етаж!

0899/164904 – прода-
ва имот в София с разре-
шена виза за проектира-
не на къща – 8800 лв.

08133/2567 – продава 
къща с 4 стаи, баня, голям 
гараж, постройки, асми, 
двор 1,50 дка – в Русенско

0899/164904 – прода-
ва имот в София с разре-
шена виза за проектира-
не на къща – 8800 евро

0889/613432 – спеш-
но купува апартамент 
60-70 кв. м, без първи и 
последен етаж. От част-

Бяла птицо, над този свят гордо
 летяла,

 вероятно те чакаше дълъг и светъл 
живот?...

Там, сред Кипър, морето ти викаше, 
бяло,

 тук, под Витоша, търсеше обич и плод.
Господ тези избира, които обича –
като Мина на Яворов тебе сред 

всички избра,
 едно малко момиче на теб да прилича,
да расте тази твоя добра дъщеря…
Ти на всички ни липсваш и вятър 

ще стене
много дълго сред клоните черни там

 горе в нощта,
 ти отнесе и нежност, и ласки стаени,
 опустяха градините на обичта.
Знам, че дълго ще светиш – звездица

 сред мрака –
чак докато преминем до края по 

земния път…
 Ти си свята икона, която ни чака
 и ни благославя… Няма смърт, няма

 смърт!
 георги ДрамБОзОВ

На 14 март почина 
МИНА ВЕЛКОВА

на 40 години
Скоротечният рак те отне от нас. И остави не-
връстната си дъщеря без майка. Болката ни е 

непреодолима. Почивай в мир!
съпруг ивайло, свекърва и свекър Тина и 

георги Драмбозови

От близките

На 25.3.2019 г. се навършиха
40 гОДиНи

без нашата сестра, съпруга,
майка, баба и прабаба
ВЕРКА ЛюбОМИРОВА 

бЛАГЕВА
С много обич, уважение

 и признателност ти винаги
ще живееш в нашите сърца.

Прекланяме се пред светлата ти памет !
                    От сестра Нина, Благеви

На 28 март 2019 г.
се навършва

1 гОДиНа
без

ТОДОР КОСТАДИНОВ 
ЛАЗАРОВ
1943-2018

Много ни липсваш! 
Светла ти памет!

От семейството и роднините

На 31 март 2019 г.  
се навършват 

40 ДНи 
от внезапната кончина 

 на незабравимия
СТОЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

1930-2019
от Велико Търново

Къде си, верни ми съпруже, мили ми приятелю, 
скъпи ми другарю, баща на двете ни прекрасни 

деца, дядо на любимия ни внук?
67 години – щастливи и неповорими – бяхме 

неразделно заедно. Сега се лутам във времето 
и простраството и те търся безутешна.

Твоята Петранка

На 30.3.2019 г.  
се навършват
 30 гОДиНи 

от смъртта на 
СТАНКА ТОДОРОВА 

ДОбРЕВА 
родена на 18.4.1925 г. 

Ти беше ангел за нас, 
който всеки миг ни закри-
ляше, пазеше и помагаше. 
Всекидневно ни даряваше с благата си усмивка.  
Със своята доброта, честност и всеотдайност ос-
тави незабравими спомени. Нищо не е в състоя-
ние да запълни празнотата в сърцата ни. 

Почивай в мир! Поклон!   
От сем. Добреви

0879/858148 – прода-
ва: 10 чугунени радиатора, 
4 талпи – 210/26/6 см, по-
жарогасител – 10 лв., такла-
мит за гресиране, полилей – 
шестица, 2 нощни шкафчета, 
багажник за кола – руски, 2 
туби за бензин – железни, 
20-литрови, хиляда буркана, 
дървена пепел – тор, за гра-
дина, два сгъваеми стола, 5 
единични пружини за лег-
ло, шведска стена за болни 
и здрави

0888/176303 – продава 
3 реотана за акумулираща 
печка, пералня „Роса” – мал-
ка, легло двойно, матрак, 2 
чекмеджета. Цена по спора-
зумение

ни лица в София; дава под 
наем от 1.4.2019 г. необза-
веден апартамент – 89 кв. м 
– 200 лв. наем в Ст. Загора

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради
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ЧЕСТИТ 
ЮБИЛЕЙ!

ОВЕН - Не възлагайте 
твърде големи надежди 
на случайно застигнали-

те ви шансове. Малко вероятно 
е те да увеличат възможности-
те ви от материално естество.

ТЕлЕц - Стремете се 
да степенувате за-
дълженията си по 

важност, като не правите ком-
промиси, които биха ви навре-
дили. До средата на периода 
изключително точно опреде-
лете ангажиментите си.

БлизНаци - Не прене-
брегвайте предупреж-
денията, отправени ви 

от приятел. Мнозина от вас ще 
успеят да се справят със свои 
затруднения от материален ха-
рактер. Здравето ви е добро.

рак - Не забравяй-
те, че всеки фалш 
ще бъде заплатен на 

висока цена, което определе-
но ще повлияе на настоящето 
и бъдещето ви. 
Насочете вниманието си към 
компромисни варианти.

лъВ – От конкретната 
ситуация в семейство-
то ще зависи и готов-

ността ви да жертвате опреде-
лена сума пари. Краят на сед-
мицата е изключително подхо-
дящ за почивка сред природата.

ДЕВа – Не поставяйте 
под угроза отношения-
та в семейството. През 

почивните дни изгладете недо-
разуменията. Здравето ви е до-
бро. Предприемайте пътувания 
до близки места, за да преодо-
леете кризата.

ВЕзНи - Краят на сед-
мицата е изключително 
подходящ за нови начи-

нания. Ще почувствате по-голя-
ма сигурност в живота в личен 
план. Погрижете се за здраве-
то – пролет та ви е поизтощила.

скОрПиОН - Бъдете вни-
мателни какво си поже-
лавате. Мислете позитив-

но, за да сте застигнати от по-
ложителни събития. Моментът 
е подходящ за създаването на 
нови приятелски връзки.

сТрЕлЕц - Благодаре-
ние на доброто си ма-
териално положение 

можете да подпомогнете зна-
чително и своето семейство. В 
същото време отново ще уве-
личите значително и материал-
ните си приходи.

кОзирОг - В началото 
на периода определете 

в каква посока да насочите ва-
шите интереси. Не злоупотре-
бявайте с доверието на близ-
ките си, а се погрижете за за-
късалата си половинка.

ВОДОлЕй - Търсете 
нови начини, с които 
да спечелите любовта 

на интимната си половинка. 
Избягвайте заблудите, за да не 
развалите добрите семейни от-
ношения. Здравето ви е добро 
– поддържайте го.

риБи – Погрижете се 
за здравето на най-
близкия си човек, тъй 

като той не е в състояние. Съз-
давайте си повече положител-
ни емоции.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ
28 март 2019 07:10:51 ч. - последна четвърт.  за да 

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

времетО

Д-р иван сТОЯНОВ
магнитни бури - 28, 29.III. 

27 марТ, 21 луНЕН ДЕН, 
НамалЯВаЩа луНа, луНа В 

кОзирОг 
Скоро ще се окаже, че имате 

голяма нужда от пари за решава-
нето на важен проблем. Предпаз-
вайте се от стресови ситуации в 
тази връзка и си осигурете до-
машен уют

28 марТ, 22 луНЕН ДЕН, 
ПОслЕДНа ЧЕТВърТ, луНа В 

кОзирОг 
Ще се засили вашият стремеж 

към общуване – това ще ви до-
несе и не малко напрегнати мо-
менти! Ще имате обаче успешни 
начинания, което ще се отрази 
добре на вашето самочувствие.

29 марТ, 23 луНЕН ДЕН, 
НамалЯВаЩа луНа, луНа В 

кОзирОг
Повече общителност няма да 

ви навреди – тя ще ви помогне 
да преодолеете своята притес-
нителност. Посветете се на раз-
говори с приятели. Финансовото 
ви положение няма да е завидно, 
но с малко повече усилия ще ус-
пеете да уравновесите нещата.

30 марТ, 24 луНЕН ДЕН, 
НамалЯВаЩа луНа, луНа 

ВъВ ВОДОлЕй 
Ще постигнете повече, от-

колкото сте очаквали. Само па-
зете здравето си, защото емоци-
оналната ви нестабилност го за-
страшава!

31 марТ, 25 луНЕН ДЕН, 
НамалЯВаЩа луНа, луНа 

ВъВ ВОДОлЕй 
Материалното ви положение 

няма да бъде в цветущо състоя-
ние, затова не се увличайте в по-
сещението на луксозни заведе-
ния. Здравето ви ще бъде добро 
и няма да ви създава проблеми.

1 аПрил, 26 луНЕН ДЕН,  
НамалЯВаЩа луНа, луНа 

В риБи 
В сферата на семейните отно-

шения ще имате някои неблаго-
получия, които още повече тряб-
ва да ви покажат, че не бива да от-
лагате важните дела. Ще се рад-
вате на цветущо здраве.

2 аПрил, 27 луНЕН ДЕН, 
НамалЯВаЩа луНа, луНа 

В риБи 
Не забравяйте да се посве-

тите на близките си. Ако усе-
тите отлив на сили, обърнете 
се към личния си лекар – това 
може да се дължи на нервно на-
прежение. 

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

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

в много райони от страната продължава да е налице 
висока честота на разпространение на вирусни инфекции, 
провокиращи възпаление на гърлото. Препоръчително в 
такива случаи е използването на прополисов спрей за гър-
ло. неколкократното дневно впръскване от него в гърло-
то ще доведе до директно унищожаване на много от болес-
тотворните микроорганизми с последващо бързо облекча-
ване на възпалението и болката. Очакваните магнитни 
бури могат да създадат известни здравословни проблеми 
на хора с по-напреднали атеросклеротични промени на мо-
зъчните артерии.

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

ДЖЕСИКА

БиОПрОгнОза

ЧЕСТИТ 101-ВИ РОЖДЕН ДЕН 

ЧЕСТИТ 54-И РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

59/170/60 - разведен без 
деца от Козлодуй търси съ-
жителство с жена от малките 
и големите градове на Бълга-
рия. Да е на възраст от 47 до 
65 години. Единственото ус-
ловие е при разбиране да има 
близки с кола – да ме вземе, 
нямам средства за пътуване 
и време за срещи. Опознава-
нето става, когато заживееш 
с даден човек под един по-
крив. Живея в собствен дом. 
Имал съм семейство и ра-
бота, но след развода съм в 
един пропаднал Северозапа-
ден край, където не можеш да 
си намериш постоянна рабо-
та и кибичиш на борсата. Не 
пия алкохол, самотата ме уби-

на 
ЛИНКА КОРЧИНА

 член на пенсионерски клуб
 в с. Чупрене!

На 15.3.2019 г.  група пенсионе-
ри я посетиха в дома на дъщеря й. 

Председателката на пенсионер-
ския клуб с прочуствено слово 
поздрави рожденичката и подне-
се много подаръци.

Баба Линка артистично рецити-
ра стихчета и с чувството си за ху-
мор развесели гостите, които от 

своя страна й пяха песни.
Столетницата духна 

свещичките на тортата и 
почерпи богато.

Дай боже на всеки тако-
ва дълголетие!

р. Доцинска, 
председателка на клуба

На 1 април 
се навършват
60 гОДиНи

от завършването ни 
на училище по облек-

ло в стара загора.
Бяхме 36 момичета 

от цялата страна. 
Аз съм една от тях - 

Цветанка, роде-
на в с. Нейково, 
Котленско, жи-
вея в Сливен.

Скъпи съуче-
нички, поздравявам 
ви с юбилея! 

Бъдете живи, 
здрави и щастливи 
и нека ви съпътст-
ват само хубави и 
добри дела!

Ваша съученичка 
цветанка, 

0882494175

клуб „стояна”
 Танцови забави 

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

0878714180

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 
ТРЕТА ВЪЗРАСТ ИМА ЧЕСТА ДА ПОКАНИ май-
ките и бащите на нацията на среща-дискусия 
на тема: „За един заслужен и достоен живот на 
хората от третата възраст, съградили съвремен-
на България” с госпожа Ренета Инджова, пър-
вата жена министър-председател в историята 
на България.

27.ІII.2019 г. (сряда) от 11:00 ч., Дом на кул-
турата „средец“ (бивш „лиляна Димитро-
ва“), софия, ул. „кракра” 2а

В чест на министър-председателя г-жа Ин-
джова „Национален български университет - 
трета възраст“ организира пролетен концерт 
с участието на г-жа Бони Милчева и няколко 
естрадни състава!
за въпроси: тел. 0887 411 549. Вход свободен!

Покана

ва. Добър човек съм. Телефон 
0988799492.Емил Петров.

02/4445711 - г-н висок 
180/80 кг/78 г., интелигентен, 
осигурен, с добър външен 
вид, от София, желае запоз-
нанство с подобна приятна г-
жа за приятелство и уважение

0899/930488 – жена ако 
търси истински мъж и да бъ-
де обичана и уважавана, нека 
се обади на мъж на 54 г., же-
ната да е от 50 до 70 г.!

0889/204146 – търся же-
на за сериозна връзка – пен-
сионерка от 62 до 66 г., която 
а живее при мен в гр. Април-
ци. Имам семеен хотел и Йога 
център – база, не пуша

0882/974252 – 60 г., же-
лае запознанство с мъж на 
подходяща възраст – финан-
сово стабилен. Предпочитам 
областите Ст. Загора и Плов-
див. Само сериозни обажда-
ния!

на 22.3. на 
НАДЯ 

ХРИСТОВА 
ДРАГУЦОВА 

от с. Подем, обл. 
Плевен, общ. До-
лна Митрополия

Примерна съ-
пруга, майка, сна-
ха, баба, приятел-
ка, домакиня и ку-
линарка.

Грижи и нево-
ли забрави, дните да минават и да не тежат, го-
дините да се трупат, но да не личат! Поръси дни-
те с малко захар за сладост и малко сол за вкус! 
Не прекалявай с черния пипер, макар че и без 
него не може! Поливай живота обилно с черве-
но вино, овкусено със ситни резенчета ябълка 
и щипка канела! 

Бъди ни жива, здрава и щастлива, букет от 
чувствата ни приеми и обичта ни към теб без-
крайна, като подарък прегърни! И споко - въз-
растта не ти личи!

От семейството и приятели

на 
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА 

ДАФИНКИЧЕВА 
на 92 гОДиНи! 

Мила мамо, бабо, 
прабабо, 

Бъди ни жива 
и здрава още 
дълги години, 

защото го 
заслужаваш! 

Обичаме те от все сърце!
От семейството
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Гонартрозата е много често 
заболяване, което се развива 
по-често при жените (особе-
но в менопаузата) и по-рядко 
при мъжете.

Главната причина 
за гонартрозата е де-
генерацията на став-
ния хрущял. Първична-
та форма на артрозата 
на колянната става се 
проявява двустранно 
(на двете колене). Обу-
славя се от генетични 
фактори и настъпва-
щите с времето въз-
растови изменения. 
Вторичната форма се 
проявява вследствие 
на прекарани травми 
и злополуки, неправилно хра-
нене, неизлекувани инфекции 
и др. Характерно за заболява-
нето е, че ставният хрущял за-
губва своята еластичност, из-
тънява и се напуква. Костните 
краища започват да се допи-
рат и трият, а в много случаи 
се образуват и т. нар. шипове.

Оплакванията са болки при 
ходене, клякане и ставане, по-
степенно ограничаване на ди-
апазона на движение, загуба 
на опора и несигурност в еди-
ния или в двата крака.

В ЦЕНТЪР ЗА МАСАЖИ “БИО 
ЕНЕРГО СПЕКТЪР” при таки-
ва случаи се провеждат про-

цедури, включващи специал-
ни мануални японски маса-
жи, аурикулотерапия и подхо-
дяща физиотерапия. Над 100 
вида манипулации и мани-

пулативни техники, упражня-
вани от висококвалифицира-
ни рефлексотерапевти, лично 
обучени от японския проф. 
М. Сайонджи, се прилагат с 
цел повишаване еластичност-
та и якостта на ставните връз-
ки на коленните стави. Нещо 
повече-във ВЪЗСТАНОВИТЕЛ-
НИЯ СПА ЦЕНТЪР на фирма-
та се прилага още специален 
дрениращ масаж за отекли и 
натежали крака,такива с ло-
ша циркулация и задържа-
не на течности.Използваният 
специален дрениращ балсам 
елиминира задържането на 
течности, спомага за изхвър-

лянето им и подобрява тъ-
канната структура. Много до-
бър ефект се получава в ком-
бинация с т. нар. заглаждаща 
терапия (репинг с морски во-

дорасли). Проблемни-
те места се „опаковат” 
с водораслова маска, 
богата на минерали и 
олигоелементи. Целта 
е по-бързо да се ели-
минират течностите, 
да се тонизират тъка-
ните, да се стимули-
ра кожната микроцир-
кулация, а също така 
тя да се ревитализира, 
освежи и реминализи-
ра. Същевременно се 
препоръчва употре-

ба на по-голямо количество 
домашно приготвени пресни 
сокове,чайове и минерални 
води, които пречистват отвъ-
тре организма и спомагат за 
изхвърлянето на натрупани-
те соли. Целта на комплекса е 
за по-кратко време да се по-
стигне премахване на болки-
те, увеличаване на двигател-
ната активност, подобряване 
на походката и повишаване 
на жизнения тонус. В домаш-
ни условия се препоръчват 
специални упражнения за раз-
движване на колянните стави, 
за подобряване на мускулна-
та трофика.
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софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. заимов” 14 

(срещу ІV рПу, 
близо до х. “хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

ßпÎнÑÊа  ÌанÓаËна  терапИß  
пÎÌаÃа  прИ  ÁÎËÊИ  В  ÊÎËенете

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ВСИЧКИ СТРАДАМЕ ОТ ЛИПСА НА ВИТАМИН В12?
Тези състояния познати ли са Ви?

 Имате ли проблеми със сърцето?
 Схващат ли ви се/изтръпват крайниците?
 Нервни ли сте? 
 Имате ли проблеми със съня?
 Не ви достига енергия?
 Чувствате ли се отпаднали?
 Приемате ли метформин?
 Имате ли стомашна язва?
 Загуба на памет?
 Употребеявате ли редовно алкохол?
 Или пък се затруднявате със съсредоточава-
нето?
 Имате ли познати с подозрения за епилепсия?
 Парализа?
 Веган ли сте?
 Вегетарианец ли сте?

ако отговорът е Да дори на един 
въпрос, то най-вероятно имате дефицит 

на витамин В12.
Съвременната медицина е колкото напредна-

ла, толкова и неука и некомпетентна. Къде умиш-
лено, къде просто поради незнание. За радост 
обаче все повече жизненоважна информация 
започва да излиза наяве. Ето такава информа-
ция взехме от една скорошна лекция.

скрита епидемия! 
В модерния свят върлува епидемия. Цяла ла-

вина от погрешни диагнози – започвайки с без-
плодие и свършвайки с инсулт и рак. Потайни-
ят убиец води до стотици хиляди здравословни 
провали в световен мащаб. Милиони хора с ети-
кет: алцхаймер, аутизъм, ранен паркинсон, мно-
жествена склероза, депресия, биполярно раз-
стройство, диабетна невропатия, шизофрения 
и други често нелечими болести, са вероятни 
жертви на лесно откриваемия и напълно ле-
чим в ранен стадий НЕДОсТиг на витамин B12. 

Ако мислите, че мултивитамините на таблет-
ки, които може би взимате от време на време, са 
добра превенция и тази информация не се отна-
ся до вас, то помислете отново. Тези витамини 

не се усвояват изобщо. Лъжите в тази индус-
трия са огромни. Няма как да си набавите ви-
тамин B12 в мултивитамини. Когато говорим за 
профилактика, можете да направите промени 
в хранителния си режим, но при остър дефи-
цит решението е медикаментозно- инжекцион-
на форма на синтетичен B12 или удобна и без-
болезнена под формата на капки естествен В12. 

 усвояването на B12: 
Цялата група на B витамините се нарича “ко-

баламини”. Когато търсите препарат, за да си 
набавите витамин B12, непременно търсете МЕ-
ТИЛКОБАЛАМИН.

Причини за дефицит на B12:
Неправилно хранене, бедна на хранителни 

вещества храна, веганско хранене, гастрит, ме-
дикаменти против киселини и диабет, бета-бло-
кери, антидепресанти, антиконвулсанти, ано-
рексия, всички чревни възпаления, автоимун-
ни възпаления, алкохол, паразити. Простият 
факт е, че 99% от човечеството е опаразитено. 
Наличието на паразити ви лишава от възмож-
ността да имате B12 в организма си. Тези двете 
вървят ръка за ръка: паразити и дефицит на B12. 

Откъде да си набавим B12?
Да си набавим този толкова важен витамин 

само от храната, е недостатъчно. Важното е 
да се намери наистина действащ препарат, и 
то във форма на метилкобаламин, какъвто е и 
амброзия® В12 капки - усвоими са през лига-
вицата, не минават през стомаха и се усвояват 
ефективно!. Ако има остър дефицит, нужно е 
медикаментозно вливане и паралелно с това 
– амброзия® В12 капки.

 защо амброзия® В12 капки? 
Все повече специалисти се доверяват на про-

дукта на фирма „Долеран Фарма“  амброзия® 
В12 капки.  

амброзия® В12 капки е  естествен  В12  под  
формата на МЕТИЛКОБАЛАМИН.

Капките са удобни за прием и приятни на 

вкус, с добавена фолиева киселина в  две концен-
трции: от 1000 и 5000 микрограма.

Попитайте вашия лекар или фармацевт за: 
амброзия® В12 капки + фолиева киселина

 Амброзия В12 капки, може 
да поръчате в повечето 

аптеки в страната както и 
онлайн на www.helthmag. bg 

и тел. 02/955 59 04 

трия са огромни. Няма как да си набавите ви-
 в мултивитамини. Когато говорим за 

профилактика, можете да направите промени 
в хранителния си режим, но при остър дефи-
цит решението е медикаментозно- инжекцион-

 или удобна и без-
12. 

Цялата група на B витамините се нарича “ко-
баламини”. Когато търсите препарат, за да си 
набавите витамин B12, непременно търсете МЕ-

Неправилно хранене, бедна на хранителни 
вещества храна, веганско хранене, гастрит, ме-
дикаменти против киселини и диабет, бета-бло-
кери, антидепресанти, антиконвулсанти, ано-
рексия, всички чревни възпаления, автоимун-
ни възпаления, алкохол, паразити. Простият 
факт е, че 99% от човечеството е опаразитено. 
Наличието на паразити ви лишава от възмож-

 в организма си. Тези двете 
12. 

Да си набавим този толкова важен витамин 
само от храната, е недостатъчно. Важното е 
да се намери наистина действащ препарат, и 
то във форма на метилкобаламин, какъвто е и 

 - усвоими са през лига-
вицата, не минават през стомаха и се усвояват 

трции: от 1000 и 5000 микрограма.
Попитайте вашия лекар или фармацевт за: 

амброзия® В12 капки + фолиева киселина

 Картофите, освен че са една 
от най-популярните храни, може 
да облекчат болките в стомаха, 
но в различна форма от тази, на 
която сме свикнали. Консумаци-
ята на сок от картофи подобрява 
храносмилането, облекчава при 
проблеми с лигавицата на стома-
ха. Специалистите установили, че 
алкалоидите от картофите дейст-
ват като антиациди (неутрализи-
рат хлорната киселина в стомаш-
ния сок).

Сокът е бо-
гат и на ос-
новни веще-
ства и пома-
га при по-
дагра, 

ревма-
тизъм и ар-
трит. В 100 г варени 
картофи се съдържат 86 калории. 
Картофът е отличен източник на 
витамини и минерали: витамин 
С, ниацин, витамин В6, тиамин, 
фолиева киселина, калий, маг-
незий, фосфор, желязо, манган 
и калций. Витамин С предпазва 
от рак и сърдечни заболявания, 
витамин В6 засилва имунитета, а 
калият е важен за поддържането 
на баланса на течностите и елек-
тролитите в клетките, както и за 

нормалното функциониране на 
сърцето и кръвното налягане.

какви заболявания 
може успешно да се лекуват 

със сок от картофи
гастрит - 1 с. л. сок от кар-

тофи, разреден с малко вода, се 
приема половин час преди закус-
ка, обяд и вечеря.
Язва на стомаха - 50 мл сок 

от картофи на празен стомах и 50 
мл сок от картофи преди обяд и 
вечеря.
Диабет – ежедневна консу-

мация на сок от картофи.
заболявания на белите 

дробове - ежедневна консу-
мация на сок от картофи.

ракови за-
болявания - 
картофът е 
част от броисо-
вата терапия за 

лечение на рак.
Болести на 

далака и черния 
дроб, сърдечни за-

болявания, често главоболие 
и менструални болки - ежеднев-
на консумация на сок от картофи.

 Приготвяне 
Измийте картофите и отстра-

нете зелените части от кората. 
Сложете ги в сокоизстисквачка 
и за минута ще имате чаша, пъл-
на със здраве. Вместо да използ-
вате сокоизстисквачка, може да 
настържете картофите и с лене-
на кърпа да прецедите. Сокът да 
се пие пресен! За по-добър вкус 
може да разбъркате с мед, сок от 
лимон, морков или ябълка.

Какво лекува сокът от картофи
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КРАТКИ БАСНИ

Хумор Хумор

те ни хванаха.
 Кокошката казала 

на гъската:
- Нашият петел ни-

кога няма да изкукури-
га толкова много, че да 
започне да снася яйца!
 Златната рибка по-

питала рибаря:

ÂÈÖÎÒÅÊÀ

страницата подготви иван ВасЕВ

АПАРТАМЕНТИ

32

 Крайпътният знак 
се скарал на шофьо-
рите:

- Гледайте си пътя! В 
деколтето на спътнич-
ката ви няма нищо ин-
тересно.
 Копоят се оплакал 

на овчарското куче:
- Тръгнахме на лов 

за вещици, но вещици-


 В "Бърза помощ".
- Безплатно ще ме ле-

кувате, нали?
- Ти да не си паднал 

от небето?
- Не, от стълбата....


 мечтата на работо-

дателите:
- Търсим човек с 

мъдростта на 60-годи-
шен, опита на 50-годи-
шен, амбициозността на 

40-годишен, енергич-
ността на 30-годишен, 
външния вид на 20-го-
дишен и нуждата от па-
ри на 10-годишен!


как да научиш деца-

та на добри неща, като:
- Тарзан ходи гол!
- Пепеляшка се при-

бира след 12 ч.!
- Батман кара с 400 км.
- Снежанка спи със се-

дем джуджета!

ездача, още дълго ще 
теглиш!
 И деветата дупка 

на кавала я залъгват с 
ала-бала.
 Нафталинът казал 

на знаменосеца:
- Не всички дупки в 

знамето са от куршуми. 
Повечето са от молци.
 Реплика на една 

кьорсофра:
- Пред държавната 

трапеза никой не се 
прави на сляп.
  Конят от цирка 

сподели пред дреси-
раното куче:

- Носът ми умира за 
мирис на оборски тор 
от родния край.
 В село без кучета 

написали лозунг:
"Тук и кучетата са ум-

рели от глад!"
 Нощницата в гар-

дероба се похвалила 
пред закачалката:

- Аз съм дневното 
облекло на нощните 
птички.

 Ако тенът ви е 
жълт, очите - дръпна-
ти, и ви плащат запла-
тата в йени, значи вие 
сте японец.
 Ако се приберете 

пиян, без обувки, с по-
ловин бутилка в едната 
ръка, с половин крас-
тавица в другата и въ-

преки това жена ви ви 
целуне, значи това не е 
вашата жена.
 Очаквате хубаво 

време? Е, няма да ста-
не! Какво ни е наред, 
че и времето да ни е 
хубаво?!
Димитър БЕжаНски

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

красимир машЕВ

СИМПАТИЧЕН ЧОВЕКАлипи Карабаба-
ков е контактна 
личност, сърде-

чен и услужлив човек. 
Чак да се просълзиш 
от умиление, че няма 
друг като него в на-
шата държавна аген-
ция. Да ти е драго да 
се отбиеш в канцела-
рията му – все ще ти 
услужи с това-онова, 
ще ти даде съвет или 
най-малко ще съчувст-
ва на проблемите ти.

 А да му правиш 
ревизия или про-
верка е удоволст-
вие. За каквото и 
да го проверяваш 
– за трудовата и 
финансовата дис-
циплина, по охра-
ната на труда или 
противопожарната 
безопасност. С две 
думи, Алипи е чо-
век до болка сим-
патичен. 

Пристига при 
него на провер-
ка противопожарната 
служба. Това контак-
ти,  осветителни тела, 
нагреватели, предпа-
зители – всичко си е 
на мястото, обезопа-
сено, замасено. И мъл-
ния да удари, ще се 
върне обратно в не-
бето. А щом приклю-
чи проверката, Алипи 

ще почерпи проверя-
ващите с ароматно ка-
фе и сладкиши, та чак 
и на хората с високо 
кръвно да им се допие 
от силната напитка.

Идва ред на комиси-
ята по трудовата дис-
циплина. Алипи си се-
ди зад бюрото и не 
мърда от там. Но след 
проверката ще свари 

кафе, ще отвори ко-
ка-кола, ще погледне в 
чашките за кафе за бъ-
дещето за десет годи-
ни напред, и то все в 
розови краски. А вре-
мето неусетно се изни-
зва и кажи-речи, някои 
с основание могат да 
обвинят комисията в 
неспазване на трудо-

вата дисциплина…
 А хората от финан-

совата комисия не са-
мо се убеждават, че 
всичко е наред, но си 
и заминават доволни. 
Карабабаков с готов-
ност услужва на някои 
от тях с пари в заем. 
На кого ли е отказвал 
тоя услужлив човек?... 

Идва ред на коми-

сията по охраната на 
труда. И тук нито грам 
нарушение. На член  с 
увреждания Алипи ще 
предложи стол за ся-
дане, на останалите ще 
проветри помещение-
то, за да не мирише на 
химикали и ксерокси, 
сетне всички ще по-
черпи с шоколадови 

бонбони…
 Човек и полови-

на е Алипи Караба-
баков. И нищо чудно, 
че комисиите се над-
преварват да го посе-
щават. То да ти е дра-
го да проверяваш чо-
век без нарушения! 
Ето защо един ден 
останахме като гръм-
нати, узнали, че Ка-

рабабаков се оп-
итал да подпа-
ли образцовата  
си в противопо-
жарно отноше-
ние канцелария. 
Искал да изгорят 
някои докумен-
ти, че бил под-
правил нещичко 
държавно, попи-
пнал нещо от ев-
ропейските про-
грами, макар 
всичко с финан-
совата дисципли-

на да било наред…
Но откровено ка-

зано, всички се на-
тъжихме, че той из-
чезна от агенцията 
ни. Може ли човек да 
не съжалява за тол-
кова симпатичен чо-
век като Алипи Кара-
бабаков?...

атанас  жЕлЯзОВ

- Какво ти е най-голя-
мото желание?

Рибарят, без да се за-
мисли, отговорил:

- Да ми възстановиш 
всичките пари, които 
изхарчих при твоето 
улавяне! Златна ми из-
лезе…

  Г ъ -
лъбът на 
мира зая-
вил пред 
журнали-
сти:

- Лула-
та на ми-
ра може 
да се на-
пълни с 
барут…
  К о -

нят казал 
на мага-
рето:

- Ако не 
хвърлиш 
самара с 
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лъжете, но само днес!
Политиците – цяла година!

1 АПРИЛ

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

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

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

уляна иВаНОВа


