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Неизпратеното 
писмо 

на Гагарин

Всеки втори у нас 
мръзне!

Може ли личен 
лекар да откаже 

да запише нов 
пациент?

Търся 
усмивка
и доброта

„Æåíàòà 
å ìðåæà. 
Ñúðöåòî é
å ïðèìêà”
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На стр. 4

МИСТИКА
- имам основа-

телни подозрения, 
че пожарите и прес-
тъпленията ни спо-
хождат, защото 
онези, които са ро-
дени за пожарника-
ри или полицаи, не 
се занимават с оно-
ва, за което са ори-
сани – споделям аз 
със Спиро прогре-
сов.

- Това пък как го 
измисли? – чуди се 
комшията. – Ваго-
ни и къщи са горели 
и преди, и сега. Убий-
ци е имало, бягали 
са от затворите и 
у нас, и по света.

- Да, но зачестиха 
точно преди Велик-
ден! – настоявам аз. 
– Като знак, че сис-
темата е сбъркана.

- Що за глупост?! 
– ядосва се съседът.

- Ще ти го кажа 
направо: Бойко не 
е ли син на огнебо-
реца Мето от Бан-
кя? Учил е за та-
къв и доста години 
го практикува. За-
местникът му Цве-
танов е наследник 
на служител на МВр 
и там е работил. Се-
га единият е преми-
ер, другият се пра-
ви на политик. про-
менили са си съдба-
та, а тя подсказва, 
че не са на местата 
си – разяснявам аз.

- Ти кога стана 
такъв мистик? – 
удря го на майтап 
Спиро. – Въртиш, су-
чеш – все камъни в 
двора на правител-
ството хвърляш.

- приемай го как-
то щеш! – не се 
обиждам аз. – Но ня-
ма нищо случайно в 
живота. ако ни уп-
равляваха точни-
те хора, нямаше да 
бъдем най-бедните 
в Европа и нацията 
ни да се топи като 
снега напролет…

Белчо ЧерНеВ

За 
по-достойни 

пенсии

певецът и актьор Орлин паВлОВ:

На стр. 3

1 месец 2 месеца 5 месеца До края на 
годината

3 лв. 5,40 лв. 13,20 лв. 21 лв.

абонирайте се! 12 април 
Международен ден 

на авиацията и 
космонавтиката

До 15 април
във всички пощенски 

станции  на страната

ÊаталоÆен ¹552

Преди полета си в открития Кос-
мос Гагарин пише писмо, в кое-
то се сбогува с жена си и дъще-
рите си. 

Всеки втори у нас, или 40 на сто 
от потребителите не могат да под-
държат домовете си достатъчно 
топли, защото са енергийно бедни. 

- г-н Павлов, зрителите 
приеха много добре сериала 
„скъпи наследници”. как си 
го обяснявате?

- Защото правим нещо подоб-
но за първи път в България. В се-
риала има хумор, който да под-
чертае драматичните неща по-
лесно. Ще има и моменти, които 
да ни хванат за гърлото. Персо-
нажите се развиват изключител-
но интересно. 

Има ли право личен лекар да откаже да 
бъде такъв на пациент, тоест да откаже 
да го запише в листата си? 

К в а л и ф и к а ц и о н -
ни курсове за пенси-
онери, в които въз-
растните да трупат 
нови знания, обмис-
лят от социалното ми-
нистерство. „Идеята е 
хората да се обучават 
и след като се пенси-

онират, за да могат да 
се върнат и задържат 
по-дълго на трудовия 
пазар“, заяви шефка-
та на дирекция „По-
литика на пазара на 
труда и трудовата мо-
билност“ Елка Дими-
трова.

Връщат пенсионери в клас

Получавам в. „Пенсионери” от са-
мото му начало. Четяхме го двама-
та със съпруга ми и после коменти-
рахме. След като той си отиде от то-
зи свят, за мен бе немислим животът 
без вестника. Всяка сряда отивам до 
пощенската кутия, за да посрещна 
моя приятел. 

На стр. 3

Не може да се отрече, че Б. Борисов умее да се на-
гажда към общественото мнение. Предполагаме, че за 
изострения му нюх принос има и социоложката Румяна 
Бъчварова, която той цени и държи около себе си. На-
ложи се да й повери вътрешното министерство, защото 
към онзи момент нямаше по-верен човек. Пък и тя, ос-
вен да съгласува всяко решение с него, друго не праве-
ше. Отнасяше критики, но какво от това? 

На стр.  3

На стр.  5

Констанца ляпчева



11.IV. - 17.IV.2018 г.
15

2

Български2 Законът Пенсиите

ОТГОВаря аДВОКаТ КрЪСТаН ВлаДиМирОВ – СОФиЙСКа аДВОКаТСКа КОлЕГия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Êúðäæàëèéêè -
íàé-áåäíèòå ïåíñèîíåðêè

Законов режим на съпружеска имуществена общност

Ветеран от войната отпразнува 
100-годишен юбилей

Имуществените отно-
шения между съпрузите 
често пораждат разпра-
вии и конфликти между 
тях, особено при нару-
шаване на личните им 
взаимоотношения. По-
някога се водят дълги 
дела за подялба на иму-
ществото, придобито от 
тях по време на брака. 
За да се избегнат тези 
имуществени конфли-
кти, Семейният кодекс 
задълбочено урежда  от-
ношенията, възникнали 
по повод брака или след 
него. В настоящия мате-
риал ще се спра на съ-
пружеската имущест-
вена общност, уреде-
на в раздел 2 от Семей-
ния кодекс  със загла-
вие ”Законов режим на 
общност”.

Веднага отбелязвам, 
че тази форма към мо-
мента е най-разпрос-
транената, защото в 
стария Семеен кодекс,  
преди 1.10.2009 г., тя 
беше единствен начин 
за уреждане на семей-
ните имуществени отно-
шения, възникнали след 
сключване на брака. В 

новия Семеен кодекс 
(СК)  нещата са детайли-
зирани и по-добре уре-
дени. В чл. 21, ал.(1)  се 
посочва: ”Вещните пра-
ва, придобити по време 
на брака в резултат на 
съвместен принос, при-
надлежат общо на два-
мата съпрузи, независи-
мо от това на чие име са 
придоби-
т и . ” 
То-
ва 

о з -
начава, 
че всичко, ко-
ето съпрузите са 
придобили по вре-
ме на брака, става об-
що. И обратното - онова, 
което е придобито пре-
ди брака, остава на то-
зи от съпрузите, който 
го е придобил. Изключ-
ват се от съпружеската 
имуществена общност 
и придобитите имуще-
ства от отделния съпруг 
по наследство, дарение 
и завещание. Ал. 2 на чл. 

21 от СК конкретизира 
понятието „съвместен 
принос” и посочва, че 
„съвместният принос 
може да се изрази във 
влагане на средства, на 
труд, в грижи за децата 
и в работа в домакин-
ството”.

Искам да отбележа, 
че ал. 3 от горния член 
допуска обаче и своеоб-

разно изключение от 
съпружеската иму-

щ е с т в е н а 
о б щ -

ност, 
к а -

т о 

к а з -
ва, че 

ако някой 
от съпрузите има „зна-
чително по-голям при-
нос  при придобиване 
на семейното имуще-
ство, то той има пра-
во да предяви своите 
претенции било още 
по време на брака или 
след развода”. 

Този иск може да се 

предяви от „съпруг по 
време на брака или след 
неговото прекратяване, 
както и от наследник на 
съпруг”. Всичко това мо-
же да стане със завеж-
дане на дело, в което 
заинтересованият съ-
пруг следва да докаже 
своя по-голям принос в 
придобиване на семей-
ното имущество. Този 
принос може да се из-
разява в значително 
по-голямо възнаграж-
дение, бизнес, хонора-
ри от другия съпруг или 
придобиване на имоти 
с лични средства и дру-
ги най-различни дохо-
ди. Съдът оценява тези 
факти и обстоятелства 
и ги съпоставя с прино-
са на другия съпруг. Тук 
интересното е, че зако-
нът допуска този иск да 
се развие и по време на 
брака, а и след смъртта 
на съпруга - от неговите 
наследници, които би-
ха могли да докажат, че 
техният починал роди-
тел е допринесъл с по-
вече средства за създа-
ване на семейната иму-
ществена общност. 

Âúïроси без отговориВ залата на общин-
ската организа-
ция на слепи-

те с председател Сте-
фка Пенчева се събра-
ха председателите на 
организацията на ди-
абетиците, на слепите 
и на общинската орга-
низация на Съюза на 
инвалидите в Габро-
во с председател Ва-
сил Грънчаров, ко-
ординаторката на 
областната органи-
зация Кристина Ку-
лева и зам.-предсе-
дателят Пенка Гатева. 
Гости бяха областният 
председател на БСП 
Николай Григоров и 
председателят на Съ-
юза на слепите в Бълга-
рия Васил Долапчиев.

Събра ги предсто-
ящата национална 

стачка на 13 април в 
София, на която ще се 
връчи протестна нота от 
национално представи-
телните организации на 

и за хора с увреждания, 
от членовете на Наци-
оналния съвет за инте-
грация на хората с ув-
реждания към Минис-

терския съвет. Тя ще бъ-
де дадена на министъра 
на труда и социалната 
политика и председател 
на Националния съвет 
за интеграция на хора 
с увреждания към Ми-
нистерския съвет.

      На проведеното 
през февруари съв-
местно заседание на 
Комисията по здра-
веопазване към На-
родното събрание 

беше заявено, че пла-
нираната реформа в об-
ластта на медицинската 
експертиза и оценката 
за работоспособност-
та предвижда промяна, 
която ще отнеме право-
то на инвалидна пенсия 
на 150 хиляди българ-

ски граждани.
Г-н Долапчиев ясно и 

отговорно разясни цел-
та на протестната нота и 
новата  концепцията за 
въвеждане на система 
за епикриза за работос-
пособността, която цели 
постигане на икономии 
в бюджета на НОИ. Как-
ви права ще произти-
чат от оценката на рабо-
тоспособността - всич-
ки ние чакаме ясен от-
говор.

Лице, което придоби-
ва трайно увреждане и 
изпълнява същата  ра-
бота, ще получава ли ин-
валидна пенсия? Ако е 
пренасочено на по-ни-
ско платена работа, ще 
получава ли инвалидна 

пенсия и в какъв раз-
мер? Лице с увреждане, 
освободено от работа 
и придобило нови уме-
ния, ще получава ли ин-
валидна пенсия и в ка-
къв размер? Как ще се 
оценяват хора без тру-
дов стаж и какви ще бъ-
дат правата им? Как ще 
бъдат оценявани хора в 
депресия, отчаяние, за-
губа на вяра, страх от 
провал, липса на моти-
вация, психологически 
състояния? 

Тези и много други 
въпроси умишлено се 
премълчават в проце-
са на двегодишния диа-
лог. Управляващите ня-

мат ясна визия за пъ-
тя, по който трябва да 
минем.

Трите организации 
решиха да преминат 
към подготовка на 
протестни действия, 
разрешени от закона. 
Въпросите са много. 
Протестната нота бе-
ше връчена и на га-
бровския областен 
управител. Габровци  
с вълнение очакваме 
да се включим в наци-
оналния протест. Вре-
ме е  най-после мас-
ките да  паднат. Дано 
правителството пог-
ледне към нас, защото 
сме знаещи, можещи и 
достойни българи.
Цанка одаЖиЙска,

 габрово

Най-ниските пенсии получават жените в Кърджали, 
които са между 65 и 69 г. Всяка втора пенсионерка в об-
ластта получава до 200 лв., показва справка от Нацио-
налния статистически институт (НОИ) за 2017 г. Основ-
ната причина е, че там безработицата е висока, а и же-
ните са заети главно в земеделието и се осигуряват на 
минимални суми. 

Най-богатите пенсионерки, които вземат тавана, са 
от София, отново на същата възраст. Профилът на сред-
ностатистическия пенсионер показва, че е от София, взе-
ма между 200 и 300 лв. и е на възраст между 65 и 69 г. 

С най-ниските средни пенсии в България са отново хо-
рата в Кърджали. Там те вземат около 275, 50 лв. В Разград 
вземат с 38 ст. повече. Под 300 лв. е средната пенсия и в 
Силистра и Търговище. Докато в Шумен тя е 302, 61 лв.

Най-висока остава средната пенсия в столицата - 
420,68 лв. Така ножицата между София и Кърджали е 
145,18 лв.

Вторите най-богати пенсионери живеят в Перник. В 
миньорския град средната пенсия е стигнала 398,73 лв. 
Следват Бургас, Кюстендил и Стара Загора. Варна е на 
шесто място със средна пенсия от 364,39 лв. 

След увеличението на минималната пенсия на 200 
лв. средната се е вдигнала със 17 лв. Така тя е стигнала 
345,46 лв. Разликата в пенсиите между мъжете и жените 
е 121,57 лв. Средната пенсия на мъжете през миналата 
година е била 440,07 лв. на месец спрямо 318,57 лв. при 
жените, показва статистиката. 

Близо 6 пъти повече са мъжете, които получават ви-
соки пенсии. При силния пол на тавана са 45 561 пенси-
онери, а жените са само 7980. 

474 996 жени и 137 441 мъже получават до 200 лв. ме-
сечно. При ниските пенсии съотношението е обърнато и 
тук жените са над 3 пъти повече от мъжете. Една от при-
чините е, че отпускът по майчинство се брои за осигури-
телен стаж, но осигурителният доход е 0 лв., което сваля 
размера на женските пенсии.

Общо 2 004 347 души са получавали пенсия през ми-
налата година. За тях са изплатени над 9 млрд. лв. През 
2017 г. са били отпуснати 97 637 нови пенсии. 

Всяка четвърта пенсия, която изплаща НОИ, е инвалид-
на, като общо броят им е 455 566. Броят на пенсионери-
те, които получават поне една инвалидна пенсия, обаче 
е 645 908.  Под 200 лв. са личните пенсии на над 690 хил. 
българи. На другия полюс са 85 хил. пенсионери, които 
вземат между 800 и 910 лв. Близо 416 хил. българи взе-
мат пенсии между 300 и 450 лв. Най-много са пенсионе-
рите в столицата, където броят им стига 342 168, докато 
във Видин те са близо 34 хил.

Трайко андонов – ветеран 
от Втората световна война, от-
беляза 100-та годишнина от 
рождението си. 

от общината връчиха на 
рожденика поздравителен 
адрес и подарък – картина с 
изглед към доходното зда-
ние и Паметника на свобода-
та, от името на кмета Пламен 
стоилов, както и поздравите-
лен адрес и подарък от името 
на чл.-кор. проф. д.т.н. Христо 
Белоев. андонов получи и по-
четен знак за заслугите си от 
името на министъра на отбра-
ната красимир каракачанов.

Трайко андонов е роден е 
на 14 март 1918 г. в село ла-
заро Поле, македония. През 

1926 г. семейството му идва 
в България и се установява в 
гр. Бяла, русенско. През 1939 
г. полага войнишка клетва, а 
през 1940 г. става ефрейтор, 
като по-късно му е присвое-
но званието кандидат-подо-
фицер. Завършва военната си 
служба същата година. 

По време на Втората све-
товна война два пъти е моби-
лизиран и изпращан в проти-
вовъздушните батареи около 
софия и Перник, за да защита-
ва въздушното пространство 
над тях. През 1948 г. се уста-
новява да работи в русе. 

работил е като експеди-
тор в десПред, началник-от-
дел „снабдяване и пласмент“ 

в градския прокомбинат, на-
чалник-отдел в завод „Петър 
караминчев“, старши инже-
нер в завод „г. димитров“, 
водещ корабостроител и др. 
след пенсионирането си е по-
канен от ръководството на 
„камъшит“ в силистра, къде-
то до 1978 г. е бил главен мо-
делиер. 

абетиците, на слепите 
и на общинската орга-
низация на Съюза на 
инвалидите в Габро-
во с председател Ва-
сил Грънчаров, ко-
ординаторката на 
областната органи-
зация Кристина Ку-

за интеграция на хора 
с увреждания към Ми-
нистерския съвет.

дателят Пенка Гатева. 
Гости бяха областният 
председател на БСП 
Николай Григоров и 

през февруари съв-
местно заседание на 
Комисията по здра-
веопазване към На-
родното събрание 

беше заявено, че пла-
нираната реформа в об-
ластта на медицинската 
експертиза и оценката 

во с председател Ва-
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Свлачища  
затварят пътя

Свлачище затвори 
пътя към Трън. Общи-
ната е подпомогнала 
насипните дейности в 
района на свлачище-
то с фракции и скал-
на маса.
Чех купи „Теленор”

Чешката инвестици-
онна група PPF Group, 
контролирана от ми-
лиардера Петер  Кел-
нер, купи бизнеса на 
Теленор в Централна и 
Източна Европа за 2,8 
млрд. евро.

Иззеха 250 кг 
негодни храни

Близо 250 кг негод-
ни продукти са иззети 
и унищожени при про-
верки на Българската 
агенция за безопасност 
на храните в зимните 
курорти.

Ски сезон до Великден
Мартенските студове 

удължиха ски сезона да 
Великден.От първи ап-
рил цените на лифт кар-
тите паднаха.

Измръзнаха 
овошките

В община Тутракан се 
задава нулева година за 
овощарите и трудна за 
пчеларите. Всички ран-
ноцъфтящи овошки на 
територията на община-
та са измръзнали. 

Паметник  
на Евтим Евтимов

Община Петрич ще 
построи паметник на из-
вестния поет и петрича-
нин Евтим Евтимов

Не е работа на Заха-
риева да коментира от-
ношенията на русия и 
Великобритания, те са 
от векове. Тя е млад чо-
век. каня я в неделното 
училище, може да взе-
ме да се научи на нещо.

Волен сидероВ

Лидери по 
смъртност в ЕС

Българите - №100 по щастие

13 общини пред 
финансов колапс

България е на 
първо място по 
смъртност в ЕС, 

показва последният 
сравнителен анализ на 
Евростат между стра-
ните членки. 

У нас са регистрира-
ни най-много смъртни 
случаи на 100 хил. души 
население през 2015 го-
дина, която е взета ка-
то база за съпоставка-
та. В България умират 
1660 на 100 хил. души, 
при среден показател за 
ЕС от 1036 на 100 хил.

През 2015 г. в ЕС са 
починали малко над 5,2 
млн. души, като 2 млн. 
от тези смъртни случаи 
(38%) са настъпили при 
хора на възраст между 
70 и 85 години, дока-
то почти една четвърт 
(24%) от всички смърт-
ни случаи, засягат хора 
на възраст под 70 го-
дини. 

Най-ниска смъртност 
в държавите, членки на 
ЕС, е регистрирана във 
Франция – 859 смъртни 
случая на 100 хил. жите-
ли, Испания (873), Ита-

лия (901), Швеция (927) 
и Люксембург – 930 на 
100 хил. души. 

В противоположния 
край на скалата, освен 
България, по най-висо-
ка смъртност се нареж-
дат Румъния, Унгария, 
Литва, Хърватия и Сло-
вакия.  Според данните 
на нашия Национален 
статистически институт 
(НСИ) по различни при-
чини през 2015 г. у нас 
са починали 110 117 ду-
ши, като най-висок дял 
смъртни случаи е реги-
стриран от болести на 
сърцето – над 70 хил.

Втора причина за 
смърт у нас са били ра-
ковите заболявания, а 
трето място е за боле-
стите на дихателната 
система. Най-висока е 
била смъртността в об-
ластите Видин и Мон-
тана, а най-ниска в Со-
фия-град, Кърджали и  
Варна.

Заедно с това през 
последните няколко го-
дини у нас намалява и 
броят на ражданията – 
през 2014 г. те са малко 
над 68 хил., през 2015 г. 
– 66 хил., и през 2016 г. 
– 65 хил. 

България се изкачва с пет места в шестото го-
дишно издание на Световния доклад на щастие-
то, публикуван от екип на ООН. Така страната се 
нарежда на позиция 100 от общо 156 държави, 
далеч след останалите членки на Европейския 
съюз, както и някои нации от Африка и Средния 
изток, като Сомалия, Нигерия и Ливан.

Оценката за всяка страна се изготвя по ска-
ла от нула до десет и е на база анкети с гражда-
ни за усещането им за щастие, както и анализ на 
експертите доколко различните икономически 
и социални показатели обясняват резултата. Оп-
ределящи за оценката на България например са 
социалните помощи, брутният вътрешен продукт 
на глава от населението и очакваната продължи-
телност на здравословен живот. Начело на класа-
цията застава Финландия, следвана от Норвегия 
и Дания, а на дъното са Бурунди, Централноаф-
риканска република и Южен Судан.

През последните две години държавите в топ 
10 на най-щастливите нации са на практика ед-
ни и същи. Като цяло това са развити икономи-
ки, с високи доходи и продължителност на живот, 
щедро и доверчиво население и добра социал-
на защита. Любопитно е мястото на САЩ - стра-
ната пада с четири позиции в последната класа-
ция до 18-о място. Джефри Сакс, който е един от 
редакторите на доклада, счита, че влошаването 
на усещането за щастие в Америка се дължи от-
части на "продължаващата епидемия на затлъс-
тяване, употребата на наркотични вещества и не-
лекувана депресия".

Министерството на финансите публикува дан-
ните за финансовото състояние на общините през 
2017 г. и за общините в процедура по финансово 
оздравяване през 2018 г. Според анализа 13 об-
щини се нуждаят от финансово оздравяване, при 
32 общини година по-рано. 

Средният дял на приходите в общите постъ-
пления за страната се запазва относително не-
променен с ниво от 38,39 на сто спрямо 40,07 на 
сто в края на 2016 г. Към края на 2017 г. общо 38 
общини отчитат дял на приходите от общите по-
стъпления, по-висок от средния за страната, ка-
то към края на миналата година те са били 41. 

Министерството на финансите определя, че 13 
общини са с финансови проблеми през настояща-
та 2018 г. Това са общините Симитли, Струмяни, 
Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Ри-
ла, Сапарева баня, Септември, Перник, Недели-
но, Чепеларе, Стамболово. 

Всеки втори у нас мръзне!
От стр. 1
Това стана ясно по 

време на конференция 
за енергийната бедност, 
организирана от Минис-
терството на икономи-
ката.

По този показател 
България е в най-лоша-
та позиция в Европей-
ския съюз, обясни Ме-
ган Ричард, шеф на ди-
рекция в Европейската 
комисия.

По думите й енергий-
на бедност има, когато 
хората не успяват да 
отопляват или да охлаж-
дат домовете си и кога-
то голяма част от дохо-
дите, повече от 10 про-
цента, отиват за плаща-
не на сметки за енергия.

Ще се търсят начини 

за намаляване на енер-
гийната бедност на хора-
та чрез проекти за песте-
не на енергия. Все още 
се работи по дефиници-
ята за енергийна бед-
ност - в Швеция тя би би-
ла една, а тук ще е дру-
га, сравни зам.-министъ-
рът на енергетиката Же-
чо Станков.

Целта на мерките за 
енергийна ефективност 
е осигуряване на по-до-

бър стандарт на живот. 
Краткосрочните мерки 
са директните помощи 
за плащане на сметки-
те. По-важни са обаче 
дългосрочните мерки, 
насочени към намаля-
ване на консумацията и 
съответно на сметките, 
допълни заместник-ми-
нистърът.

България си е поста-
вила няколко приори-
тета за ефективно полз-
ване на енергията. Един 
от тях е да се ползва по-
тенциалът на ВиК дру-
жествата да произвеж-
дат сами електроенер-
гията, която им е нуж-
на. Друга възможност е 
оползотворяване на ге-
отермалната енергия - 
обикновено си пред-
ставяме горещи мине-
рални извори, но от 
Норвегия и Исландия 
научихме, че от води с 
невисоки температури 
може да се постигне го-
ляма ефективност, до-
бави още Станков. 

Заместник-минис-
търът посочи, че ще 
се търси постигане на 
енергийната ефектив-
ност клас "А" на сгра-
дите. Това означава, че 
в тези сгради 55 про-
цента от енергията се 
произвежда от самата 
сграда от инсталации 
по нея или в близост 
до нея, каза заместник-
министърът.

От стр. 1
Преди идеята да се 

превърне в законода-
телна промяна, от ве-
домството ще направят 
анализ дали трудовият 
пазар има нужда от по-
добна мярка. По данни 
на Националния статис-
тически институт (НСИ) в 
края на миналата година 
над 76 300 души в пенси-
онна възраст продължа-
ват да се трудят.

Според експерти от 
социалното министер-
ство застаряващото на-
селение и големият дял 
на неквалифицирани 
безработни са основни-
те проблеми на трудо-
вия пазар.

Тази година 11 200 ду-
ши преминават през раз-
лични обучения, в кои-
то ще придобият или ще 
развият умения, с които 
да намерят препитание.

За недостига на висо-
коквалифицирани слу-

жители държавата об-
лекчи процедурата по 
наемане на експерти от 
трети страни с т.нар. си-
ни карти.

От януари работода-
телите не трябва да до-
казват, че в продълже-
ние на 6 месеца не са на-
мерили български кан-
дидат за дадена длъж-
ност, преди да поискат 
синя карта за експерт 
от чужбина. Освен това 
правителството увеличи 
квотата за чуждестранни 
работници.

Досега фирмите мо-
жеха да имат до 10% ка-
дри с чуждо граждан-
ство. От януари малки-
те и средните компании 
могат да наемат двойно 
повече такива служите-
ли, а при големите фир-
ми делът е 35%. 

През миналата годи-
ната у нас са били наети 
117 специалисти от стра-
ни извън ЕС.

Връщат пенсионери в клас
Може ли личен лекар 
да откаже да запише 

нов пациент?
От стр.1
Ако “да”, какви причини могат да бъдат смет-

нати като основателни за отказа? Ако “не” – къ-
де да сигнализираме за нарушения?

димитрина ЗлаТкоВа, софия
Липсва норма, по силата на която общопракти-

куващ лекар да откаже вписване в пациентската 
си листа на здравноосигурени хора, които са го 
избрали. Съгласно Националния рамков договор 
(НРД) за медицинските дейности за 2017 г.:

1. Не се установява долна и горна граница на 
броя здравноосигурени хора, осъществили правото 
си на избор на конкретен общопрактикуващ лекар. 
2. При регистрирани над 2500 здравноосигурени в 
пациентската листа на общопрактикуващ лекар той 
трябва да наеме в практиката си друг медик, а при 
над 3500 пациенти – доктор на пълен работен ден.

Ако получите отказ, обърнете се за съдействие 
към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). 
Справка за всички общопрактикуващи лекари, 
сключили договор с НЗОК, може да направите на 
сайта на касата.
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Петьо даФиНкиЧеВ

Генерал Сиси 
няма алтернатива

От 26 до 28 март 
60 млн. избиратели в 
Египет бяха призова-
ни да дадат гласа си 
за избора на нов пре-
зидент. От тях пред 
урните се явиха 23 
млн. 92% от пусна-
тите бюлетини бяха 
за досегашния пре-
зидент Абдел Фатах 
ас Сиси (на снимка-
та), което му отреди 
втори мандат.

Всъщност на тези 
избори изненада ня-
маше, тъй като два-
мата потенциални 
противници, желае-
щи да се изправят 
срещу него, се оказа-
ха извън надпревара-
та. Това бяха бившият 
премиер Ахмед Ша-
фик и бившият начал-
ник на Генералния 
щаб на армията Са-
ми Анан. И така 63-го-
дишният генерал Си-
си остана без сери-
озен съперник. Опо-
нентът му  -  лидерът 
на партия „Ел Гад” 
М у с а 
М у с -
т а ф а 
М у с а , 
к о й т о 
се ре-
гистри-
ра мал-
ко пре-
ди вота 
и така спаси положе-
нието да не останат 
изборите само с един 
кандидат, е привър-
женик на президента 
и остана с подкрепа 
3%. Даже бе изпре-
варен от голмайсто-
ра на „Ливърпул” Мо-
хамед Салах, получил 
1 млн. гласа, или 5% 
от гласувалите, макар 
че името му изобщо 
не участваше в бю-
летината. Това беше 
протестният вот на 
гласуващите, които 
задраскваха другите 
двама кандидати за 
най-високия държа-
вен пост и добавяха 
името на нападателя, 
роден в Египет. 

Сегашният вот е 
трети за президент 
от Арабската пролет 
насам и се осъществи 
на фона на притесне-
ния за нарастващото 
влияние на силовите 
структури и армията 
в обществото.

Абдел Фатах ас Си-
си е описван едно-
временно като спаси-
тел и авторитарен ли-
дер. Поддръжниците 
на бившия генерал 
от египетската армия 
казват, че той е спа-
сил страната от граж-
данска война, като е 

организирал сваля-
нето през 2013 г. на 
първия цивилен, де-
мократично избран, 
но създаващ разде-
ление сред египтя-
ните президент Мо-
хамед Морси. Него-
вите противници въз-
приеха свалянето му 
от генерал Сиси като 
революция, но сим-
патизантите на дър-
жавния глава исля-
мист окачествиха съ-
битието като държа-
вен преврат.

Ислямистката гру-
пировка на Морси 
„Мюсюлмански бра-
тя” е обявена в стра-
ната за терористична 
организация. За раз-
лика от Морси, кога-
то Сиси започна своя 
първи президентски 
мандат през 2014 г.,  
избран с 97% от гла-
совете, той се ползва-
ше от огромната под-
крепа на държавни-
те институции, бизне-
са и медиите. Много 

египтя-
ни и се-
га про-
д ъ л -
ж а в а т 
да не 
виждат 
а л т е р -
н а т и в а 
на бив-

шия генерал и при-
ветстват твърдите 
му действия в уп-
равлението на дър-
жавата след години 
на социални бунто-
ве, разтърсили ико-
номиката на страна-
та. За да я съживи, 
Сиси предприе поре-
дица от строги мер-
ки, включващи оря-
зване на държавни-
те субсидии за гори-
во, въвеждането на 
плаващ курс на ва-
лутата и увеличаване 
размера на данъци-
те. Всички тези мер-
ки бяха част от сдел-
ката, сключена с Меж-
дународния валутен 
фонд, в резултат на 
което Египет получи 
12 млрд. долара, ко-
ито трябваше да се 
върнат за три години. 
Това доведе до сил-
но покачване на це-
ните, принуждавайки 
много египтяни да се 
борят за оцеляване-
то си.

Няма съмнение, че 
и през втория си ман-
дат бившият генерал 
ще наблегне върху 
поредните реформи 
като необходимо ле-
карство за боледува-
щата икономика.

КОМЕНТираМЕ

Цветан илиеВ

ÞÌÐÓÊ

От стр. 1
Нито свалянето от 

дадената длъжност, ни-
то атаките на опозици-
ята не важат пред

БЕЗПрЕДЕЛНАТА 
оБИЧ

на боса. 
Преди да се вземе 

решението посланик 
Бойко Коцев да бъде 
извикан за консулта-
ции, изследване на на-
строенията в страната 
показа, че 75 на сто от 
анкетираните са против 
изгонването на руски 
дипломати заради шпи-
онската интрига „Скри-
пал“. Не бива да се от-
рича възпиращата ро-
ля на коалиционните 
партньори и президен-
та Радев. Нямаше как 
Бойко да послуша за-
плахите на Цветанов и 
слава богу! Само ден 
след заседанието на 
Съвета за сигурност 
британска лаборато-
рия официално обяви, 
че според пробата от 
веществото, поразило 
двойния агент и дъще-
ря му, не може да се 
определи за произво-
дител Русия…

Не се радва много 
Борисов на тази „шес-
тица от тотото“. Коми-
сията за разследване на 
сделката с ЧЕЗ го при-
вика в парламента. На-
ложително бе изслуш-
ването му за ролята на 
държавата в евентуал-
ната далавера. В нача-
лото на март всевласт-
ният господар на мно-
гострадалната родина 
се срещна в кабинета 
си с Гинка от Пазар-
джик. Разбраха се да 
поделят чешкото елек-
троразпределение и за-
станаха пред журнали-
стите заедно с финан-
совия министър, заяви-
ха, че народният инте-
рес изисква участие на 
държавата. Успокоиха 
страстите, заявявайки, 
че ще бъде прекрате-
на практиката от нашия 
ток да богатеят чужде-
нци. Наивници повяр-
ваха: пожарникарят се е 
променил! Точно месец 
бе необходим за

ЛуПИНГА
на 180 градуса. 

При премиера е 
трудно да отгатнеш се-
риозното намерение 
независимо от поетия 
ангажимент. Списъкът 
е дълъг. Допускаме, че 
по темата „ЧЕЗ“ е срабо-
тил инстинктът за само-
съхранение. Патриоти-
те стават все по-„нагли“. 
На тях трудно може да 
се разчита. Затова Бой-
ко си постила за бъ-
дещо сътрудничество с 
ДПС. Не защото го об-
виняват в тайни срещи 
с депутата Делян Пеев-
ски, нито заради съм-
ненията, че поне една 
от офшорките, финан-
сиращи Гинка, е негова. 

Стигне ли се до оставка, 
преговорите с Доган са 
възможният вариант за 
оцеляване. 

Да се върнем към 
провалените шансо-
ве само за последни-
те десет години, в ко-
ито, с малко прекъсва-
не, ГЕРБ се опитваше да 
влезем в Шенгенското 
пространство. На воде-
що място е спирането 
на АЕЦ „Белене“ при го-
тови реактори. Ако тур-
бините се бяха завърте-
ли, щяхме да продаваме 
еленергия в региона и 
турците нямаше да бър-
зат да строят своя по-
добна мощност. Путин 
ще присъства на Балка-
ните най-малкото пора-
ди икономически при-
чини. Ердоган е значи-
телно по-хитър от при-
ятеля си Бойко. При-

мамват го с членство 
в ЕС. Изпреварват ви-
зитата на стопанина на 
Кремъл в Анкара с вар-
ненска среща. Той дава 
вид, че вярва на при-
казките за светло бъ-
деще. Но реалната пол-
за за него идва от „се-
верната мечка“. Посре-
щането на Путин вина-
ги е грандиозен риту-
ал. Символичната пър-
ва копка на АЕЦ за 20 
млрд. долара, финанси-
рана изцяло от Москва, 
няма как да не предиз-
вика ориенталско бла-
горазположение. Кило-
ватите на генератори-
те, изработени от съ-
щия „Росатом“, с който 
ние щяхме да се съдим, 
ще дават точно 10 на 
сто от потреблението 
на близо 85-милионно-
то население на южна-
та съседка. А можеше, 
ако дружим с братуш-
ките, кокошката, снася-
ща златни яйца, да бъ-
де в нашия двор. Вед-
нага ще добавим „Южен 
поток“. От Вашингтон 
или Брюксел, все едно 
откъде, заповядаха на 
охранителя генерал да 
прекрати отношенията 
с главния

ПроТИВНИК 
НА ЗАПАДА

Турция спечели по-
лагащото се по право 
на нас. Подобна глу-
пост, граничеща с пре-
дателство, със сигур-
ност би изправила пред 
съда когото и да е уп-
равник. При нас такива 
неща не се случват. Ви-
новници колкото щеш – 
и за бандитската при-
ватизация, и за ликви-
дационните съвети, и 
за съсипаните иконо-
мически гиганти, мета-
лургичните комбинати, 
корабостроителници-
те, риболовния океан-
ски флот, БГА „Балкан“, 
банално е да повтаряме 
до безкрайност всеиз-

вестни истини. Правим 
го, защото престъпни-
ците са сред нас. По-
точно те са над нас с ми-
лионите си, с престиж-
ни звания и постове, 
ръководят фалшиви ин-
ститути и фондации. Те 
промиват мозъците на 
бъдещото поколение. 
Необходими им са ро-
би, зомбирани от ин-
тернет, фейсбук и ком-
пютърни игри, неадек-
ватни гласоподаватели, 
на които им е все едно 
кой ги управлява. Жива 
сила, която не се бо-
ри за промени. А стег-
не ли я шапката, купу-
ва еднопосочен билет 
и престава да е про-
блем. Нищо че от време 
на време изпълва елек-
тронното пространство 
с откровения от сорта: 
„Обичам родината, но 

мразя държавата!“
Бойко, който шашна 

евродепутатите при 
първото си посещение 
в Брюксел с хъшлашкия 
жаргон

ШМЕНТИ КАПЕЛИ
предвидливо си оста-
вя ежегодно извън  бю-
джета над 2 млрд. лв. за 
успокояване на страс-
тите и изграждане ими-
дж на „добрия бащица“. 
Заплашат ли го стач-
ки, раздава милиони. 
Фактът, че системите 
не са реформирани и 
ефективни, е без зна-
чение. Важното е поли-
цаи, учители, медицин-
ски работници да сто-
ят мирно. Наскоро се 
бръкна и за надзирате-
лите. Дали изпълняват 
задълженията си добре 
или не, подобен въпрос 
не бе зададен. Не е тай-
на, че зад решетките 
се употребяват нарко-
тици, алкохол, ползват 
се мобилни телефони. 
Шири се насилие, усло-
вията са кошмарни. И 
по този показател сме 
на първото място отзад 
напред в Европейския 
съюз. Вярно е, че паза-
чите не достигат, както 
и това, че са обидени и 

унизени. Част от тях по-
ради тези причини из-
пълняват задължения-
та си през пръсти. Бяг-
ството на двама убийци 
от Централния софий-
ски затвор с огнестрел-
но оръжие посред бял 
ден е красноречиво до-
казателство. 

Бедите ни идват от 
бедността. А тя е след-
ствие от колосално ко-
личество пропуснати 
ползи. Руснаците пред-
лагаха на нас догово-
ра, от който сега се 
възползва Ердоган. Те 
влагат свои милиарди 
в АЕЦ „Белене“, а ние 
изплащаме дългосроч-
но с процент от произ-
ведения ток. Загубата 
за нас според експерти 
за 30 години е близо 18 
млрд. лв. Заради спи-
рането на газопровода 

„Южен поток“ в хаз-
ната няма да влязат 
за същия период още 
15 млрд. Припомним 

ли условието за влиза-
не в ЕС да затворим че-
тири реактора на АЕЦ 
„Козлодуй“ съвърше-
но безпричинно, неф-
топровода, изместен от 
Бургас „по екологич-
но-туристически при-
чини“ и изключително 
доходоносен за гърци-
те, сметката става соле-
на. Десните кабинети 
са зависими от своите 
западни господари и 
правят не онова, което 
е в интерес на народа, 
а изгодното за техни 
фирми и провеждани 
политики. За да се по-
търси сметка за калпа-
во управление, трябва 
на хората толкова да 
им писне, че да обър-
нат решително нещата. 
Явно неолибералният 
модел на САЩ и Стара 
Европа се е изчерпал 
окончателно. Допуска-
ните финансови кри-
зи и прочее фатални 
грешки докараха ми-
грантска вълна. Теро-
ризмът е наказанието 
за пасивността на елек-
тората, демократично 
дал властта в ръцете 
на амбициозни и ал-
чни партократи, въз-
приемащи политиката 
за печеливш бизнес. 

Корнелия Нинова, след като поздрави Борисов 
за решението да не гоним руски дипломати, ту-
такси смени тона заради отказа от ЧЕЗ. Съвет-
ваме борбената лидерка да е нащрек. идва ред 
на левицата да се пробва във властта. Нейна-
та сила е в обективното разкриване на слабо-
стите и далаверите на гербаджиите. Длъжна 
е да помни, че за страхуващите се от възмез-
дие управници БСп не е опонент, а враг. Вли-
зането на закона за възрастните хора в пле-
нарната зала до голяма степен ще реши про-
блемите на пенсионерството. Отстоят ли го 
социалистите, разочаровани нейни симпати-
занти, намерили място при патриотите, Ма-
решки, „Възраждане“, „пролет“, при първанов 
и Татяна Дончева, ще се завърнат при сто-
летницата, където е мястото им. Стегнат 
юмрук на левия фронт – ето как ще се стигне 
до победата. Време е да се пристъпи към то-
тално обединение, за да бъде спасена страна-
та от незавидната съдба на 27-ото място в 
Европейския съюз.   
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ДО  ГлаВНия  рЕДаКТОр

Уважаеми господине, 
Пиша до вас, за да 

споделя мислите си по 
един наболял проблем 
у нас.    

Като слушам теле-
визионните и радиое-
мисии, пък и като чета 
заглавията на различ-
ните вестникарски из-
дания, в съзнанието ми 
се набива мисълта, че 
в България няма по-ло-
ши от социалистите. 
Те са виновни за всички 
злини, които са ни спо-
летели от появата им 
у  нас в края  на ХIX век, 
та до днес. Повече от 
130 години. 

Социалистите са 
„молепсани“, т. е. зара-
зени от неизлечимата 
болест, наречена соци-
ализъм. Те развраща-
вали нравствените 
устои на хората. Раз-
бърквали умовете им 

с какви ли не 
идеи за спра-
ведливост и 
свобода, за 
мир и благо-
денствие, за 
братство и 
р а в е н с т в о 
пред закона, 
за бунтове и 

революции. Боже, как-
ви страхотии, какви 
нечувани злини! 

И защитниците на 
капитализма и „де-
мокрацията“ у нас по 
всякакъв повод, а и 
без повод, „доказват“ 
днес престъпните де-
яния на комунистите 
през 45-те години на 
тяхното управление 
в България и нито ду-
ма за избитите преди 
1944 г. десетки хиля-
ди без съд комунисти 
и безпартийни, влючи-
телно и деца, за  стро-
ителството на язо-
вири и заводи, за елек-
трификацията и ин-
дустриализацията на 
страната, за колек-
тивизацията на сел-
ското стопанство, 
за  безплатното ме-
дицинско обслужване 
и образование, за  лик-
видирането на негра-

мотността, на без-
работицата, на бед-
ността. 

С една  дума, Бълга-
рия бе превърната от 
изостанала в модерна 
държава и се нареди на 
28-о място в светов-
ната ранглиста. Това 
е нечуван  икономиче-
ски, стопански и кул-
турен възход. 

Но нашите „демо-
крати“ и гербаджии 
не го виждат. За тях 
тези 45 години са го-
дини на убийства, упа-
дък и диктатура, гос-
подство на „апаши“, 
както каза г-н Цветан 
Цветанов. 

Та социалистите са 
„апаши“, т. е.  измамни-
ци, грабители, насил-
ници, лъжци, мошени-
ци, крадци и убийци. Но 
нали тези „апаши“ от-
давна не са на власт. 
Защо тогава сме най-
бедните, най-корум-
пираните, най-негра-
мотните, с най-нисък 
доход и раждаемост, 
с най-висока смърт-
ност в Европейския съ-
юз и от 28-о паднахме 
на 90-о място в света? 
Къде отидоха заводи-
те и предприятията, 
модерното селскосто-
панско и електропро-

изводсто, БТК  и маши-
ностроенето, научни-
те и развойните ин-
ституции, военната 
техника, гражданска-
та авиация и търгов-
ският флот, хотели-
те, почивните  стан-
ции, санаториумите, 
пионерските  лагери 
и пр., създадени от съ-
щите тези „апаши“?  
Всички те бяха разпро-
дадени на безценица, 
заграбени, унищоже-
ни. Извършиха го бъл-
гарските „демократи“ 
и царистите. Гербад-
жиите сега, вече 9 годи-
ни, обират „трохите“, 
но пък цицат ненасит-
но благата на влас-
тта и се „борят“ с ко-
рупцията така, че тя 
овладя икономиката 
и диктува правилата  
на законотворчество-
то и правораздаване-
то у нас. И се зареди-
ха гейтове със суджу-
ци и шуробаджанашки 
афери в Хасково и къде 
ли не,  които говорят 
за усърдна дейност на 
търгаши. 

Така е, г-н Цветанов. 
Ако социалистите са 
„апаши“, вие сте тър-
гаши без кавички.           

Павел ВелиЧкоВ      

Празник на 
никополските 

коневъди

Âèå ñòå ìîÿòà áèáëèÿ
От стр. 1
В него намирам то-

ва, което успокоява 
изстрадалата ми ду-
ша – съветите на мно-
го самотни жени и мъ-
же, размислите на глав-
ния редактор. Особено 
голямо внимание отде-
лям на съюзния живот 
и на читалищата, откъ-
дето черпя опит, тъй 
като съм председател 
на пенсионерски клуб 
„Здравец” в гр. Искър.

Благодарна съм на 
редакторите, че ме до-
пуснаха на страниците 
на вестника с мои ма-
териали, което изпълва 
душата ми с удоволст-
вие, че и аз съм полез-
на с нещо и на някого. 
Благодаря ви!

Вестник „Пенсионе-
ри” е моята малка биб-
лия. Дано да ви има дъл-
го време! На добър час!

Пенка миНкоВска, 
град искър

КЪДЕ СТЕ прияТЕли?

По традиция през март община Никопол и НЧ 
„Напредък - 1871” организират Празник на нико-
полските коневъди. Тази година в него участва-
ха 23-ма души с обща средна възраст 23 години. 
Имаше парад по улиците на града, шпалир на 
площада пред читалището, захождане пред жури 
с председател д-р Анев. Една ученичка направи 
атракция за присъстващите. „Метна” се пъргаво 
на един кон под аплодисментите на присъства-
щите граждани. Всички се надяват догодина да 
я видят като участничка и победителка. Празни-
ка откри Калинка Ангелова – главен експерт в 
отдел „Образование и култура”  към общинска-
та администрация. Кметът на общината д-р Вале-
рий Желязков поздрави участниците и отбеляза 
добрите традиции на никополчани в грижите по 
отглеждането на конете. Наградата за най-атрак-
тивен кон получи Сердар Асанов, а Айдениз Шук-
риев - за най-добър ездач. Най-малкият ездач бе 
единадесетгодишният Нурденис Юсеинов. Мех-
мед Синадънлъ,  Гюкмен Кутулиев, Ефраим Са-
роолу, Сезер Ахмедов, Ерсин Мустафа и Зейнула 
Хасанов бяха отличени с награди за най-атракти-
вен впряг. Грамоти получиха Ахмед Пашаджик, 
Ахмед Реджебов, Ахмед Салиев, Ахмед Юсеинов, 
Икнур Икнуров, Илхай Мехмедов, Йълденай Мех-
медов, Медент Топишев, Онур Шукриев, Реджеб 
Ахмедов,Реджеб Юсеинов, Себайдин Алиев, Сеч-
кин Фатъз и Сезер Хюсеинов.

Николинка ХрисТоВа

Търсим:
1. Свилен Тодоров Харизанов – роден в Търговище, 
живее в София
2. Лиляна Рачева Георгиева – родена в Червен бряг,
 ул. ”В. Левски” №38
3. Жулиета Русева Калъпчиева – родена в Стара Загора, 
ул. ”Х. Д. Асенов” № 99
4. Анжелина Йорданова Ирманова – родена в Русе, 
живее във Варна
5. Румен Добрев Ганев – роден в Разград, живее във Варна
6. Ангел Николов Бояджиев – живее във Варна
7. Семейство Кирчо Йорданов Кирчев от Добрич и
 Донка Иванова Йорданова – от Стралджа
8. Лиляна Стайкова Гавазова – живее в София
9. Ина Трифонова Червенакова – живее в Бургас
10. Василка Новакова от Сливен

Правим среща на випуска от ВиНс – Варна.
обадете се: 0876/687879 – Н. горчева,  

и 0895/777548 – г. Владимиров.

България и бойните действия. Организаторите 
на празника с главен ръководител Камелия Ле-
онова се бяха погрижили да въведат и новости 
от компютърните технологии. 

С най-бързи реакции и с най-много точки на 
първо място застана отборът на Новград. Във 
втория кръг участниците отговаряха на въпро-
си и поставяха портретите на революционери. В 
третата част бяха изпробвани наблюдателността 
и съобразителността на учениците. Като пъзел те 
трябваше да подредят паметници, посветени на 
Освобождението в Русенска област. В последна-
та част четирите отбора решаваха кръстослови-
ца с имена на български революционери. Натали 
Каралашева изпълни стихотворение, посветено 
на казака Матей. Димитър Игнатов развълнува 
публиката с разказа си за своя родственик Вър-
бан Мазалков, 
участвал като 
опълченец в 
боевете при 
Шипка. 

Домакини-
те от Цено-
во постави-
ха емоцио-
нален финал 
на празнич-
ната проя-
ва с изпълне-
нието на тан-
ца „Ширто“. 
Участниците в тържеството получиха като на-
гради енциклопедии, грамоти и почетен медал 
„140 години  свободна България“. 

марий ПEЙЧеВ

Ñ роäината 
в  сúрöето
Представители от четирите основни училища в 

община Ценово участваха в празник, посветен на 
140-ата годишнина от Освобождението на Бълга-
рия. В салона на Народно читалище „Христо Ботев“  
участниците бяха посрещнати с патриотични пес-
ни. Проявата, организирана от местната комисия 
за борба с противообществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни, премина под мотото „С 
България в сърцето“. С барабанен марш и ставане 
на крака присъстващите, изпълнили до краен пре-
дел залата, посрещнаха българския трибагреник. 

Всяко от учебните заведения беше подготвило 
поздрав към участниците. Учениците от ОУ „Але-
ко Константинов“ в Новград представиха компо-
зицията „Нашата родина България“. Момичетата 
и момчетата от Долна Студена разказаха истори-
ите за знамената светини, а изпълнението на пе-

сента „Хубава си, моя горо“ повдигна значително 
емоционалния градус. С продължителни аплодис-
менти бяха изпратени изпълненията на ученици-
те от Караманово.  Те бяха най-малките участни-
ци със сборна група от първи и втори клас. След 
встъпителните думи започнаха оспорваните бит-
ки между състезателите от четирите отбора. На 
сцената децата по неоспорим начин демонстри-
раха задълбочени знания за историята на свое-
то отечество, разказваха подробности от епизо-
ди на Руско-турската освободителна война. Пър-
вият кръг от състезанието премина  като викто-
рина с въпроси, свързани с освобождението на 
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ЗА ВАШАтА трАпеЗА
ÒÀÁÓËÅ - 

ÌÀÃÄÀÍÎÇÅÍÀ 
ÑÀËÀÒÀ Ñ ÄÎÌÀÒÈ 

È ÁÓËÃÓÐ

Продукти:  3 връзки маг-
даноз, 1 глава лук, 4 домата, 
сол, 1/2 ч. л. канела, 1/2 ч. л. 
черен пипер, 4 с. л. лимонов 
сок, 100 г булгур, мента, 1 ч. 
ч. вода, 100 мл зехтин

Приготвяне: Булгурът се 
слага в купа, залива се с го-
рещата вода и се оставя да 
набъбне за 15 минути. Сит-
но нарязаните домати, магда-
ноз, мента и лук  се слагат в 
друга купа, посоляват се и се 
подправят с пипера и канела-
та. Разбъркват се. Булгурът се 
отцежда и се смесва с други-
те продукти. Накрая се при-
бавят лимоновият сок и зех-
тинът. Всичко се разбърква.
ÑÓÏÀ ÎÒ ÊÈÑÅËÅÖ 

È ËÀÏÀÄ 
ÏÎ ÎÂ×ÀÐÑÊÈ

 Про-
д у к т и : 
2 ше-
пи ки-
селец, 1 
връзка 
л а п а д , 
1 гла-
ва кро-
мид лук, 
хлебни трохи от 3 филии стар 
хляб, 40 г краве масло, 500 мл 

вода, 500 г разредено кисело 
мляко, магданоз, сирене, сол

 Приготвяне: Киселецът и 
лападът се почистват и се из-
миват, след което се наряз-
ват и се оставят да се отце-
дят. Трохите от хляба се из-

пържват в масло-
то и  към тях се 
прибавят наря-
заните киселец и 
лапад. Заливат се 
с 500 мл вода и се 
кипват.

Добавя се сит-
но нарязаният лук и супата 
се вари 10 минути, после се 
посолява на вкус. Застройва 
се с разредено кисело мляко 
и се прибавят  настърганото 
на ренде сирене и ситно на-
рязаният магданоз.

ÄÐÎÁ ÑÀÐÌÀ 
ÎÒ ÏÈËÅØÊÈ 
ÄÐÅÁÎËÈÈ

Продукти: 1 кг пилеш-
ки дреболии  (дробчета, 
сърца и воденички), 250 
г ориз, 2 глави лук, 3 с. 
л. олио, 20 г краве мас-
ло, 10 пера зелен лук, 0,5 
ч. л. черен пипер, 1 с. л. сух 
джоджен 

Приготвяне: Почистени-
те и измити дреболии (без 
дробчетата) поставете в 
тенджера с посолена вряла 

вода и пре-
ди да заврат 
отново, от-
пенвайте об-
р а з у в а л а т а 
се пяна. Ос-
тавете да се 
варят око-
ло час. Десет 
минути пре-

ди да ги махнете от огъня, 

поставете и дробчетата. Из-
вадете сварените дреболии 
и нарежете на малки кубче-
та, подредете ги на дъното 
на тавата, в която ще пече-
те дроб сармата.

В тиган налейте олиото, 
добавете маслото да се на-
греят, прибавете ситно на-
рязания стар лук и запърже-
те на слаб огън за около 5-6 
минути. 

Разпределете равномер-
но запържения лук вър-
ху дреболийките. Нареже-
те пресните пера лук върху 
тях, добавете добре почис-
тения и измит ориз. Преце-

дете бульона на дреболий-
ките и го налейте в тавата 
- количеството на прибаве-
ния бульон да е 1 литър. Раз-
бъркайте дроб сармата, по-
солете, ако е нужно, и поръ-
сете с черния пипер и джо-
джена. 

Сложете тавата в предва-
рително нагрята на 200о фур-
на и печете до готовност на 
ориза.

Сервирайте дроб сармата, 
като напълните купичка с нея 
и обърнете в чиния, полей-
те със сос фрикасе или кисе-
ло мляко.

6 Женски свят

Страницата подготви Наталия ГеНАДИеВА

Вода за уста 
с естествени съставки

През 1930 г. в 
Обществото на 
народите една 

българка се занима-
ва с въпросите за тра-
фика на жени, злоу-
потребата на родите-
лите със здравето и 
силите на децата им 
и побоя в семейство-
то. Тя се казва кон-
станца ляпчева и е 
съпруга на тогаваш-
ния премиер на Бъл-
гария. Бездетна е и 
посвещава живота си 
на благотворителност 
в името на децата, ка-
то постига забележи-
телни резултати. Тя и 
съпругът й завещават 
цялото си имущество 
на държавата. Неза-
висимо от това днес 
малцина помнят тех-
ния жест, а гробът им 
е напълно изоставен 
и буренясал.

Констанца се раж-
да на 22 март 1887 
г. в семейството на 
д-р Петрович. Роди-
телите й осигуряват 
прекрасно образова-
ние – учи в Швейца-
рия, освен това е с 
отлично възпитание 
и култура. Владеене-

то на няколко евро-
пейски езика и лично-
то й обаяние са реша-
ващ фактор в нейната 
кариера. През 1911 г. 
се омъжва за Андрей 
Ляпчев, тогава минис-
тър на финансите. Той 
е на 45 години, дос-
та по-възрастен от съ-
пругата си. Известно 
е, че Ляпчев е молил 
Екатерина Каравелова 
за ръката на дъщеря 
й Виола и огорчен от 
отказа, който получа-
ва, години наред ос-
тава ерген. 

Констанца Ляпчева е 
един от примерите за 
първа дама в държава-
та, превъзхождаща съ-
пруга си като произ-
ход. Тя е с по-добро 
образование от него-
вото – той така и не за-
вършил следването си. 
Макар и да няма пре-
ки доказателства, ве-
роятно тя е оказвала 
немалко влияние вър-
ху политическата дей-
ност на Ляпчев, който 
три пъти е министър-
председател и заема 

различни министерски 
кресла. Със сигурност 
Констанца е изцяло от-
говорна за подобрява-

нето на маниерите и 
външния му вид, тъй 
като е много по-изис-
кана и добре възпита-
на. Случвало се дори да 
му прави забележки на 
публични места. Някол-

ко години след сватба-
та е избягала в Европа 
с друг мъж, но когато 
парите им свършили, 

се е върнала при мъ-
жа си, който я е при-
брал безропотно. По 
този повод Андрей 
Ляпчев казвал, цити-
райки „Книга на Ек-
лесиаст“: „Жената е 
мрежа. Сърцето й е 
примка. Ръцете й - 
окови.“

 Онова, с което 
Констанца трябва да 
остане завинаги в ис-
торията на България, 
е нейната благотво-
рителна дейност. 
Днес е почти невъз-
можно да си пред-
ставим, че с усилия-
та само на един човек 
за няколко десетиле-
тия у нас са постигна-
ти такива резултати. 
Констанца започва от 

нулата, а след нейната 
смърт през 1942 г. бла-
годарение на работа-
та й в Съюза на деца-
та влизат над 3000 ор-
ганизации със 150 000 
участници, които се 

грижат за 1870 днев-
ни домове, 4380 тра-
пезарии, 121 летовища 
и др. Тя е председател 
на Съюза за закрила на 
децата на България до 
самия си край. Члену-
ва в почти всички дру-
ги благотворителни ор-
ганизации на София, в 
много от тях е в упра-
вителния орган. Член 
е и на няколко между-
народни организации, 
включително към Об-
ществото на народите. 
Няма област на общест-
веното подпомагане, в 
която да не е взела 
участие. 

 Вярвала е, че бла-
готворителността не 
бива да се разглежда 
като форма на милос-
тиня, а като жест на ху-
манност и любов.

 Благодарение на 
Констанца Ляпчева 
дейностите по отглеж-
дане и възпитание на 
децата стават обект на 
правото и получават 
законодателна защита, 
а майчинството е при-
знато като изключи-

телно важна социална 
функция. По нейна ини-
циатива през 1927 г. за 
първи път се чества 1 
юни като Ден на дете-
то. Тя урежда първи-
те домове за подслон 
на бедстващи деца, за 
подготовка на социал-
ни работнички, летни 
лагери и игрища за де-
ца, които са принудени 
сами да изкарват пре-
храната си. През 1939 г. 
тя дарява имот и сгра-
да в Долна баня за си-
ропиталище, което и до 
днес носи нейното име. 

 Семейство Ляпчеви 
са завещали цялото си 
имущество на Бълга-
рия – Андрей Ляпчев 
– на БАН, а след не-
го Констанца – на Съ-
юза за закрила на де-
цата в България. След 
1944 г. съюзът пре-
кратява дейността си. 
През 1951 г. е разпус-
нат, защото дейността 
по грижите за децата е 
одържавена. Констан-
ца Ляпчева остава в 
историята незаслуже-
но забравена.

„Æåíàòà   å ìðåæà. Ñúðöåòî é å ïðèìêà”

В грижата за здравето на устата кухина ня-
ма как да не споменем водата за уста. Тя 
спомага за освежаването на дъха, почист-
ва междузъбните пространства, намалява 
риска от образуването на плака, заздравя-
ва венците и др.

 Ето няколко домашни ре-
цепти за вода за уста с ес-
тествени съставки, съдър-
жащи полезни етерични 
масла, билки и мед. Съчета-
ни подходящо, те имат ос-
вежаващ дъха ефект, дейст-
ват противовъзпалително 
и заздравяващо, антимик-
робно и противораково.

 С мента и розмарин
Продукти: 2,5 ч. ч. вода, 1 

ч. л. пресни листа от розма-
рин, листа от мента, семена 
от анасон

 Варете съставките около 
20 минути, а след това заед-
но с билките изсипете в под-
ходящо шише или бурканче.

 С масло 
от чаено дърво

Продукти: 1 чаша вода, 
2 ч. л. сода за хляб, 4 капки 
масло от чаено дърво, 4 кап-
ки етерично масло по избор 
(канела, мента, лимон), 1 ч. л. 

водка (по же-
лание), 1/8 ч. 
л. стевия

 Всички 
съставки 
се смес-

ват до-
бре и 
се съх-

раня-
ват в 
п о д -

х о д я -
що ши-

ше или бурканче.

  С мента
Продукти: 3/4 чаша вода, 

1 ч. л. алое вера гел, 10-15 
капки ментово масло

Всички съставки се смес-
ват добре и се съхраняват в 
подходящо шише или бур-
канче.

 Със сода за хляб
 Продукти: 1 чаша вода, 

1 ч. л. сода за хляб, 4 капки 
ментово масло, 4 капки мас-
ло от чаено дърво

 Всички съставки се смес-
ват добре и се съхраняват в 
подходящо шише или бур-
канче.
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ПеТък, 13 аПрил 

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:30 Рецепта за здраве
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 Обзор “Лига Европа”
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сид - дете на науката 2
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
22:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Хот Фоурт и Сайд Степс /

Германия/
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
3:00 Зелената линейка
4:00 Рецепта за здраве
4:15 Още от деня
5:55 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 14 аПрил 

7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Библиотеката
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Луиза Спаньоли
15:00 80 години от рождение-

то на Васил Михайлов

16:30 Най-големите музеи в 
света: Почивка за влюбе-
ни в Трувил

17:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

18:00 155 години от рождени-
ето на Алеко Константи-
нов

18:30 Извън играта
19:00 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ценен товар
22:20 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
22:25 По света и у нас
22:40 Студио Х: Лабиринт
0:45 Луиза Спаньоли
1:55 Капри
2:50 Ценен товар
4:20 Бразди 
4:50 Иде нашенската музика
5:50 Малки истории

НеделЯ, 15 аПрил  
6:50 Неделно евангелие
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Отблизо с Мира Добрева
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 България от край до 

край
13:30 Непозната земя
14:00 Луиза Спаньоли
15:00 Лотарийният билет на 

Ейвъри
16:45 Частните музеи в Чехия: 

“Музей на мотоциклети-
те” 

17:00 Спортна треска
18:00 Ганьо Балкански се за-

върна от Европа
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Обещанието 2

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Търговският пътник
23:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:30 По света и у нас
23:45 Жената от пети район
1:25 Луиза Спаньоли
2:20 Лотарийният билет на 

Ейвъри
4:05 Частните музеи в Чехия: 

“Музей на мотоциклети-
те” 

4:15 България от край до 
край

4:45 Вяра и общество 
ПоНеделНик, 16 аПрил

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg

22:00 Нощният управител
22:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Нощният управител
2:45 Дойче Веле: Шифт
3:00 Въпрос на чест
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня

ВТорНик, 17 аПрил 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Нощният управител
22:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Разговор с приятел, кой-

то остана в планината
0:25 Денят започва с Култура
1:40 Нощният управител
2:35 Дойче Веле: Шифт
2:50 История.bg
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня

срЯда, 18 аПрил 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Баш майсторът фермер
22:00 Нощният управител
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Нощният управител
2:45 Дойче Веле: Шифт
3:00 Въпрос на чест
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня

ЧеТВърТък, 19 аПрил 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:15 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 Сега и завинаги
22:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Капри
2:55 Днес и утре
3:25 Въпрос на чест
4:15 Здравето отблизо
5:30 Още от деня

7Най-гледаните тв програми

Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

БНТ свяТ

13.IV. - 19.IV.2018 г.

БНТ 2

ПеТък, 13 аПрил 
06:00 Магда
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите /

избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Под вълните на Черно 

море
09:00 По света и у нас
09:15 Българите в Албания: 

Аурата
10:00 Земята е само една
10:15 Местно време
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Знаете ли...
15:40 Едно голямо семейство 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Културни адреси: София, 

Европа
18:25 Накаран да замлъкне: 

Георги Марков
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене 
21:30 Концерт на Тумбаито и 

Калин Вельов
22:50 Фатално изпълнение
00:15 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:20 Туристически маршрути
0:50 Местно време
1:20 История.bg
2:20 Време за губене
2:50 Българите в Албания: 

Аурата
3:35 Непозната земя /избра-

но/
4:05 Часът на зрителите
4:35 Вярвам в мисията /Пав-

лина Доковска/
5:30 Туристически маршрути

съБоТа, 14 аПрил 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Пътешествия
07:00 Бакстър
07:50 Сид - дете на науката 2
08:15 Сагуа - сиамската котка
08:30 Децата.com  
09:00 Пътеводител БГ /избра-

но/
09:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

край 5
11:30 Време за губене
12:00 Ай да идем
12:30 Европа без граници: 

“Живот на граница”
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Фатално изпълнение
15:30 Жива традиция
16:20  №1 Туризмът
16:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:15 Посолството
18:35 Сантиментална история
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Една жена
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:30 Посолството
0:50 Абсурдите с БНТ 2
1:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:50 Ленти и документи: “Ние, 

от втория план”
2:30 Женско царство
4:20 Рецепта за култура 
5:20 Евроновини
5:35  №1 Туризмът

НеделЯ, 15 аПрил 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Европа без граници: 

“Живот на граница”
07:00 Бакстър

07:25 Сид - дете на науката 2
08:20 Сагуа - сиамската котка
08:35 Животни по пижами
09:00 Неделна литургия
10:35 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Една жена
15:40 Концерт на група “Сиг-

нал”
16:50 Пътувай с БНТ 2
17:20 Посолството
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Пандо-

ра говори”
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шотландски боец 2
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Посолството
0:40 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:45 Пътувай с БНТ 2
1:15 Шотландски боец 2
3:00 Концерт на група “Сиг-

нал” /2010 г./
4:10 Библиотеката
5:10 Знаете ли...
5:35 Децата.com

ПоНеделНик, 16 аПрил
6:05 Поколенията на ансам-

бъл „Пиринче“
6:30 Непозната земя /избра-

но/
7:00 Часът на зрителите /

избрано/
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:15 Пред олтара на операта /
избрано/

11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Хайка за вълци
13:30 Пътеводител БГ /избра-

но/
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 
18:55 Стъпка по стъпка
19:05 Сантиментална история
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2
21:30 Скъперникът
23:05 Ленти и документи: „Ле-

тящите хора на Жоел“
0:10 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:15 Днес и утре
0:35 Местно време
1:05 Хайка за вълци
2:00 Пред олтара на операта
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя /избра-

но/
4:00 Часът на зрителите /

избрано/
4:30 Иде нашенската музика
5:30 Знаете ли, че...
5:40 Днес и утре

ВТорНик, 17 аПрил
6:00 Велико, бяла българко
6:30 Непозната земя /избра-

но/
7:00 Часът на зрителите /

избрано/
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Япония днес
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 

10:45 Пътеводител БГ /избра-
но/

11:15 България от край до 
край 5

11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Хайка за вълци
13:25 Опознай България /из-

брано/
13:50 Очарователни погледи 

към Китай
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Евроновини: В бъдещето
15:30 Едно голямо семейство 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 
18:55 Градовете на Италия
19:00 Асен Пейков – българи-

нът от Рим
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Часът на зрителите
21:30 Кармен
23:00 Ленти и документи: „Све-

тът е сън за нас“
23:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:00 Днес и утре
0:30 Местно време
1:00 Хайка за вълци
2:00 България от край до 

край 5
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя /избра-

но/
4:00 Часът на зрителите /

избрано/
4:30 Америка днес
5:30 Днес и утре

срЯда, 18 аПрил
6:00 Завръщане към началото
6:30 Непозната земя /избра-

но/
7:00 Часът на зрителите /

избрано/

7:30 Денят започва с Култура
8:45 Евроновини: В бъдещето
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Опознай България /из-

брано/
11:15 България от край до 

край 5
11:45 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Едно голямо семейство 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Едно голямо семейство 
18:55 Очарователни погледи 

към Китай
19:05 Маестро Борислав 

Иванов – Винаги ще има 
утре

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Абсурдите с БНТ 2
21:25 Двама на люлката
23:10 Ленти и документи: „Све-

тът е сън за нас“
0:00 Изкуството на 21 век
0:30 Местно време: Без бари-

ери
1:00 Америка днес
2:00 България от край до 

край 5
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя /избра-

но/
4:00 Часът на зрителите /

избрано/
4:30 Маестро Борислав Ива-

нов – Винаги ще има утра
5:30 Изкуството на 21 век

ЧеТВърТък, 19 аПрил
6:00 Пей ми песен: Радка 

Кушлева
6:30 Непозната земя /избра-

но/
7:00 Часът на зрителите /

избрано/
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Пътуване в миналото
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Български уроци – аз уча 

български 
11:15 Знаете ли ...
11:40 Културни адреси: София, 

Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:20 Европа днес
13:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

14:00 Денят започва с Култура
15:15 Под вълните на Черно 

море
15:30 Едно голямо семейство 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
19:00 120 минути голям смях с 

Никола Анастасов 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Сръбски белези
0:05 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:10 Изкуството на 21 век
0:35 Местно време
1:05 Сръбски белези
2:35 Добро утро с БНТ 2
3:35 Непозната земя /избра-

но/
4:05 Часът на зрителите 

ПеТък, 13 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Библиотеката
13:30 Музикални следи: Георги 

Минчев  
14:00 Българите в Албания
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Зелената линейка 
16:15 Рецепта за здраве
16:30 Часът на зрителите  
17:00 Време за губене 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 България от край до 

край 2 
19:30 Малки истории
19:40 Вадим на дансинга
19:55 Евровизия
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия
23:35 В кадър
00:05 Българите Такада
00:35 Още от деня
01:15 Пътувай с БНТ 2
01:45 Местно време
02:15 Панорама 

03:15 Край Охридското езеро
03:35 Съвременници: “Живот 

на село”
04:05 “Бързо, лесно, вкусно”
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Малки истории

съБоТа, 14 аПрил 
06:00 Време за губене 
06:30 Зелената линейка 
07:30 Пътувай с БНТ 2
08:00 Ай да идем
08:30 Български уроци – аз уча 

български 
09:00 Съвременници: “Живот 

на село”
09:30 Рила-приказна и непов-

торима
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “Най-

дългата нощ”
14:30 Време за губене 
15:00 Баскетбол /мъже/
17:00 Абсурдите с БНТ 2
17:30 Добър ден с БНТ 2
18:30 Баскетбол /мъже/
20:30 Кратка история на соци-

алистическия реализъм
21:35 Емигранти
23:00 По света и у нас
23:15 Евровизия
23:20 Нощни птици
00:15 Рецепта за култура 
01:15 Часът на зрителите
01:45 България от край до 

край 2 
02:15 Кратка история на соци-

алистическия реализъм
03:20 Знаете ли, че...

03:30 Библиотеката
04:30 Абсурдите с БНТ 2
05:00 В кадър
05:30 Европейски маршрути
05:45 Сълзите на Виракоча

НеделЯ, 15 аПрил 
06:15 Рицарска история
07:30 Опознай България /из-

брано/
08:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

08:30 Децата.com
09:00 България от край до 

край 2 
09:30 София в един снимачен 

век: Софийските улици
09:50 Живо наследство
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 БГ кинокласика: ”Ико-

ностасът”
14:30 Извън играта
15:00 Баскетбол /мъже/
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 Баскетбол /мъже/
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Концерт на дует “Авеню”
21:30 Досието Петров
23:00 Спортна треска
23:55 По света и у нас
00:10 Евровизия
00:15 Афиш
00:30 Извън играта
01:05 Отблизо с Мира Добрева
02:05 Иде нашенската музика
03:05 Малта - островът на ри-

царите
03:30 Нощни птици
04:30 Малки истории
05:30 Опознай България /из-

брано/
ПоНеделНик, 16 аПрил

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Вадим на дансинга
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Спортна треска
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 5 минути София
19:55 Евровизия
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 София в един снимачен 

век: Софийските кафене-
та

22:50 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия
23:35 Извън играта
0:05 Часът на зрителите  
0:35 Още от деня
1:15 България от край до 

край 2 

1:45 Местно време
2:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
3:15 Дъга от пера
3:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

4:00 „Бързо, лесно, вкусно”
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Афиш

ВТорНик, 17 аПрил
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Песента на тишината
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Човек с качества  /ези-

коведът проф. Владко 
Мурдаров на 70 г./

19:20 Малки истории
19:35 Моля те, Нептуне!
19:55 Евровизия
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Откровения
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия
23:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:05 Ай да идем

0:35 Още от деня
1:15 Съвременници: “Живот 

на село”
1:45 Местно време
2:15 Малки истории
3:15 Сезоните на блатото /

пролет, лято/
3:30 Извън играта
4:00 „Бързо, лесно, вкусно”
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории

срЯда, 18 аПрил
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Жребчето и аз
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 По света и у нас
18:20 Евровизия
18:25 Баскетбол /мъже/: Рил-

ски спортист - Левски 
– Лукойл

20:30 Съвременници: “Да уло-
виш вятъра”

21:25 Най-добрият човек, ко-
гото познавам

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:10 Време за губене 

1:40 Местно време: Без бари-
ери

2:10 Нощни птици
3:10 Съдби човешки
4:00 „Бързо, лесно, вкусно”
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории

ЧеТВърТък, 19 аПрил
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Бегълците
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:40 Виенското колело
19:55 Евровизия
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Рут
21:55 Концерт на “Челисимо”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия
23:35 Време за губене 
0:05 България от край до 

край 2 
0:35 Още от деня
0:50 Мотоспорт екстра
1:20 Знаете ли ...
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 13 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” , с. 1, еп. 101
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

, с.1, еп.54
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” , с.10, еп. 14
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници” , с.1, еп. 65
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Сега и зави-

наги” , с. 2, еп. 96
21:00 Премиера: „Столичани в 

повече“ , с.12, еп.7
22:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Менталист: Крадецът на 

мисли”, с.6, еп. 8
01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Времето лети”, с.3, еп.12
05:30 „Легендата за Кора” 

съБоТа, 14 аПрил
06:00 „Чудовища срещу извън-

земни” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на” , с.4, еп.6,7
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” – лайфстайл 

предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ“ – доку-

ментална поредица
13:00 Анна Каренина” (първа 

част)
15:00 „Истински истории“ 
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

– документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите  – поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 Код: Олимп” – екшън, 
трилър 

22:30 „Титаник“ - драма, ро-
мантичен ( САЩ, 1997), 
режисьор - Джеймс 
Камерън, актьори -Би-
ли Зейн, Леонардо Ди 
Каприо, Кейт Уинслет, 
Дейвид Уорнър, Кати 
Бейтс и др.

02:00 „Дневниците на вампи-
ра“ , с.6, еп.18

03:00 „Cool…T” – лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова /п./

04:00 „Времето лети”, с.3, еп.13
05:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./ 

НеделЯ, 15 аПрил
06:00 „Малкото Пони – прия-

телството е магия” 
07:00 „Като на кино“ – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”  – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ“ – доку-

ментална поредица
13:00 „Анна Каренина”
15:00 „Ние сме баща ти” – 

комедия (САЩ, 1997), 
режисьор - Айвън Рай-
тман, актьори - Настася 
Кински, Робин Уилямс, 
Били Кристъл и др.

17:00 „120 минути” – публи-
цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” – публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите  – поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Гласът на България“ – 
музикално шоу

21:30 „Папараци“ – телевизио-
нен таблоид

22:30 „Такси 3“ - комедия
00:30 „Дневниците на вампи-

ра“ , с.6, еп.19
01:30 „Анна Каренина” 
03:20 „Търси се…” /п./ – токшоу
04:20 „Времето лети”, с.3, еп.5
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване

ПоНеделНик, 16 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” , с. 1, еп. 102
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

, с.1, еп.55
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” , с.10, еп. 15
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници” , с.1, еп. 66
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Сега и зави-

наги” , с. 2, еп. 97
21:00 MasterChef България – 

кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу 23:30 
bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” , с.6, еп. 9

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Времето лети” , с.3, еп.15
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване 

ВТорНик, 17 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” , с. 1, еп. 103
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

, с.1, еп.56
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” , с.10, еп. 16
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” , с.1, еп. 67

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” , с. 2, 
еп. 1

21:00 MasterChef България – 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу 23:30 
bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” , с.6, еп. 10

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу 
 04:30 „Времето лети” , с.3, еп.16
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване 

срЯда, 18 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” , с. 1, еп. 104
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

, с.1, еп.57
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” , с.11, еп. 1
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” , с.1, еп. 68

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия  20:00 Пре-
миера: „Великолепният 
век: Кьосем” , с. 2, еп. 2

21:00 „Смени жената“ – семей-
но риалити

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу 23:30 
bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” , с.6, еп. 11

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:30 „Времето лети” , с.3, еп.17
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване 

ЧеТВърТък, 19 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
07:00 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” , с. 1, еп. 105
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

, с.1, еп.58
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” , с.11, еп. 2
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници” , с.1, еп. 69
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” , с. 2, 
еп. 3

21:00 „Бригада Нов дом“ – со-
циален проект с водещ 
Мария Силвестър

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” , с.6, еп. 12

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:30 „Времето лети” , с.3, еп.18

ПеТък, 13 аПрил
06:00 „Революция Z” с.1, еп.8
07:00 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.6, еп.6
09:15 „Невидим знак” -  коме-

дия, драма  (САЩ,2010) 
11:30 „Революция Z” с.1, еп.9
12:30 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.3
13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.6, еп.7
14:45 „Насмешливо” - драма
16:30 „Барабанистка: Нов ри-

тъм” - комедия
18:45 „Ларго Уинч” – екшън
21:00 „Поредният ергенски 

запой” – комедия (САЩ, 
2011), режисьор - Тод Фи-
липс, актьори - Брадли 
Купър, Зак Галифанакис, 
Ед Хелмс, Джъстин Бар-
та, Джейми Чънг, Майк 
Тайсън, Пол Джиамати, 
Кен Джонг, Джефри Там-
бор, Ясмин Лий и др.

23:00 „Опасен гост” – драма, 
екшън, трилър, САЩ, 
Белгия, 2013 г., режисьор 
- Марк Стивън Джонсън, 
актьори - Робърт де Ни-
ро, Джон Траволта, Май-
ло Вентимилиа, Елизабет 
Олин и др.

00:45 Премиера: „Краят 
на смяната” – драма, 
криминален, екшън 
(САЩ, 2012), режисьор 
– Дейвид Айър, актьори - 
Джейк Джиленхол, Коуди 
Хорн, Дейвид Харбър, 
Ана Кендрик, Майкъл 
Пеня и др.

04:00 „Идеалният мъж“ - коме-
дия, екшън, романтичен 
(САЩ, 2015)

04:45 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” с.6, еп.7

съБоТа, 14 аПрил
06:00 „Барабанистка: Нов ри-

тъм” - комедия, драма, 
музикален 

08:15 „Чужденецът” - комедия
10:15 „Сутрешен блок“ - коме-

дия, драма, романтичен
12:30 „Като на кино” – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

13:30 „Ледена епоха” - анима-
ция (САЩ, 2002

15:15 „Смъртоносен изстрел” - 
криминален, трилър 

17:15 „Опасен гост” – драма
19:00 „Романс за камъка”– 

екшън, комедия, прик-
люченски, романтичен 
(САЩ, 1984), режисьор - 
Робърт Земекис, актьори 
-  Дани Де Вито, Майкъл 
Дъглас, Катлийн Търнър, 
Холанд Тейлър, Мануел 
Охеда и др.

21:00 „Тай-Чи майстор“ – 
екшън, драма (САЩ, 
Китай, Хонг Конг, 2013), 
режисьор - Киану Рийвс, 
актьори - Тайгър Ху Чен, 
Киану Рийвс, Карън Мок, 
Майкъл Тонг и др.

23:15 Cinema X: „Заклинание-
то” – ужаси, трилър (The 
Conjuring, САЩ, 2013), 
режисьор – Джеймс Уан, 
актьори – Вера Фармига, 
Патрик Уилсън, Лили 
Тейлър, Рон Ливингстън, 
Джои Кинг,  Макензи 
Фой, Джоуи Кинг и др.

01:30 „Като на кино” – преда-
ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

02:30 „Добрата лъжа“ – трилър 
(Кения, Индия, САЩ, 
2014), режисьор - Филип 
Фалардьо, актьори - 
Рийз Уидърспун, Арнолд 
Окенг, Гер Дуани, Кори 
Стол, Феми Огънс, Сара 
Бейкър, Линдзи Гарет

НеделЯ, 15 аПрил
06:00 „Насмешливо” - драма
08:00 „Снежната кралица” – 

анимация 
09:30 „Добрата лъжа“ – трилър
11:45 „Вода за слонове” - дра-

ма, романтичен
14:00 „Тай-Чи майстор“ – ек-

шън, драма 
16:30 „Поредният ергенски 

запой” – комедия (САЩ, 
2011), режисьор - Тод 
Филипс

18:30 „Ларго Уинч 2: Конспи-
рация Бирма” –приклю-
ченски, екшън, трилър 
(Франция, Белгия, Гер-
мания, 2011), режисьор - 
Жером Сал, актьори - То-
мер Сисли, Шарън Стоун, 
Улрих Тъкър, Вероника 
Росати, Анатол Тобман и 
др.

21:00 „Съветникът“ - трилър, 
драма, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
2013) , режисьор - Ридли 
Скот, актьори  - Майкъл 
Фасбендер, Брад Пит, 
Камерън Диас, Хавиер 
Бардем, Пенелопе Крус  
и др.

23:15 „Изчезването” – трилър, 
психо (САЩ, 1993), режи-
сьор – Жорж Слюицер, 
актьори – Кийфър Съ-
дърланд, Сандра Бълок, 
Джеф Бриджис, Нанси 
Травис и др.

01:30 „Гангстерски отдел“ – 
драма, криминален, 
екшън (САЩ, 2013), режи-
сьор - Рубен Флейшър, 
актьори - Шон Пен, Ра-
йън  Гослинг, Ема Стоун, 
Ник Нолти, Джош Бролин 
и др.

03:45 Cinema X: „Заклинание-
то” – ужаси, трилър (The 
Conjuring, САЩ, 2013), 
режисьор – Джеймс Уан

ПоНеделНик, 16 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.9
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.3
08:15 – „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.7

09:45 – „Поредният ергенски 
запой” – комедия

12:00 „Революция Z” – сериал, 
с.1, еп.10

13:00 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.4

14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.8

15:00 „Целувка под имела“ – 
драма, фентъзи, роман-
тичен (Канада, 2006

16:45 – „Изчезването” – трилър
19:15 – „Принцесите на Родео-

то” – семеен (Бразилия, 
2012), режисьор - Тимъти 
Армстронг, актьори - 
Байли Медисън, Дъста 
Кимзи, Ричард Леви и др.

21:00 Премиера: „На ръба на 
утрешния ден” – екшън, 
фантастика (САЩ, 2014), 
режисьор - Дъг Лаймън, 
актьори - Лара Пълвър, 
Мариан Жан-Батист, 
Джеръми Пивън, Джонас 
Армстронг, Том Круз, Бил 
Пакстън, Емили Блънт, 
Шарлот Райли, Тони Уей 
и др.

23:15 – „Правоимащите” – 
трилър (Канада, 2011) , 
режисьор - Арън Удли, 
актьори - Кевин Зегърс, 
Виктор Гарбър, Лаура 
Вандервурт, Девън Бос-
тик, Дъстин Милиган, 
Рей Лиота и др.

01:00 „Черни платна” – с.3, еп.9
02:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.10
03:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.4

ВТорНик, 17 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.10
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.4
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.8

09:30 „Романс за камъка”  
11:45 – „Революция Z” – сериал, 

с.2, еп.1
12:45 – „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.5
13:45 – „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.9

14:45 – „Правоимащите” – три-
лър (Канада, 2011)

16:30 Премиера: „На ръба на 
утрешния ден” – екшън

19:00 „Поредният ергенски 
запой” – комедия

21:00 „Смотаняци” – комедия 
22:45 – „Съветникът“ - трилър, 

драма, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
2013) , режисьор - Ридли 
Скот, актьори - Майкъл 
Фасбендер, Брад Пит, 
Камерън Диас, Хавиер 
Бардем, Пенелопе Крус 
и др.

01:00 „Черни платна” – с.3, 
еп.10

02:00 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.1

03:00 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.5

04:00 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.9
срЯда, 18 аПрил

06:00 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.1

07:00 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.5

08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.9

09:30 Премиера: „На ръба на 

утрешния ден” – екшън, 
фантастика (САЩ, 2014), 
режисьор - Дъг Лаймън, 
актьори - Лара Пълвър, 
Мариан Жан-Батист, 
Джеръми Пивън, Джонас 
Армстронг, Том Круз, Бил 
Пакстън, Емили Блънт, 
Шарлот Райли, Тони Уей 
и др.

12:00 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.2

13:00 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.6

14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.10

15:00 „Принцесите на Родео-
то” – семеен (Бразилия, 
2012), режисьор - Тимъти 
Армстронг, актьори - 
Байли Медисън, Дъста 
Кимзи, Ричард Леви и др.

16:45 – „Тренировъчен кон“
19:15 – „Смотаняци” – комедия
21:00 „Ледена Епоха 2: Разто-

пяването” – анимация 
(САЩ, 2006), режисьор 
- Карлос Салдана, актьо-
ри: Рей Романо, Джон 
Легуизамо, Денис Лиъри, 
Шон Уилям Скот и др.

22:45 – „Заразяване” – екшън, 
трилър (САЩ, 2011), ре-
жисьор - Стивън Содър-
бърг, актьори - Мат Дей-
мън, Кейт Уинслет,Гуинет 
Полтроу, Джуд Лоу, 
Марион Котияр, Лорънс 
Фишбърн, Деметри Мар-
тин, Дженифър Ел, Браян 
Кранстън

01:00 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.1

02:00 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.2

03:00 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.6

04:00 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.10

ЧеТВърТък, 19 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.2, еп.2
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.6
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.10

09:30 „Ледена Епоха 2: Разто-
пяването” – анимация 
(САЩ, 2006), режисьор 
- Карлос Салдана, актьо-
ри: Рей Романо, Джон 
Легуизамо, Денис Лиъри, 
Шон Уилям Скот и др.

11:30 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.3

12:30 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.7

13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.11

14:30 „Заразяване” – екшън
16:45 – „Целувка под имела“ 

– драма
18:45 – Премиера: „На ръба на 

утрешния ден” – екшън, 
фантастика

21:00 „Обратно в игратa” 
– драма (САЩ, 2012), ре-
жисьор - Робърт Лоренц, 
актьори - Клинт Истууд, 
Скот Истууд, Челси Рос, 
Реймънд Антъни Томас, 
Джон Гудман, Джъстин 
Тимбърлейк, Робърт 
Патрик и др.

23:15 – „Добрата дъщеря” – 
трилър (Канада, 2016 
г.), режисьор - Къртис 
Крофърд, 

актьори - Фиона Губелман, 
Ема Хенчел, Джеймс 
Галандърс, Дебора Гро-
вър и др.

01:00 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.2

02:00 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.3

03:00 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.7

ПеТък, 13 аПрил
06:00 „По средата”, с.5
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Предградие“, с.3
09:00 „Столичани в повече”
10:00 „Руби Спаркс: Мечтаното 

момиче”- комедия (САЩ, 
2012), режисьори - Джо-
натан Дейтън, Валери 
Фарис, актьори - Пол 
Дано, Елиът Гулд, Алиа 
Шаукат, Антонио Банде-
рас, Зои Казан,Стив Ку-
ган, Дебора Ан Уол, Анет 
Бенинг и др.

12:00 „Модерно семейство”
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Теория за големия 

взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Столичани в повече”, с.8
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”, с.3
21:00 „Приятели”, с.4
22:00 „Теория за големия 

взрив”, с.4
23:00 „Модерно семейство”, 

с.5
00:00 „Руби Спаркс: Мечтаното 

момиче”- комедия (САЩ, 
2012), режисьори - Джо-
натан Дейтън, Валери 
Фарис, актьори - Пол 
Дано, Елиът Гулд, Алиа 
Шаукат, Антонио Банде-
рас, Зои Казан,Стив Ку-
ган, Дебора Ан Уол, Анет 
Бенинг и др.

02:00 „По средата“ 
03:00 „Предградие”
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“

съБоТа, 14 аПрил
06:00 „По средата”, с.5
07:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.3
08:00 „Предградие“, с.3
09:00 „Клуб Веселие”, с.5
10:00 „Запознай ме с вашите“ 

– комедия (САЩ 2004), 
режисьор - Джей Роуч, 
актьори -  Блайт Данър , 
Оуен Уилсън, Робърт де 
Ниро, Бен Стилър, Бар-
бара Стрeйзанд, Дъстин 
Хофман и др.

12:00 „Столичани в повече“ 
/п./, с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Моето семейство“
16:00 „Закотвени“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Мечето Йоги”  - анима-

ция, комедия, семеен 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2010), сценаристи - Брад 
Копланд, Джошуа Стер-
нин, Джефри Вентимиля, 
режисьор - Ерик Бревиг, 
актьори - Нейтън Кор-
дри, Ана Фари

22:30 „Мутра по заместване”, 
с.4

23:30 „Закотвени”
01:00 „Мутра по заместване”
02:00 „По средата“ 
03:00 „Предградие“ 
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Двама мъже и полови-

на“
НеделЯ, 15 аПрил

06:00 „По средата”, с.5
07:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.3
07:30 „Предрадие“, с.3
09:00 „Клуб Веселие”, с.5

10:00 „Мечето Йоги”  - анима-
ция, комедия, семеен 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2010), сценаристи - Брад 
Копланд, Джошуа Стер-
нин, Джефри Вентимиля, 
режисьор - Ерик Бревиг, 
актьори - Нейтън Кор-
дри, Ана Фарис, Андрю 
Дали, Том Кавана, Дийн 
Ноусли,Ти Джей Милър

12:00 „Столичани в повече“ 
/п./, с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Моето семейство“
16:00 „Закотвени“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Запознай ме с вашите“ 

– комедия (САЩ 2004), 
режисьор - Джей Роуч, 
актьори -  Блайт Данър , 
Оуен Уилсън, Робърт де 
Ниро, Бен Стилър, Бар-
бара Стрeйзанд, Дъстин 
Хофман и др.

22:30 „Мутра по заместване”, 
с.4

23:30 „Закотвени”
01:00 „Мутра по заместване”
02:00 „По средата“ 
03:00 „Предградие“ 
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Двама мъже и полови-

на“
05:30 „Предградие“

ПоНеделНик, 16 аПрил 
06:00 „По средата” – сериал, 

с.5
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Онези от партера“ – се-

риал, с.1
09:00 „Столичани в повече” – 

сериал, с.12
10:00 „Отново е Коледа“ – ко-

медия, семеен (САЩ, 
2016), режисьор - Кристи 
Карлсън Романо, ак-
тьори – Джои Лорънс, 
Кристи Карлсън Романо, 
Амбър Франк, Кристо-
фър Грей, Шон Райън 
Фокс и др.

12:00 „Модерно семейство” – 
сериал

12:30 „Щурите съседи” – сери-
ал

14:00 „Теория за големия 
взрив“ – сериал

15:00 „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ – сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ – се-

риал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.3
21:00 „Приятели” – сериал, с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, с.5
23:00 „Модерно семейство” – 

сериал, с.5
00:00 „Отново е Коледа“ – ко-

медия, семеен (САЩ, 
2016), режисьор - Кристи 
Карлсън Романо, ак-
тьори – Джои Лорънс, 
Кристи Карлсън Романо, 
Амбър Франк, Кристо-
фър Грей, Шон Райън 
Фокс и др.

02:00 „По средата“ – сериал
03:00 „Онези от партера” – се-

риал
04:00 „Модерно семейство” – 

сериал
05:00 „Моето семейство“

ВТорНик, 17 аПрил
06:00 „По средата” – сериал, 

с.5
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Онези от партера“ – се-

риал, с.1
09:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
10:00 „Артър” – комедия (САЩ, 

2011), ррежисьор - Джей-
сън Уинър, актьори - Ръ-
сел Бранд, Хелън Мирън, 
Дженифър Гарнър, Луис 
Гузмън, Ник Нолти и др.

12:00 „Модерно семейство” – 
сериал

12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” 
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ – се-

риал, с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.3
21:00 „Приятели” – сериал, с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, с.5
23:00 „Модерно семейство” – 

сериал, с.5
00:00 „Артър” – комедия (САЩ, 

2011), режисьор - Джей-
сън Уинър, актьори - Ръ-
сел Бранд, Хелън Мирън, 
Дженифър Гарнър, Луис 
Гузмън, Ник Нолти и др.

02:00 „По средата“ – сериал
03:00 „Онези от партера” – се-

риал
04:00 „Модерно семейство” – 

сериал
05:00 „Моето семейство“ – се-

риал

срЯда, 18 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” – се-

риал, с.3
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Онези от партера“ – се-

риал, с.1
09:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
10:00 „Откачалки зад волана“ 

– комедия (САЩ, 1985), 
режисьор - Нийл Израел, 
актьори - Джон Мърей, 
Дженифър Тили, Джеймс 
Кийч и др.

12:00 „Модерно семейство” – 
сериал

12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“
20:00 „Стъпка по стъпка” 
21:00 „Приятели” – сериал, с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, с.5
23:00 „Модерно семейство” – 

сериал, с.5
00:00 „Откачалки зад волана“ 

– комедия (САЩ, 1985), 
режисьор - Нийл Израел, 
актьори - Джон Мърей, 
Дженифър Тили, Джеймс 
Кийч и др.

02:00 „Кое е това момиче?“ – 
сериал

03:00 „Онези от партера” – се-
риал

04:00 „Модерно семейство” – 
сериал

05:00 „Моето семейство“ – се-
риал

ЧеТВърТък, 19 аПрил
06:00 „Кое е това момиче”
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Онези от партера“ 
09:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
10:00 „Отмъщение по женски” 

- комедия, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор - 
Ник Касаветис, актьори 
- Камерън Диас, Лесли 
Ман, Николай Костер-
Валдау, Дон Джонсън, 
Кейт Ъптан, Тейлър Кини, 
Ники Минаж и др.

12:00 „Модерно семейство” 
12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” 
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ 
20:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.3
21:00 „Приятели” – сериал, с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, с.5
23:00 „Модерно семейство” – 

сериал, с.5
00:00 „Отмъщение по женски” 

- комедия, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор - 
Ник Касаветис, актьори 
- Камерън Диас, Лесли 
Ман, Николай Костер-
Валдау, Дон Джонсън, 
Кейт Ъптан, Тейлър Кини, 
Ники Минаж и др.

02:00 „Кое е това момиче?“ – 
сериал

03:00 „Онези от партера” – се-
риал

04:00 „Модерно семейство” – 
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С носталгия към романтиката

Îтêрèõа паìåтнèê на Áорèñ Äранãоâ

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Àâòîãàðà  
ñ ïèàíî

Изложба, посветена 
на освобождението

Изложба, посветена на 140-години от Осво-
бождението на България, събра в Регионална-
та библиотека „Любен Каравелов“ много русен-
ци. Тя бе под надслов "Оръжия и военни пред-
мети от Руско-турската освободителна война от 
1877-1878 г.“.

Събитието се реализира по инициатива на 
регионалния клон „Ангел Кънчев“ на дружество 
„Традиция“ в партньорство с Русенската библи-
отека и с подкрепата на Генералното консулство 
на Руската федерация в Русе.

При откриването на изложбата директорка-
та на библиотеката Теодора Евтимова подчерта: 

„Щастлива съм да приветствам всички дошли за 
откриването на експозицията, посветена на това 
паметно събитие от нашата история. Чувствам се 
задължена да кажа, че преди 130 години благо-
дарение именно на Освобождението на България 
и духовното израстване на българина още през 
първото десетилетие след Руско-турската осво-
бодителна война русенци откриват една от най-
старите градски библиотеки в България – Русен-
ската градска библиотека.”

Експозицията беше представена от Мартин Ка-
ленджиев - управител на Регионалния клон на 
дружество "Традиция". Посетителите могат да ви-
дят сред експонатите стрелково и хладно оръжие 
от периода на националноосвободителните бор-
би и Руско-турската война, копие на Самарското 
знаме, както и основни образци от армиите на 
двете страни - руските „Бердана“ и „Крънка“ и 
турските „Снайдер“ и „Мартина“. 

По време на събитието членове на регионал-
ния клон на дружество „Традиция“ „стояха на 
пост“, облечени в опълченски униформи. 

Óникални 
орúæиÿ в ÐóсеПолковник Борис 

Дрангов е талантлив во-
ин, военен психолог и 
педагог, писател, публи-
цист. Блестящ командир 
и преподавател във Во-
енното на Негово вели-
чество училище, днеш-
ната Военна академия 
„Г. С. Раковски”. Един от 
най-обичаните и уважа-
вани офицери на бойни-

те полета на войните за нацио-
нално освобождение и обедине-
ние през 1912 – 1918 г. 

Ден преди годишнината от 
рождението му Национални-
ят инициативен комитет в при-
съствието на президента Румен 
Радев, председателя на парла-
мента Цвета Караянчева, воен-

ния министър Красимир Кара-
качанов, началника на отбра-
ната ген.-лейтенант Андрей Бо-
цев, генерали, офицери, граж-
дани и кметове, довършиха за-
почнатото през 1918 г. и откри-
ха паметника.  Тогава в Скопие 
ген. Стефан Тошев, славният 
командващ 3-а Отделна армия 
по време на боевете в Добру-
джа, оглавява комитет за изди-
гане паметник на Драгнов. През 
30-те години на миналия век се 
създават 432 Дрангови комите-
та, които след 9.9.1944 г. не съ-
ществуват. През 1992 г. се съз-
дава трети комитет, който въз-
становява името на Дрангов, 
но не успява да построи па-
метник. Едва сега паметникът е 
налице. 

малко известни рисунки на проф. Ярослав 
Вешин и гравюри на испанския военен ко-
респондент-художник Хосе луис Пелисер бя-
ха част от експонатите, представени наскоро 
в  изложба на градската художествена гале-
рия във Варна. експозицията бе посветена на 
140-годишнината от освобождението на Бъл-
гария и бе реа-
лизирана под 
егидата на кме-
та на Варна и 
посолството на 
кралство испа-
ния у нас. 

и з л о ж б а т а 
показа мате-
риали и доку-
менти от фон-
довете на дър-
жавна агенция 
"архиви" в со-
фия с по-разли-
чен поглед вър-
ху руско-турската война от 1877-1878 година. 

сред експонатите в "140 години от освобож-
дението на България през погледа на обекти-
ва, четката и перото" беше изложен и оригина-
лен документ с подписа на иван Вазов.

Посетителите видяха снимки от бита, град-
ски пейзажи и малко познати лица, участници 
в героичните събития. 

В изложбата бяха включени и експонати, 
предоставени от Националния военноисто-
рически музей и Художествената галерия в 
Шумен. 

Посетителите и жи-
телите на Бургас могат 
всяка сряда да отидат 
на „сгляда”  в Етнограф-
ския музей в града.

 "Сглядата" дава-
ла възможност за из-
бор, "оглеждане" на 
мома за невеста, как-
то и среща на двама 
души, обикновено на-
гласена. Преди век то-
ва ставало по седен-
ките, по хорàта на го-
лемите празници, при 
ходенето на девойки-
те за вода на кладене-
ца или до чешмата, по 
събори, сватби и други 
събирания”, обясняват 
от музея. "Връщаме се 

към традицията, за да 
я помним, а и защото 
старият свят е по 
свой на-
ч и н 

п о д -
реден, ин-
тересен и някак ро-
мантичен. Днес, теоре-

тично и технически, е 
лесно да осъществиш 

контакт с някого, 
но не е съ-

щото", 
д о -

пълват 
те.

Със своята нестан-
дартна идея те канят 

бургазлии, а и не само 
тях да направят своята 
първа среща в Етног-
рафския музей - едно 
различно място за за-
бързаното ежедневие, 
заето от светещите ек-
рани. "Попадайки в му-
зейните зали, се изоли-
рате от сивото и шума 
навън и ще преминете 
в друго време, обвито 
от тайнствата на дните 
преди интернет и ком-
пютрите", добавят ини-
циаторите. 

 Всеки, който реши да 
отиде сам с намерение-
то за среща, ще разгле-
да Етнографския музей 
напълно безплатно.

Старинно пиано на популярна британска 
марка стана част от интериора на Авто-
гара юг в Бургас. Всеки, който има уме-

ния, може да свири на него.
Музикалният инструмент е закупен от местната 

община от Нина Матева, дългогодишен препода-
вател по музика, диригент на хор, създател и ръ-
ководител на множество музикални формации.

Пианото е реставрирано, акордирано и очак-
ва любителите на клавирното изкуство, казаха от 

пресслужбата на общината. 
Оттам обясниха, че идеята за поставянето на 

музикални инструменти на публични места е све-
товна практика, която се радва на огромен инте-
рес и одобрение. Преди почти повече от година 
Елтън Джон подари на лондонската железопътна 
гара "Сейнт Панкрас" свое пиано, на което пътни-
ци от цял свят могат да свирят.

Първото бургаско обществено пиано е на раз-
положение на всеки, който има умението и жела-
нието да посвири на него, за да е по-приятно ча-
кането в автогарата. Общината издирва и други 
стари инструменти, които да разположи на други 
ключови места в града.

За поклонение в Со-
фия наскоро бе изло-
жена чудотворната 
мироточива икона на 
Пресвета Богороди-
ца "Одигитрия Байтал-
ска".

Светинята бе по-
срещната в храма "Пре-
ображение Господне" в 
кв. "Лозенец" през март 
преди малкото пове-
черие. След това тя бе 
пренесена в новия ло-
зенски храм "Въздви-
жение на Честния и жи-

вотворящ Кръст Госпо-
ден" за поклонение за  
два дни.

×óäîòâîðíà èêîíà  îòíîâî ó íàñ

Богородичната ико-
на "Одигитрия Байтал-
ска" е на повече от 200 

години. Нейното по-
стоянно местонахож-
дение е в храма "Рож-
дество Богородич-
но" на девическия ма-
настир в село Байтал, 
Одеска област, в Украй-
на. Иконата е известна 
с чудодейната си сила 
за изцеление, особено 
на безплодие. 

В манастира има 
книга, в която се запис-
ват чудесата, станали 
след сърдечна молит-
ва пред нея.

146 г. след рождението и 101 
г. след смъртта си полк. Борис 
Дрангов, една от легендите на 
Българската армия, най-накрая 
има свой паметник.

Той е във Военната академия 
"Г.С. Раковски", някогашното Во-
енно училище - там, където най-
много му приляга. 
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Страницата подготви 
Уляна петКОВА

иЗБЯгаХа оПасНи 
ПресТъПНиЦи

двама затворници, 
осъдени за тежки прес-
тъпления - Владимир Пе-
лов стефанов, излежа-
ващ 30-годишна присъда, 
и 27-годишният радослав 
колев, осъден на 26 годи-
ни за убийство, избяга-
ха през парадния вход от 
Централния софийски за-
твор. Те са въоръжени и 
опасни, имат дори грана-
та. При бягството са стре-
ляли по охранителя. Бяг-
ството по данни на мВр 
било подготвяно отдавна. 
има издадена европейска 
заповед за арест, издир-
ват ги и от интерпол.

ЗадърЖаХа мъЖ 
За УБиЙсТВо 

63-годишен софиянец 
е задържан и обвинен в 
жестокото убийство на 
61-годишната му съпруга. 
Престъплението е извър-
шено в къщата на съпру-
зите в кюстендилското се-
ло косово. Тялото на 61-го-
дишната жена е било от-
крито на двора на вилата 
с множество наранявания, 
нанесени с твърд предмет.  
Установено е, че двамата 
са били във влошени от-
ношения от дълги години. 

раЗБиХа ЦеХ За 
НелегалеН алкоХол
Цех за бутилиране на 

нелегални алкохолни про-
дукти разкриха митниче-
ски и полицейски служи-
тели в района на Пловдив 
при съвместна провер-
ка на служители от мит-
ница Пловдив и на отдел 
„икономическа полиция" 
към областната дирекция 
на полицията. Установени 
са малко повече от 22 000 
литра алкохолни проду-
кта, както и наличието на 
поточна линия за бутили-
ране. В обекта е открита и 
поточната линия, на която 
се е извършвала незакон-
ната дейност. 

22 г. Присъда
 За иЗВерг

Върховният касацио-
нен съд осъди на 22 г. за-
твор 30-годишния Нико-
лай Шанков, който пре-
би до смърт 3-годишната 
аксиния от село слана ба-
ра. момиченцето бе уби-
то, докато 26-годишна-
та му майка пасяла кра-
вите. рецидивистът Ни-
колай Шанков, който жи-
веел на семейни начала с 
майката, пребил 3-годиш-
ната ася с юмруци, ритал 
я, а накрая взел и метал-
на тръба, с която я бил. 
Причината за жестокото 
убийство била, че детето 
плачело. 

71 ПоЖАрА ЗА 24 ЧАСАÌÂÐ ïðåäóïðåäè 
çà íîâè èçìàìè

Социално слаб 
си „купи” фирма

Нападнаха ме кучета
в центъра на София

Стари хора дават парите си, 
за да им увеличат пенсиите

Óнищоæават вековни гори

Бях командировка в 
София. Глутница куче-
та ме нападнаха в кв. 
Сердика. Това стана на 
ул. „Арх. Петко Момчи-
лов” сутринта към 8:30ч. 

Тръгвайки от хотела да 
отида на трамвай 22, ми-
нах през двора на Тех-
никума по енергетика и 
заваряване, излязох на 
полянката, собственост 

çà íîâè èçìàìèçà íîâè èçìàìèçà íîâè èçìàìèçà íîâè èçìàìè

на техникума. На полян-
ката си играеха 4 куче-
та, пуснати на свобода 
от млади момичета. Ка-
то ме видяха, кучетата 
се втурнаха върху мен. 
Едното ми захапа шап-
ката отзад, другите се 
нахвърлиха отпред. Уп-
лаших се и започнах да 
викам за помощ, разкъ-
саха ми дрехите. Няма-
ше с какво да се отбра-
нявам.

Момичетата гледаха 
и се смееха. Излязоха 
хора по балконите и се 
развикаха. Момичетата 
си вързаха кучетата. Бях 
спасен от смърт та. 

Всяка сутрин на съ-
щата полянка момиче-
тата извеждат кучетата 
на разходка и ги пускат 
на свобода. Кой ще носи 
отговорност, ако се нах-
върлят върху деца и им 
причинят смъртта? 

георги ПеТроВ, лом

Една от най-оборот-
ните строителни фир-
ми в Източните Родопи 
е продадена на социал-
но слабия Коста Илиев, 
защото дължала над 1 
300 000 лева за данъ-
ци и осигуровки. „Дър-
жавата вече няма 
как да си при-
бере парите. 
Собствени-
кът на дру-
ж е с т в о т о 
се води от 
Джебел, но 
реално сил-
ната фигура 
беше бивш 
народен пред-
ставител. Той ве-
че не е в парламента, ня-
ма как фирмата да пече-
ли обществени поръчки 

и един бедняк дължи 1 
300 000 лева на дър-
жавата, които няма как 
да погаси, защото са-
мият той няма пари да 
изхранва семейството 
си“, поясниха запозна-
ти с прехвърлянето на 

дяловете на непла-
тежоспособната 

фирма. 
Това е по-

редният на-
гъл начин 
да се спес-
тят данъци 
и осигуров-

ки въпреки 
прокламира-

ната от власти-
те промяна в за-

конодателството, която 
трябваше да спре по-
добни "сделки". 

253 пожара са били 
потушени в страната са-
мо за 3 дни. Само за  24 
часа са избухнали 71, ка-
то 12 са били в жилищ-
ни сгради. Има 1 заги-
нал в пламъците. Това 
е равносметката само 
за няколко дни в края 
на март.

Главен инспектор 
Ганчо Данчев разясни 
защо често се случва да 
избухнат пламъци:

„Ето, погледнете въ-
тре пожарният кран къ-
де се намира и достъ-
път до него е невъзмо-
жен”, обяснява той. „Не-
достъпен е, защото е зад 
врата и затиснат с гар-
дероб.”

На 14-тия етаж в по-
страдал блок противо-
пожарния кран се на-
мира в апартамент, а 
на 16-тия етаж кори-
дорът е превърнат в 

склад и няма достъп.
Заради складирани 

мебели, които се под-
палват в друг блок в 
столицата, тече ре-
монт. „Сградите така 
са изчислени, че ако 
се внимава, няма ни-
каква причина да се 
случват пожари, но 
човешката небреж-
ност води и до това, 
което виждате в мо-
мента”, разсъждава гл. 
инспектор Данчев. За-
това разчистете меж-
дуетажието и внима-
вайте как боравите с 
огън. 

а правилата, ако 
се случи, са следни-
те: първо - без пани-
ка, второ – евакуа-
ция, трето - сигнал 
до 112. 

СДВР предупреди за нови и активирани познати 
схеми за телефонни измами. 

Обаждането се осъществява на общодостъпни 
телефонни номера независимо от оператора на 
услугата. 

Най-често това са телефонни номера на физиче-
ски или юридически лица, които предоставят пре-
водачески или адвокатски услуги. При обаждане-
то телефонният измамник се представя за високо-
поставен служител или негов познат, който търси 
съдействие - най-често за превод или адвокатски 
услуги при разпит на задържан в полицията чужд 
гражданин.

При изразена готовност за съдействие следва 
повторно обаждане с обяснение, че е необходи-
мо спешно придвижване на съответната докумен-
тация, поради което жертвата трябва да направи 
плащане през офиси на фирми за валутни разпла-
щания и парични преводи. Най-често исканите су-
ми са в евро с обещанието да бъдат възстановени 
след приключване на поетия ангажимент. 

Потърпевшият разбира, че е измамен, едва ко-
гато пристигне на посочения адрес и се окаже, че 
нужда от неговите услуги няма. 

За още един вид измама съоб-
щават от полицията. Оказва се, че 
възрастните хора дават всичките си 
спестявания, и то не само когато им 
ги поискат по телефона, а и на ръка. 

Изборът е на случаен принцип. 
Мошеникът преценява дали ще мо-
же да вземе от жертвата това, което 
иска. С много голяма словесна лов-
кост и добър външен вид тези хора 
съумяват да спечелят доверието на 
своите жертви и по този начин вли-
зат и в техните домове, обяснява слу-
жител на МВР-Плевен. Претекстът на 

мошеника е, че е социален работник 
и ще лобира за увеличението на тех-
ните пенсии пред съответните ин-
ституции, пояснява той.

 По този начин измамникът влязъл 
в дома на Боряна Петкова от град 
Левски. "Срещна ме случайно. Каза, 
че познава синовете ми, баща ми.  За 
баща ми говореше, че ще му се уве-
личи пенсията. Имало някаква фон-
дация, тя давала на такива възраст-
ни хора пари", разказва жената. Ус-
ловието обаче e следното: за да по-
лучиш, трябва да дадеш.

Странджа е най-голямата защитена природна тери-
тория в България и затова си има причина - уникалната 
флора и фауна на територията на парка. Дъбовите и бу-
ковите гори покриват 80% от планината, а много от дър-
ветата са вековни. Учените са установили, че около 30% 
от всички дървета в парка са на възраст над един век. 
Голям интерес представляват и лонгозните гори. От WWF 
– организацията за опазване на дивата природа, обаче 
алармират, че под претекст за извършване на санитар-
на сеч се унищожава много от това национално и евро-
пейско богатство. Така са били изсечени много вековни 
дървета. Унищожението на уникалната флора би има-
ло последствия и за също толкова нетипичната фауна в 
Странджа. Така например в южната планина живее най-
голямата популация на видра в България. Особено вни-
мание заслужават прилепите, които са 21 вида, всичките 
са те включени в световната Червена книга. 

Ако някоя ви се представи за булка, внима-
вайте, тя може да се окаже крадец. Серия 
от кражби са извършени от мнима бул-

ка. Последните случаи са от началото на тази 
година. Никой не знае колко общо е открад-
нала, защото не всички са подавали жалби в 
полицията. Официално има 7 регистрации.

 Представя се за Миглена, но истинското й 
име е Адриана, на 23 години, от София. Бивша 
затворничка, лежала за кражби. Обира цветар-
ски магазини, ресторанти, фризьорски салони. 
Краде по заучен сценарий, сменя само приче-
ската. Представя се за бъдеща булка от бога-

та фамилия. Така обира Малинка Мончевска, 
собственик на цветарски магазин в центъра 
на София. „Каза ми, че преди два месеца се е 

върнала от Америка и иска да направи спеш-
на сватба. Бързаше, защото баща й бил болен 
от рак и не се знаело колко му остава. Баща 
й бил известен, богат. Тя самата изглеждаше 
добре - с хубава чанта, беше с хубав парфюм. 
Започнахме да коментираме цветята, аранжи-

ровка за масите, арки от цветя, украса за ко-
ла, булчински букет“, разказа Мончевска. Те-
атърът приключва, когато измамницата отива 

до тоалетната и пребърква чантата на соб-
ственичката на магазина. Отмъква й всички-
те 600 лв. и за секунди изчезва от магазина.

Нейни колежки от бранша също остана-
ли без стотинка. Пребърквала продавачки и 
в Сливен.Разигравала сценария с булката и в 
скъпи ресторанти. Преди да плати сметката - 
изчезвала.  Завличала е с пари и фризьори, и 
маникюристи. Преди броени дни е задържана 
отново. Чака се съдът да се произнесе.

„Булка” крадец
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Колониалната 
романтика 

на Трухильо 

ÂÅËÈÍÃÐÀÄ 
ÍÀ 70 ÃÎÄÈÍÈ!

От парка "Кенана" край Хасково 
до мястото на битката при село Кло-
котница през 1230 г. за 788-
а годишнина от сра-
жението се от-
крива еко-
п ъ т е к а , 
съобщи 
общин-
с к о т о 
пред-
п р и -
я т и е 
" Т у -
р и с т и -
ч е с к и 
информа-
ционен цен-
тър" в областния 
център. 

В славната историческа битка 
войската на цар Иван Асен II разби-
ва частите на епирския владетел Те-
одор Комнин. 

Екопътеката е с дължина 5100 ме-
тра и разстоянието по нея се изми-
нава за около час. Нейната начална 

точка е с надморска височина 240 
метра и с крайна - 215 метра.

В първата си половина 
преминава през го-

риста местност, 
а във втора-

та - през 
о т к р и т 

т е р е н . 
Р е л е -
фът е 
р а в -
нинен, 
к а т о 

във вто-
рата част 

има леко 
спускане и 

качване. 
Пътеката е съвмест-

на инициатива на ОП "Туристи-
чески информационен център" и 
местното туристическо дружество 
"Аида". Тя е била изградена със съ-
действието на гимназията по тури-
зъм "Александър Паскалев" в Ха-
сково.

ÅÊÎÏÚÒÅÊÀ ÄÎ ÊËÎÊÎÒÍÈÖÀ
котница през 1230 г. за 788-
а годишнина от сра-
жението се от-
крива еко-
п ъ т е к а , 
съобщи 
общин-
с к о т о 
пред-
п р и -
я т и е 

В първата си половина 
преминава през го-

риста местност, 
а във втора-

та - през 
о т к р и т 

р и с т и -
ч е с к и 
информа-
ционен цен-
тър" в областния 
център. 

т е р е н . 
Р е л е -
фът е 
р а в -
нинен, 
к а т о 

във вто-
рата част 

има леко 
спускане и 

качване. 
Пътеката е съвмест-

С постановление на 
Министерския съвет (ДВ 
бр. 28/5.2.1948 г.) родоп-
ските села Чепино, Лъ-
джене и Каменица се 
обединяват и се ражда 
красивият Велинград. 
Инициативата е на То-
дор Ямаков, кмет на се-
ло Каменица, родното 
място на националната 
героиня Вела Пеева. Ма-
кар и новороден, градът 
наследява величава па-
триотична история. Още 
през 1816 г. тук е изгра-
дена една от най - ста-

рите църкви в България 
"Света Троица", важно 
средище за укрепване 
на народното самосъз-
нание. В пода на нейния 

олтар е имало скривали-
ще за оръжие, което е из-
ползвано преди 140 го-

дини по време на осво-
бодителната Руско-тур-
ска война. В забележи-
телния си пътепис "В не-
драта на Родопите" Иван 

Почти връстници сме със тебе,  
макар че си ми роден град: 
ти -  рожба на изстрадана победа,  
аз -  клонка от изстрадал род.  

Родихме се в преломно време.  
Клокочеха борби. Плющяха знамена.  
Невръстни бяхме, но поехме 
огромен дълг на крехки рамена.  

Ти стана град на Вела! Девицата  
обезглавена вдъхна ти живот.  
През бурите с прозрението на 

орлица 
в зора омайна ти показа брод.  

От минало израснал, пребогато  
на непокорни горди имена,  
за мощен полет разгърна си крилата 
над родната котловина.  

Разцъфнал, мраморно-гранитен,  
сред борове и карамфили извисен,  
да пазиш спомените за убитите -  
такъв е жребият за тебе отреден.  

Връстник съм ти, но ти си вечен 
и искам да си вечно млад.  
За мен е радост, че макар обречен,  
роден съм в тебе, ВЕЛИНГРАД.  

Вазов е създал очарова-
телна картина на Чепин-
ския край и величае "Ро-
допа планина като Оте-
чеството на Орфея!". Не 
е чудно, че оттук е ли-
тнала славата на гени-
алния Николай Гяуров 
(13.9.1929 - 2. 6.2004).  

Велинград е един от 
най - безоблачните гра-
дове в страната с много 
безвалежни дни и изоби-
лие на водни ресурси: ре-
ки, карстови и минерал-

ни извори. Сумарният де-
бит на 80-те геотермал-
ни находища е 160 литра 

в секунда. 
През 2005 
г. градът е 
обявен за 
СПА столи-
ца на Бъл-
гария, а 
през 2008 
г. Светов-
ната бран-
шова ор-
ганизация 
на хотели-
те и ресто-
рантите го 
е провъз-
гласила за 
СПА столи-
ца на Бал-

каните. Днес Велинград и 
на 70 години младее, ус-
тремен към многообеща-
ващи бъднини!  

сив и уреден, а не просто 
както на всички останали 
места стълпотворение на 
жилищни сгради. 

Градът е основан през 
1534 година и е наречен 
Трухильо в чест на родно-
то място на завоева-
теля на Перу ис-
панския конк-
вистадор 
Фран-
си-

с к о 
П и с а р о . 

Първите му 
заселници са би-

ли бедни испански 
благородници „идалго”, 

които пристигнали по Но-
вите земи да търсят 

приключения 
и богат-

ства. За-
строен е как-
то всички останали 
градове от онова време - 
перпендикулярни улици и 
квадратен  „Армейски пло-
щад”. И до днес се усеща 
аристократичният дух на 
първите му жители и ат-
мосферата е особена, сил-
но испанска, но с латино-
американски привкус. То-
ва идва и от удивителните 
цветни сгради из централ-
ната част. Всяка къща е в 
отделен ярък цвят и няма 
нито една сграда с подоб-
на украса, тук са всички цве-
тове на дъгата. Огромните 
прозорци са обрамчени с 
железни решетки. 

Площадът на армията е 
огромен, просторен и зао-
биколен от катедрали. Ог-
ромната централна кате-
драла в приятен слънчев 
оттенък придава абсолют-
но европейски вид на цен-

търа. Пищна католическа 
грамада с всички тради-
ционни мрамори, статуи и 
цветя, украсили олтарите. 

Сега Трухильо с 800 хи-
ляди жители е третият по 
големина град в страната, 
известен е като Града на ве-
чната пролет заради благо-
приятния климат през ця-

лата година. Местните 
не пропускат да отбе-

лежат, че Мис Свят 
2004 20-годишната 

Мария Хулия Ман-
тиля Гарсия е ро-

дена в Трухи-
льо. В града 

наслажде-
нието от 

живота 
се усе-

щ а 
н а 
в с я -

ка крач-
ка. 

Нямаше как 
да не заобичам този 

пъстър, жив и толеран-
тен град и да не се омагьо-
сам от романтичната му ат-
мосфера. За вечеря попад-
нахме в страхотен ресто-
рант в бивша къща на ис-
пански благородник, цяла-
та украсена със стари го-
блени, антикварни мебели, 
плакати от театрални спек-
такли отпреди век, портре-
ти на семейството, живяло 
преди столетия в къщата. 
Почти всичко беше напра-
вено от дърво, допълнител-

но бяха вкарали ста-
ринен инте-

риор, с 
кой-
т о 

д а 
п р е -

с ъ з -
д а д а т 

а т м о с -
ф е р а т а 

в аристо-
к р а т и ч н а -

та къща. По-
чувствахме се 

като в маши-
на на времето 

и си позволихме 
да се размечтаем, 

че сме на вечеря у 
испански благород-

ник… 
След семпла вечеря със 

салата и панирани сиренца 
излязохме отново на пло-
щада, където се бяха съ-
брали различни артисти 
и на единия ъгъл свиреха 
на китари и пееха перуан-
ски рок няколко музикан-
ти, на другия младежи по-
казваха брейк номера, на 
третия ъгъл един комеди-
ант разсмиваше тълпата. По 
пейките се събираха мла-
ди хора на групички, лю-
бовни двойки се целува-
ха, деца викаха освободе-
но и неудържимо в игрите 
си и глъчта от всички тези 
различни звуци се превръ-
щаше в най-страхотния са-
ундтрак на преживяването 
ни в Трухильо, в който вече 
бяхме абсолютно влюбени.

георги ХрисТоВ

Преди да попадна в 
крайокеанския град 
Трухильо, нито един 

перуански град не ми беше 
харесал. След него се поя-
виха и други красиви град-
чета, но доста време имах 
чувството, че испанците са-
мо са ограбили златото на 
тази земя и са експлоати-
рали народа й и не са доп-
ринесли с нищо за култу-
рата им. Градовете в Перу 
никак не са привлекателни, 
бих казал, даже са отблъск-
ващи, и в тях не личи нищо 
перуанско. Неугледни ква-
дратни сгради, типични за 
испански предградия или 
за предградия, в която и да 
е точка на планетата. Тъкмо 
започнах да се ядосвам на 
испанците, че така са пре-
цакали местните, но Трухи-
льо излекува раздразнени-
ето ми и ми стана люби-
мият град в Перу.

Освен това 
наблизо се 
о к а з а 

п р е -
красно 
курорт-
но местен-
це Уанча-
ко, всъщност 
древен град 
на риболовци, 
преки потомци на 
древното население, 
което е създало изу-
мителна цивилизация в 
тази част на страната. Се-
га Уанчако е прекрасен ку-
рорт с неописуеми за-
лези, широки плажо-
ве и величествени 
вълни за сърфинг.

Уанчако и Тру-
хильо са разпо-
ложени в зона 
с хилядолетно 
и сложно кул-
турно разви-
тие на обще-
ствата Мо-
че и Чиму. 
На 10-15 
км око-
ло Тру-
хильо 
и м а 
н е -
веро-
ятни архео-
логически наход-
ки. Чан Чан, най-големи-
ят американски град от кал 
в древността, е разположен 
между Уанчако и Трухильо. 
Бил е столица на Империята 
на Чиму към края на XI век. 
От 1986 г. е избран за све-
товно културно наследство 
на човечеството.

На изток от Трухильо 
се намират храмовете на 
Слънцето и Луната, на мяс-
то, където е бил центърът 
на властта на прекрасната 
цивилизация Моче, между 
I и IX в. пр. н. е. За по-мал-
ко от час на север се нами-
ра комплексът Магьосника, 
една изумителна пирамида 
на мочите, в която се под-
слонява пищният гроб на 
Дамата от Као.

И в средата на всички 
тези забележителни места 
се намира Трухильо. Разби-
ра се, най-интересна е цен-
тралната част, но дори и по 
крайните квартали се забе-
лязва усилието на перуан-
ците градът им да бъде кра-

Централната катедрала

Крайбрежната ивица

Тодор кериН  

Âðúñòíèöè
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НАШИЯТ КМЕТ

Групата на Шаро

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Пролетен Поздрав

Стига завист!

За по-достойни пенсии

Патриотичен 
възторг
Поради тежките зим-

ни условия тържестве-
ният концерт-рецитал, 
посветен на 140 годи-
ни от освобождението 
на България, беше отло-
жен с няколко дни, но 
общинският съвет към 
Съюза на пенсионери-
те-2004 не го отмени.

 Още в първия хубав 
ден след големия русен-
ски студ възрастните хо-
ра от всички пенсионер-
ски дружества в общи-
ната отбелязаха по най-
тържествен начин кръг-
лата годишнина от ве-
ликия ден – 3 март 1878 
година.

  В препълнената за-
ла на регионалната биб-
лиотека „Любен Караве-
лов“ дълго време зву-
чаха тържествени сло-
ва, вълнуваща поезия и 
патриотични песни в из-
пълнение на ентусиази-

рани самодейци от об-
щинските пенсионер-
ски дружества. В праз-
ничния концерт-реци-
тал се включиха и де-
ца от вокално студио 
„Слънчеви ноти“ с ръ-
ководител Наталия Кон-
стантинова.

О р г а н и з а т о р и т е , 
участниците и присъст-
ващите на това вълну-
ващо събитие бяха поз-
дравени от гостите, 
между които народни-
те представители Пенчо 
Милков и Траян Тотев, 
Катя Петрова от общи-
на Русе и Герасим Ата-
насов от Националното 
дружество „Традиция“.

Кулминацията в праз-
ничния концерт-реци-
тал беше финалът, в кой-
то една от фолклорни-
те групи, ръководена от 
майстора на гъдулката 
Иван Жеков, запя Боте-

вата песен „Жив е той, 
жив е“. 

И ако си послужим с 
думите на Иван Вазов, 
отнасящи се до патрио-
тичната песен „Къде си, 
вярна, ти любов народ-
на“, изпята с въодушев-
ление от театралната 
трупа на „Многострал-
на Геновева“ в романа 
„Под игото“, то и тук мо-
жем да кажем: в начало-
то я запя вокалната гру-
па „Русчуклийска китка“, 
после част от присъст-
ващите в залата и кога-
то се стигна до строфата 
„Тоз, който падне в бой 
за свобода, той не уми-
ра“, „внезапен патрио-

тически възторг обла-
да всекиго... Тия силни 
звукове удариха на ед-
на нова струна на пуб-
ликата... Всички, които 
знаеха песента, запяха 
я...тя сбра всичките ду-
ши в едно, сля сцената 
със залата и се издиг-
на към небето, като мо-
литва“. Песента показа, 
че българският нацио-
нален дух у многостра-
далните възрастни хо-
ра е не само съхранен, 
но и възвисен. Защото 
те живеят с България в 
сърцето си!...

Текст и снимки: 
александрина 

Шаханова, русе

Открито споделено 
от Българската асоци-
ация на пенсионерите 
(БАП) и с подкрепата на 
Съюза на икономисти-
те (СИБ) на 10.1.2018 
г. подготвихме и из-
пратихме до всички 
институции по ком-
петентност наше Об-
ръщение с конкретни 
предложения за неза-
бавно осъвременява-
не и повишаване раз-
мера на всички пенсии 
- предизборно обеща-
ние, което  не беше из-
пълнено.

Българският пенси-
онер остава с най-ни-
ска пенсия в целия ЕС 
при най-нисък праг на 
бедност и затова на-
шият стандарт на жи-
вот продължава, поч-
ти 30 години, да е все 
още така жалък. Ние 
най-отговорно заявя-
ваме, че се чувстваме 
изоставени, живеещи 
ден за ден и забраве-
ни от всички държав-
ници и политици в те-
зи години на просло-
вутия ни преход. Из-
ползвани и манипу-
лирани бяхме само 

До всички държавници, политици и възрастни хора в България
по време на избори. Ние 
всички сме хора с достой-
но изпълнен родителски, 
граждански, обществен и 
държавен дълг и съвсем 
заслужено трябва да по-
лучим  нови размери на 
пенсиите, отговарящи на 
условията на живот, кое-
то трябваше да стане още 
през 1990 г. за всички то-
гавашни пенсии. Това е 
право, което ни се дъл-
жи. Ние все още го очак-
ваме и то трябва да стане, 
защото сме над 2 млн., т.е. 
1/3 от нашето общество. 
По последни данни на 
ЕС сме  на последно мяс-
то по допълнително об-
грижване на възрастните 
хора съгласно индекса за 
човешко развитие, приет 
от ООН през 1990 г.

Това Обръщение от-
правяме именно сега, по 
време на нашето пред-
седателство в ЕС. Ще на-
правим всичко необхо-
димо то да бъде забеля-
зано, да стане достояние 
и на други представите-
ли от ЕС. Очакваме срещи 
и конкретни разговори с 
наши и други евродепу-
тати, с всички институции 
по компетентност, поли-

тически партии и други, 
които пожелаят това.

 Ние ще настояваме за 
открит дебат в Народно-
то събрание  и приемане 
на решение относно жи-
вота на  най-онеправда-
ното съсловие от българ-
ското общество - пенсио-
нерите.

Трябва най-сетне да 
бъдем чути, г-да държав-
ници и политици! Търпе-
нието ни е изчерпано! Ще 
имаме готовност обеди-
нени успешно да провеж-
даме  протести на наци-
онално ниво. Трябва не-
забавно да постигнем 
пълно разбирателство и 
обединение между наши-
те легитимни структури и 
възможно най-скоро да 
постигнем това обедине-
ние под Национален пен-
сионерски съвет, за което 
има постигнато и подпи-
сано принципно споразу-
мение. Хората го очакват 
и затова сме в постоянна 
готовност да разговаря-
ме с всеки, който пожелае 
в името на това да постиг-
нем правото на един по-
достоен живот, който оп-
ределено заслужаваме.

Заедно можем да по-

стигнем всичко!
За контакт:  

0888 716 9+46 46
инж. д. кисимоВ,

 гл. секретар на БаП

Вестник „Пенсионери” е един от уважаваните 
вестници, авторитетен и търсен не само от въз-
растните хора. Прави чест на редакцията, че дава 
форум както на ръководители на пенсионерските 
организации, така и на много редови пенсионери.

Нямах намерение да ви пиша, но някои хора 
прекаляват. През последните години на страни-
ците на вестника се появиха хули за СП-2004 с 
всевъзможни лъжи и голяма демагогия. В бр. 11 
публикувахте позицията на г-н Петър Петров. То-
ва не е лошо, лошото е, че той внушава  за някак-
во нарушение на устава, което водело до разце-
пление, и че г-жа Валентина Николова е нелеги-
тимна. И цитира чл. 16, но пропуска чл.14, т.5 и т. 
3 от споменатия чл. 16 на устава.

Докога някои хора, в т.ч. и Петров, ще се ровят 
в решенията на ІV конгрес на съюза? Как доказват, 
че делегатите от различните краища на България 
са нелегитимни? Присъствали ли са на техните 
конференции? Присъствали ли са на областната 
конференция на Перник? Защо Катя Христова не 
беше избрана за председател? Защото когато бе-
ше предложена, делегатите напуснаха залата, за-
щото не я искаха за председател. Аз съм бил ка-
зал да напуснат, ами тя защо не им каза да не на-
пускат? Как мога да въздействам на 170 човека? 
Така конференцията беше провалена!

Оттогава една групичка около Христова и под 
нейна диктовка тръгнаха срещу съюза, обикалят 
страната, пишат по вестниците, като внушават 
нелепости. Така ли се „съхранява и обединява” 
съюзът, както пише Петров. Ами като не харес-
вате този съюз, организирайте си друга органи-
зация, изберете си ръководство и работете. Ос-
тавете нашия съюз на мира! Оставете ни да ра-
ботим спокойно! Както и редакцията забелязва, 
лични амбиции, користни цели, неясни причини 
спират процеса на обединението. Казвам послед-
но – спрете, колеги! Оставете ни спокойно да из-
пълняваме задачите. Стига завист!

Йордан диЧеВ, председател на общинската 
организация на сП-2004 - Перник

Така  го наричаме ние, 
пенсионерите от клуб 
„Златна есен" в с. Гаго-
во, община Попово. Ру-
мен Христов вече втори 
мандат ръководи възро-
деното ни борческо село 
и това не е никак случай-
но. Той винаги се отнася 
към възрастните хора с 

уважение и готовност да 
им помогне.

Кметът не идва в клу-
ба ни само по време на 
тържествени сбирки, но 
съчетава срещите си с 
нас, за да събеседваме 
по най-различни пово-
ди и области на живо-
та – благоустройството, 
здравеопазването, со-
циалното подпомагане 
и други текущи въпроси. 
Ценни остават тези сре-
щи, защото на тях има-
ме възможността да из-
разим мнения, да напра-
вим предложения, да сиг-
нализираме за нередно-
стите, забелязани от нас 
– какво конкретно тряб-
ва да се направи. 

Нашето село Гагово 
има борческо минало, а 
сега – възродено насто-
яще. Настоятелно поста-

вяме въпроса за мон-
тиране на видеокамери 
за наблюдение, измер-
вателни уреди за чисто-
тата на въздуха, защото 
селото ни се намира на 
много оживено място – 
на шосето, свързващо 
градовете Попово и Ру-
се. Нужна ни е помощ за 
обогатяване на клубна-
та база. За многото пре-
дметни и морални на-
гради, които непрекъс-
нато получаваме, вече 
няма място. 

Ние сме горди и щаст-
ливи, че селото ни е бла-
гословено с такъв кмет, 
който има сърдечно и 
неподправено отноше-
ние към нас, най-въз-
растните хора. А на чо-
века му трябва не само 
хляб, но и добра дума.

иван илиеВ, 
пенсионерски клуб 

„Златна есен“,  
с. гагово

10-годишен юбилей 
празнува „Групата на 
Шаро” от угърчинско-
то село Катунец. Те са 
духовното ядро за ре-
ализирането на мно-
го празници и се гри-
жат за запазването на 
традициите в селото. 
Кръстница на групата е 
баба Данче, която вся-

ка година е Баба Мар-
та за децата от детска-
та градина. 

Благодаря на всич-
ки ,,шаровци" за вре-
мето и енергията, ко-
ято споделиха с при-
ятели и подариха по-
ложителни емоции на 
всички съмишленици. 

Пенка НедЯлкоВа 

По повод първа 
пролет Пенси-
онерски клуб 1 

при  СП-2004 – Шу-
мен, организира тър-
жество. Пяха се про-
летни песни, рецити-
раха се стихове за 
пролетта, за прия-
телството и любовта. 
С много топли думи 
към присъстващите 
се обърна ръковод-
ството на клуба, като 
пожела на пенсионе-

рите спокоен и щаст-
лив живот. 

Вичо ПаПаЗоВ, 
Шумен 
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Това не може да се забрави

Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

„На теб, господин прокурор, завещавам въжето”
Проблеми 

в Еврозоната, 
за които 

не се говори
 Участникът в антифашистката съ-

протива Петър Ченгелов е роден на 
14.2.1898 г. в Пловдив. Той израства 
сред несгодите и лишенията на де-
цата в тютюневия квартал на града. 
Завършва основно образование, за 
друго не може да мисли освен за тю-
тюнев работник и кондурджия.

Трудът в тютюневите складове не 
допада на младия Ченгелов и оти-
ва при обущарите. Тук попада в до-
бра среда, участва в културно-про-
светната дейност на младежкия съ-
юз. Кочо Чести-
менски – Чизма-
ря, е бил техният 
идол.

По онова вре-
ме, когато Чен-
гелов навли-
за в зряла въз-
раст, е далеч от 
Пловдив. Воюва 
в полка на Бо-
рис Дрангов при 
завоя на Черна. 
Посреща края на 
голямата война с 
болка на сърцето и обида за пору-
ганата бойна слава и войнска чест.

Измамени от Уилсън, нашите при-
емат Солунското примирие от 1918 
г., свиват бойните си знамена, свалят 
оръжието и вместо справедлив мир 
е подписан Ньойският диктат за раз-
дробяване земята на България на 
части и непоносими налози и репа-
рации. Там, на южния фронт, Ченге-
лов посреща и залповете на „Авро-
ра” за разпадането на царска Русия. 

От фронта армията поема пътя 
към София. Сред разбунтувалите 
се войници е и Ченгелов. Голямата 
война свършва без победа, започ-
ват въстания, преврати, белият те-
рор в България.

След войната Ченгелов е на раз-
положение на кметството в Плов-
див начело с Гълъбов и Рангел Ди-
митров. Участва в Септемврийското 
въстание през 1923 г. След погрома 

на въстанието многократно е в аре-
ста. В такова време кундурджията 
е избран за секретар на Областния 
комитет на Работническата партия-
комунисти. Избран е и в състава на 
Централния комитет.

За да се спаси от бандите на бе-
лия терор през 1925 г., преминава 
южната граница и търси политиче-
ско убежище в Гърция. Там гръцки-
те власти го въдворяват на остров 
Сирос. Оттам заточеникът успява да 
избяга в Русия, където намира спа-

сение и условия за учене. Завършва 
успешно Международната ленинска 
школа в Москва за пролетарски ръ-
ководители. Получава благословия 
за аспирант и преподавател в нея, 
където оставя отлично впечатление.

В навечерието на Втората светов-
на война през 1938 г. Ченгелов се 
завръща в Пловдив като нелегален. 
Поради това, че леко накуцва, лес-
но го откриват, след което го заточа-
ват в село Бабяк, Разложко. Там уста-
новява връзка с Никола Парапунов. 
Двамата поставят началото на пар-
тизанските формирования в Пирин-
ско, Родопите и в Средногорието.

През 1942 г. полицията отново за-
лавя Петър Ченгелов и не го изпус-
ка. Той е в затвора. Поведението му 
там е достойно. Когато прокурорът 
го подканя да изяви последното си 
желание пред бесилото, осъденият 
на смърт спокойно заявява: „Моля 

ви да пре-
дадете ча-
совника ми 
за спомен 
на сина ми 
от баща му, 
п и с а л к а т а 
ми предай-
те на дъще-
ря ми, а на 
вас, господин прокурор, предавам 
въжето – то скоро ще ви потрябва…” 
Ченгелов увисва на бесилото на 17 
август 1942 г.

Когато войната свършва, плов-
дивчани издигат паметници на 
жертвите от белия терор. Паметни-
кът на Ченгелов беше пред Пощен-
ската палата. С името на кундурджи-
ята в Пловдив израсна обувен завод 
„Петър Ченгелов”, училището до ня-
когашния затвор също носеше не-
говото име.

Четиридесет и седем години по-
късно из Пловдив се появи торна-
до, което изкорени антифашистки 
паметници по площади и булевар-
ди, измежду тях – и паметника на 
Ченгелов.

Но за Ченгелов, за паметника на 
политзатворника хората от квартал 
„Хаджитаневи” и днес разказват спо-
мени. Там над бесилото на Ченге-
лов шуми великолепен лес от млади 
полувековни насаждения с красиви 
алеи, пейки и две детски площадки. 
И всяка година през април - в Деня 
на политзатворника, гражданство-
то коленичи пред паметта на Петър 
Ченгелов, цветя се поднасят, сло-
ва се произнасят за победата над 
фашизма и гражданите пак шептят: 
„… на теб, господин прокурор, заве-
щавам въжето. То ще ти потрябва!”

Най-красивият парк в Пловдив е 
този над бесилото на политзатвор-
ниците в квартал „Хаджитанев” в 
Кършияка.

дядо Борис гърНеВ, 
 дом „илинден”  

в с. Бойково, Пловдивско

11 април – Международен ден на бившите политзатворници, 
концлагеристи и пострадалите от фашизма

120 г. от рождението на петър ЧЕНГЕлОВ

Още помня ужаси-
те, побоищата, издева-
телствата, напрежение-
то, безсънието, обидите, 
тревогите в годините на 
Холокоста.

Родена съм в Карно-
бат. Всички еврейски се-
мейства живеехме на ед-
на улица. В града ни бя-
ха изселени няколко ев-
рейски семейства от Со-
фия, които бяха разпре-
делени сред нас. Имаше 
в Карнобат еврейско чи-
талище, еврейско учили-
ще и синагога. Живеехме 
задружно. Но животът ни 
коренно се измени, кога-
то Хитлер запали Втората 
световна война и започ-
на да се разправя с евре-
ите в Германия.

Българското фашист-
ко правителство на Бо-
гдан Филов по приме-
ра на Хитлер издаде За-
кон за защита на нация-
та през 1940 г. и започна 
тормозът над български-
те евреи. Белязани бяхме 

с жълти значки.
Легионерите на Луков 

и бранниците ни дебне-
ха на всяка крачка и не 
ни разрешаваха да изли-
заме от домовете си. Не 
пропущаха да ни обиж-
дат, да хвърлят камъни 
по прозорците ни. Коми-
сарството в града се раз-
пореди да спим облечени 
и обути и с подготвени 
раници за бърза депорта-
ция. Аз бях лишена от дет-
ство и юношество. Когато 
бях на 13 години, с други 
девет деца от квартала ни 
заставиха да работим по 
чужди ниви и градини, да 
правим тухли от кирпич 
и с боси крака да тъпчем 
калта и глината. Мъжете 
от еврейски произход от 
18 до 45-годишна възраст 
бяха изпратени в трудови 
лагери. Сред тях бе и мо-
ят брат Соломон Нисим 
Леви, пратен на каторга 
на полуостров Атия, Бур-
гаско, на гара Пирин и в с. 
Смядово, Шуменско.

Разполагам с офици-
ален документ, издаден 
от Централния държа-
вен архив, с който наше-
то семейство и всички 
мои роднини сме пред-
ложени за депортация 
от околийския полицей-
ски управител на Карно-
бат Пею Караманов, по-
късно осъден на смърт от 
Народния съд. Зная кой 
е и отговорникът за из-
возването ни, дата, час 
и номера на конския ва-
гон. Предвиждаше се из-
возване до гара Радо-
мир, а оттам след 3-дне-
вен престой да бъдем 
предадени на немските  
власти за обгазяване в 
концентрационните ла-
гери на смъртта на пол-
ска територия.

Благодарение на ак-
тивната съпротива на 
антифашистите, на на-
родния представител 
Димитър Пешев, на пра-
вославната църква на 10 
март преди 75 години де-

портацията ни в лагери-
те на смъртта бе отме-
нена. Възразявам срещу 
някои внушения, че цар 
Борис Трети ни е изпра-
щал във временни лаге-
ри, за да ни спаси от де-
портация в Освиенцим 
или Дахау. Та нали той 
подписа изпращането на 
11 343  евреи в газовите 
камери!

Имах възможност да 
присъствам на съдеб-
ния процес срещу Айх-
ман през 1960 г. в Изра-
ел. Видях как оцелелите 
от газовите камери сви-
детелстваха и припада-
ха, когато виждаха в здра-
во бронирана будка из-
верга. Учудващо спокой-
ствие изразяваше него-
вото лице. Като че ли той 
е героят, на чиято съвест 
тежат стотици хиляди чо-
вешки същества.

Това време вече е от-
минало, но не трябва да 
се забравя.

Берта ВладимироВа  

През последните дни в България усилено се за-
говори за ускоряване процеса на присъединяване 
на страната ни към Еврозоната. Премиерът Бойко 
Борисов заяви, че Еврозоната е задължителна за 
страната ни. Европейски лидери като френския 
президент Еманюел Макрон обещаха, че ще под-
крепят България в това начинание. 

Влизането на България в Еврозоната няма да 
е просто формалност.  Това ще бъде най-голя-
мата финансова революция в страната след съ-
битията от 1990 г. (обявяването на мораториума 
върху външния дълг от първото правителство 
на Луканов) и 1997 г. (въвеждането на валутния 
борд). За съжаление в медийното пространство 
задълбоченият и разбираем дебат за плюсове-
те и минусите на членството в Еврозоната от-
съства. Много малко се говори за нейното теку-
що състояние, за проблемите, пред които е из-
правена, за това как страните в нея преминаха 
през кризата. Преди България да поеме по то-
зи фундаментален път на промяна на финансо-
вата си система, е нужно да си зададем някол-
ко важни въпроса: 
 Какво става с Еврозоната в момента и какво 

е нейното състояние? 
 Какви са проблемите и различията между 

държавите в нея? 
 Как се справиха с кризата държавите от Ев-

розоната в сравнение с тези, които са извън нея? 
Европейският съюз беше един от най-засегна-

тите глобални икономически субекти от настъпи-
лата световна финансова и икономическа криза 
през 2008 г. Всъщност тази глобална криза, срав-
нима с Голямата депресия от 1929 г., беше пър-
вият тест за стабилността на еврото като валута 
и на Еврозоната като монетарен съюз. За съжале-
ние повечето страни от Еврозоната не се справи-
ха с кризата. Някои от тях, като Гърция, Италия и 
Испания, все още се намират в рецесия, като ед-
ва ли скоро ще достигнат предкризисните си ни-
ва на растеж от 2007 г. 

Но зад паравана на финансово-икономически-
те измерения на кризата в Европа се крият още 
по-сериозни проблеми. Мощен валутен съюз като 
Еврозоната би трябвало да бъде подготвен (чрез 
своята централна банка в лицето на ЕЦБ и нейния 
инструментариум) да реагира не само на финан-
совите сътресения, но и на дестабилизиращите 
фактори от политическо, социално и демограф-
ско естество. Не трябва да пренебрегваме и фак-
тора „тероризъм“, който за съжаление стана част 
от битието на европейските граждани.  

Държавите в Еврозоната не се справиха с кри-
зата с изключение на силните икономики в лице-
то на Германия и Франция, които заради своята 
индустриална специфика и търговски излишък ус-
пяха да регистрират мним растеж в БВП от поря-
дъка на 0,5-1%. Други държави като Гърция пре-
търпяха истинска икономическа катастрофа. Те 
бяха ударени от микс от възможно най-неблаго-
приятните процеси, които могат да споходят ед-
на икономика: 
 драстичен спад в БВП;  
 растяща безработица, варираща между 10-20%;  
 увеличаваща се младежка безработица, която 
в Гърция достигна до 40%; 
 увеличаване на външния дълг;  
 банкова нестабилност; социално и политиче-
ско напрежение. 

Но защо се стигна дотук? 
един от големите проблеми на еврозоната 

е, че тя обединява в себе си твърде различни 
икономики. 

Самата идея за обединение на държави като 
Гърция и Германия в единен валутен съюз е плод 
на политически амбиции. 

Борислав БоеВ
Следва

паметникът в пловдив, който "демократите" разрушиха.
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Какво са горещи 
вълни? Това е 
моментно усе-

щане за топлина, ко-
ето може да бъде при-
дружено от зачервя-
ване на лицето и из-
потяване.

 Причини за въз-
никване на горещите 
вълни са неизвестни, 
но може да се дъл-
жат на настъпването 

на промяна в цирку-
лацията на кръвта. В 
допълнение някои же-
ни имат сърцебиене и 
втрисане.

 Горещи вълни, 
придружени от изпо-
тяване, се наблюдават 
през нощта, което мо-
же да причини нару-
шения на съня. Често 
това е причина за без-
съние при жените в 

менопауза и предме-
нопауза.

 Интензивността 
и продължителнос-
тта на горещите въл-
ни при жените в ме-
нопауза е различна. 
Някои имат горещи 
вълни за дълъг пери-
од от време. В други 
случаи те могат да се 
проявяват в една или 
друга степен през це-

лия живот. Обикнове-
но интензитетът на го-
рещите вълни намаля-
ва с времето.

 Понякога е невъз-
можно да се избегнат 
напълно. Все пак има 
някои „провокатори“ 
на горещи вълни, ко-
ито допринасят за тех-
ните по-остри и по-
чести прояви. За да се 
предотвратят горещи-
те вълни, се опитайте 
да избегнете тези „аг-
енти-провокатори“:

 Стрес през деня
кофеин – преко-

мерно много.
алкохол – дори и 

малко не е добре.
Пикантна храна 

във всякакви количе-
ства.

 Тесни дрехи – ня-
ма друг начин, тряб-
ва по-широчко да се 
носи.

Топлина – в град-
ския транспорт или 
такситата през зима-

та, а също и вкъщи, 
ако е много топло.

Цигарен дим – 
действа мигновено и 
ефектът е поразител-
но неприятен.

 Ето някои съвети
 как да се отървете
 от горещите вълни:
 Охлаждайте тяло-

то си.
  Проветрете спал-

нята през нощта.
  Носете дрехи, из-

работени от естестве-
ни материи като па-
мук.
 Дишайте бавно 

и дълбоко със стома-
ха си (6-8 вдишвания в 
минута). Дишайте дъл-
боко в продължение 
на 15 минути сутрин-
та, 15 минути през но-
щта и по време на ата-
ка на горещите вълни.

  Планински тури-
зъм, плуване, танци и 
колоездене.

  Охладена въз-
главница под главата 

може да бъде много 
полезна през нощта.

 Говорете с вашия 
лекар за хормоноза-
местителна терапия. 
Това лечение помага 
на много жени. Ос-
вен това то помага за 
намаляване на други 
симптоми на мено-
паузата, включител-
но вагинална сухота 
и разстройства на на-
строението.

 Може да се прие-
мат витамин В ком-
плекс и витамин Е.

Има ли алтернативно 
лечение? 

Преди да се при-
бягва до алтернатив-
на терапия, трябва 
да се консултирате 
с лекар, тъй като тя 
може да предизвика 
нежелани реакции. 
Но лекарите препо-
ръчват: соеви про-
дукти, масло от ве-
черна иглика, лене-
но семе.

Горещи вълни
как да 
    се 

спасим

ИЗпИтАНИ реЦептИ
При задух

 Смесват се 80 г коре-
ни от малина и подбел, 60 
г листа от дюля, 50 г игли-
ка заедно с корените, 30 г 
градински чай и 20 г лене-
но семе. Наситняват се и 4 
с. л. от сместа се варят 10 
мин в 1 л вода. Отварата се 
прецежда и от нея се пие 
по 1 ч. ч. преди ядене, под-
сладена с небет шекер (ра-
финирана захар).
3-4 корена от хрян се 

настъргват на ситно. Смес-
ват се с 400 г пчелен мед. 
Взема се по 1 с. л. 1-2 пъ-
ти на ден.

 Смесват се добре 500 
г пчелен мед с по 1 с. л. 
свинска мас и синапено 
брашно. Приема се по 1 с. л. 
3 пъти на ден преди ядене.
Нарязват се на ситно 

6 коренчета от черница и 
се варят в 1 л вода 10-15 
мин. Пие се вместо вода.
Смесват се по 100 

мл зехтин, мастика и мед 
и парче хрян, настъргано 
на ситно. Приема се по 1 
с. л. само сутрин на гладно.
4 с. л. цвят от глог, 10 

средно големи глави че-
сън, обелени и счукани на 
каша в дървено хаванче, 
10 лимона, смлени с кора-
та, се смесват с 1 кг чист 
пчелен мед (събиран през 
май). Престоява 15 дни на 
тъмно и проветриво място 
(не в хладилник). Бурканът 
трябва да е плътно затво-
рен. Приема се по 2 ч. л. 
от сместа бавно, на глът-
ки 3 пъти на ден половин 
час преди ядене. След из-
черпване на дозата се пра-
ви почивка от 15 дни и се 
повтаря.
Взимат се 100 грама 

листа от къпина, 100 г ри-

ган и 100 г подбел. 3 супени 
лъжици от билковата смес 
се поставят в термос и се 
заливат със 3 чаени чаши 
вряла вода. На сутринта се 
прецежда. Пие се по 150 г 4 
пъти на ден 30 минути пре-
ди хранене.

 100 г дяволска уста. 2 
супени лъжици от билката 
на вечерта се поставят в 
термос и се заливат със 2 
чаени чаши вряла вода. На 
сутринта се прецежда. Пие 
се по 100 г 4 пъти на ден 
30 минути преди хранене.
 3 супени лъжици по-

дбел вечерта се поставят в 
термос и се заливат с 3 чае-
ни чаши вряла вода. На су-
тринта се прецежда, пие се 
на 4 части 30 минути пре-
ди хранене

 При белтък 
в урината

Взимат се две супени 
лъжици наситнена шипка и 
към нея се прибавя поло-
вин чаена чаша царевич-
ни зърна. Слагат се в ли-
тър вода и се варят на тих 
огън около двайсетина ми-
нути. След като изстине, та-
зи смес се прецежда и се 
пие вместо вода цял ден. 
Прави се, докато изследва-
нията не покажат, че опас-
ният белтък в урината е из-
чезнал.  
Две супени лъжици 

листа от черна боровинки 
се заливат с половин литър 
вряла вода. Листата трябва 
да се запарят 2 часа, пре-
цежда се и течността се 
приема 4 пъти на ден по 
една кафеена чашка пре-
ди ядене.
За белтък в урината 

ще ви помогне и смес от 
стръкове от камшик, бо-

рови връхчета, живовляк, 
исландски лишей, иглика 
и семена от анасон. Всич-
ко се омесва добре и две 
лъжици се заливат с поло-
вин литър вряла вода, след 
което се слага на котлона 
да поври десетина минути. 
Като изстине, се прецежда 
и се пие 4 пъти дневно по 
100 грама.

  За здрави 
бъбреци

 Взема се китка магда-
ноз, измива се и се почист-
ва, след което се нарязва 
на ситно. Слага се в тен-
джера и се налива около 
половин литър вода. Тази 
смес се вари в продълже-
ние на десет минути, след 
което се оставя да изстине. 
Прецежда се и се изсипва 
в бутилка, която се приби-
ра на хладно, най-добре в 
хладилник.

 За здрави бъбреци и за 
премахване на натрупана-
та в тях и в организма ни 
сол се пие по една чаша 
на ден. Ще забележите как 
цялата сол и останалата 
натрупаната отрова изли-
за от бъбреците при ури-
ниране. Който не иска да 
вари магданоза, може да 
си направи и алтернатив-
на смес. Китка магданоз 
се смила с пасатора и се 
поставя в чаша минерал-
на вода. Оставя се на слън-
це за час, прецежда се и се 
пие. По този начин всичко 
е в живо състояние, плюс 
това, че водата ще бъде 
енергизирана. 
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С напредването на 
възрастта безсънието 
се засилва. Събужда-
не в ранните часове 
на денонощието, на-
пример в 3, граниче-
що до невъзможност 
да се спи през но-
щта, е разпространен 
проблем при хората 
над 60-годишна въз-
раст. Нерядко денят 
на страдащия преми-
нава в дрямка, сънли-
вост, което значител-
но понижава качест-
вото на живот и е осо-
бено травмиращо за 
по-младите, все още 
достатъчно подвижни 
и с богат социален жи-
вот пенсионери.

Така нареченото 
„старческо безсъние“ 
се характеризира с 
ранно заспиване, но 
и принудително ран-
но ставане по пър-
ви петли. Безсъние-
то е хронично и во-
ди до изтощаване на 
организма, отпадна-
лост, лошо настрое-
ние, намалена актив-
ност през деня, про-
блеми с концентраци-
ята и паметта.

Защо се появява 
проблемът с безсъни-
ето при възрастните? 
Учените твърдят, че с 
напредване на годи-
ните сънят по прин-
цип става по-кратък. 
Променя се и струк-
турата му. Намалява 
продължителността 
на първия цикъл, сън-
ят става фрагменти-
ран, с чести пробужда-
ния, преобладаващи в 
първия и последния 
цикъл на съня. Пъл-
ноценният сън обаче 
остава необходимо ус-
ловие за добро само-
чувствие, възстановя-
ване на организма от 
дейностите през деня, 
включително и от те-
кущите болестотвор-
ни процеси, и играе 
съществена роля за 
усещането за радост 
и младост.

Проблемите със съ-
ня в третата възраст 
имат връзка с още ня-
колко фактора. Кон-
центрацията на хор-
мона мелатонин на-
малява с възрастта. А 
той играе важна роля 
за регулиране на би-
ологичния часовник и 
поддържане на цикъ-
ла сън - бодърстване. 
Подпомага заспиване-
то, притежава способ-
ността да намалява съ-
бужданията през но-
щта и подобрява ка-
чеството на съня.

В повечето случаи 
хората на години при-
емат медикаменти, ко-

ито помагат за под-
държането на едни 
или други функции на 
организма, но и но-
сят своите странични 
ефекти – често нару-
шават вътрешния им 
часовник и накърня-
ват границите между 
съня и бодърстването.

Всичко това може 
да се избегне. Вивато-
нин лека Нощ е уни-
кална комбинация от 
естествени съставки 
– мелатонин и Вале-
риана, които взаимно 
усилват ефектите си и 
гарантират пълноце-
нен сън. За свой-

ства-
та на 
мелатонина да подо-
брява качеството на 
съня вече говорихме. 
Във Виватонин лека 
Нощ действието на 
мелатонина се усилва 
от високопречистения 
и стандартизиран екс-
тракт на Валериана. 
Биологично активните 
вещества от Валериа-
на успокояват нервна-
та система, премахват 
напрежението, стреса 
и улесняват заспива-
нето. Благодарение 
на Валериана нощ-
ният сън е продъл-
жителен и пълноце-
нен, без прекъсване 
от чести събуждания. 
Екстрактът от Валери-
ана има и други поло-
жителни ефекти – по-
добрява настроение-
то, премахва тревож-
ността и подобрява 
концентрацията.

Виватонин лека 
Нощ улеснява заспи-
ването, удължава про-
дължителността на съ-
ня, намалява често-

тата на събуждания-
та, премахва нервно-
то напрежение, стре-
са, тревожността при 
неврози. Виватонин 
лека Нощ е ефектив-
на природна алтерна-
тива на сънотворните 
лекарства. Повлиява 
благоприятно нервна-
та система по физи-
ологични механизми. 
Безопасен е при про-
дължителна употреба.

Виватонин 
Лека Нощ

За пълноценен 
сън

състав:
Високи количества 

на активни съставки 
с доказан ефект вър-
ху съня - екстракт от 
корени на Валериана  
- 200 mg и Мелатонин 
- 5 mg.

действие:
 съкращава време-

то за заспиване;
 удължава продъл-

жителността на съня;
 намалява често-

тата на събужданията;
 регулира биоло-

гичния часовник;
 тушира стреса и 

психическите натовар-
вания;
  подобрява дей-

ността на вегетативна-
та нервна система, на-
строението и имунни-
те функции;
 улеснява адапта-

цията след смяна на 
часовите зони;
 мощен антиокси-

дант.
дозировка:

1 капсулa вечер 30-
60 мин. преди сън

Vivatonin е търговска марка на фирма БОрОла. 
За консултация с лекар специалист се обърнете 

към Клиника БОрОла, София 1202,
 ул. „Цар Симеон“ 52, тел. 02/ 983 62 03, 
е-mail: оffice@bогоlа.соm. За по-богата 

информация посетете www.vivatonin.com. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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Казвам се Пламен 
Николов, от София.

Мъките ми за-
почнаха през про-
летта на 2011 г. Не 
съм първа младост, 
но никога не съм се 
замислял, че ще ме 
стигнат проблеми-
те с простатата. 
Не обръщах внима-
ние на това, че по-
често ходех до то-
алетна, мислех, че 
е от течностите, 
които приемах пре-
ди лягане. Но по-
степенно започнах  
да усещам парене и 
болки при уринира-
не. Положението ми 
се влошаваше, запо-

чнах да ставам по 
3-4 пъти нощно вре-
ме, за да ходя до то-
алетна. 

Тогава посетих 
уролог, д-р Димитров 
от Александров-
ска болница. Прегле-
да ме и ми предпи-
са ПросТаТиЗил 
ПлЮсна билкова ос-
нова. Още на първа-
та седмица усещах, 
че не ме  пари толко-
ва и нямам болки при 
уриниране. На вта-
рата седмица спрях 
и да ставам нощно 
време до тоалетна. 
Пих ПросТаТиЗал 
ПлЮс 3 месеца, как-
то ми беше предпи-
сано. Отървах се от 
проблемите с прос-
татата и непри-
ятните емоции, ко-
ито човек изпитва. 
Чувствам се отново 
млад и пълноценен. 
От личен опит пре-
поръчвам ПросТа-
ТиЗал ПлЮс на 
всички, които искат 
да се избавят от про-

блемите с проста-
тата.

Известно е, че при 
по-голямата част от 
мъжете над 50 годи-
ни простатната жле-
за увеличава разме-
рите си - известно ка-
то хипертрофия на 
простатата. Едновре-
менно с лечението е 
желателно и провеж-
дането на фитотера-
пия. За целта специа-
листите прилагат ак-
тивно специално съз-
дадения билков пре-
парат ПросТаТи-
Зал ПлЮс. ПросТа-
ТиЗал ПлЮс повли-
ява благоприятно 
затрудненото, чес-
то и болезнено ури-
ниране. ПросТаТи-
Зал ПлЮс съдейст-
ва за ремахване за-
държането на ури-
на и за отстранява-
не на пикочните ин-
фекции. ПросТаТи-
Зал ПлЮс спомага 
за стимулирането на 
сексуалната енергия 
у мъжа.

За информация: 
02/9446006, www.vitaherb.bg

гарантират пълноце-
нен сън. За свой-

ства-
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ÏÎÄÀÐÅÒÅ 
ÑÈ ÇÄÐÀÂÅ

За информация се 
обърнете към вносителя: 
“ФармаБиоН ПлЮс” еоод

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

„елда - рУТиН растителни капсу-
ли х 60“ на Espara GmbH, австрия, съ-
четава четири от най-мощните природ-
ни средства, прилагани при проблеми 
с кръвоносните съдове - екстракт от ел-
да (гречка), екстракт от японска софо-
ра, екстракт от червен лозов лист, ру-
тин и магнезий. Продуктът се прилага 
успешно при напукани капиляри, раз-
ширени вътрешни и външни вени, хе-
мороиди, тромбофлебити и трудно заздравяващи ра-
ни, възникнали в резултат на нарушено кръвоснаб-
дяване; за активизиране на  кръвната циркулация и 
лимфния дренаж на венозната система; за увеличаване 
еластичността на стените на вените и нормализиране 
на кръвоснабдяването; за премахване на напрежени-
ето и чувството на  сърбеж и изтръпване; за облекча-
ване на напрежението, отоците, болките и спазмите в 
краката; за предотвратяване на кръвонасяданията и 
ускоряване на резорбцията  при синини и натъртване.

“каНела ПлЮс растител-
ни капсули х 30” на TerraPoint 
GmbH, австрия, e природна ал-
тернатива при диабет тип 2. Съдър-
жа хром, цинк, витамин Е, екстракт 
от нопал и алфа-липоева киселина. 
Поддържа нормални нива на кръв-
ната захар, кръвното налягане, „ло-
шия“ холестерол и триглицериди-
те. Неутрализира свободните ра-

дикали, забавя развитието на диабетните усложнения 
като атеросклероза, ретинопатия, невропатия... Съ-
действа за по-малко натрупване на мазнини, особено 
в коремната област, и лесно използване на мастните 
запаси като източник на енергия. Алфа-липоевата ки-
селина е помощно средство при лечението на диабет 
и периферна нервна дегенерация, за изчистване на 
черния дроб, спиране образуването на катаракта и за 
предпазване от сърдечно-съдови и дегенеративни за-
болявания. Нопалът регулира нивата на кръвната за-
хар, „лошия“ холестерол и триглицеридите, нормали-
зира процесите в стомашно-чревния тракт и функци-
ите на черния дроб. Хромът участва в метаболизма на 
глюкозата и подобрява работата на инсулина. 

“ЗелеН ЧаЙ растителни капсули 
х 60” на Espara GmbH, австрия, е не-
заменим помощник за предпазване от  
преждевременно стареене на всички 
тъкани и органи. Стимулира система-
та за детоксикация на черния дроб и 
намалява риска от злокачествени за-
болявания на белите дробове, гърда-
та, стомаха, дебелото черво, простата-
та и панкреаса. Свежда до минимум вредните влия-
ния от радиацията. Помага за редуциране на тегло-
то, като ускорява изгарянето на мазнините. Забавя 
процеса на стареене на клетките и допринася за по-
дмладяване и дълголетие. Прочиства кръвта от хо-
лестерол и други наслоявания по стените на кръво-
носните съдове. Допринася за намаляване на риска 
от остеопороза, атеросклероза, високо кръвно на-
лягане и сърдечни заболявания. Стимулира отдели-
телната система, функциите на бъбреците и пикоч-
ния мехур. Благоприятства развитието на полезните 
чревни бактерии и спомага за редовното изпразва-
не на дебелото черво.

„еко Зим растителни капсули 
х 30“ на Espara GmbH, австрия, 
е ефективното съчетание на ко-ен-
зим Q10 с витамини Е, В6, В12, се-
лен, магнезий и фолиева киселина, 
подходящ за  ежедневна антиокси-
дантна защита и грижа при: всички 
нарушения на сърдечно-съдовата, 
имунната и нервната система; про-

блеми с регулирането на кръвната захар, астма и алер-
гии; намалено либидо и сексуални неврози; всички 
остри вирусни и бактериални инфекции; пародонто-
патии; синдром на хроничната умора, психическо из-
тощение, стрес и преждевременно стареене; храни-
телна добавка за активни спортисти и за всички хора 
над 35 г. възраст.

С прОДУКТиТЕ На 
ФарМаБиОН плЮС ЕООД

Празниците вина-
ги са предпостав-
ка за топлина и до-

бро настроение. Обик-
новено сме с най-близ-
ките си и се наслажда-
ваме на всеки миг, оп-
итваме се да забравим 
за болката и притесне-
нията. А може усмивка-
та ни да бъде истински 
спокойна и ведра с мал-
ко помощ от природата. 
Продуктът GinkgoVin 
може да Ви бъде верен 
спътник и да Ви помогне 
да „стоплите” празници-
те с много здраве.  

екстрактът от гин-
ко Билоба подобрява 
кръвообращението 
към мозъка и крайници-
те и спомага за усилва-
не на паметта. Установе-
но е, че екстрактът спо-
мага за снабдяването на 
мозъчните клетки с глю-
коза, която е жизненоне-
обходима за правилното 
функциониране на мозъ-
ка и централната нервна 
система. Съставките на 
Гинко Билобата не поз-
волояват образуването 

на тромби в кръвонос-
ните съдове, като в съ-
щото време подобряват 
еластичността им и тях-
ната проходимост. Това 
прави екстракта изклю-
чително препоръчите-
лен за хора, преживели 
инфаркт или инсулт, 
както и за хора, попада-
щи в рисковата група на 
тези заболявания. Прие-

ма се също от страдащи 
от атеросклероза и хи-
пертония (високо кръв-
но налягане).

Екстрактът подобря-
ва кръвооросяването 
на крайниците, благо-
дарение на което успеш-
но повлиява болестта 
на рейно, известна още 
като „синдром на студе-
ните крайници”. Прием-
ът на екстракт от Гинко 
показва и положителни 
резултати при възраст-
ни хора със затрудне-

ния при ходенето по-
ради нарушено кръво-
обращение в долните 
крайници, което причи-
нява болки и подуване 
на краката.

екстрактът от гроз-
дово семе е мощен 
антиоксидант, който 
предпазва клетките от 
разрушителното дейст-
вие на свободните ради-

кали и подпомага нор-
малната циркулация на 
кръвта към малките пе-
риферни кръвоносни 
съдове (капиляри). Екс-
трактът от гроздове се-
ме спомага за по-бързо-
то зарастване на рани по 
кожата, като стимулира 
по-бързата регенерира-
ция на наранените кръ-
воносни съдове. Гроздо-
вото семе забавя старе-
енето на кожата благо-
дарение на антиокси-
дантните си свойства. 

Има противоалергични 
и противовъзпалителни 
свойства и е силен иму-
ностимулатор.

Проантоцианидите 
заздравяват стените на 
вените, като предпазват 
от образуването на раз-
ширени вени и спука-
ни капиляри. 

GinkgoVin е комби-
нация от двата екс-
тракта, който съдър-
жа 100 мг гинко Било-
ба екстракт и 50 мг екс-
тракт от гроздово се-
ме. Екстрактът от Гинко 
Билоба е с най-голяма 
чистота ≤5 ppm (5 ppm 
е максималното количе-
ство Ginkgolic acid, за ко-
ето се счита, че не драз-
ни стомаха). Екстракти-
те допълват и подсилват 
взаимно действието си, 
което заедно с добра-
та им концентрация и 
изключителното им ка-
чество във всяка една 
таблетка прави проду-
кта уникален за българ-
ския пазар. 

Търсете в аптеките
 и без рецепта! 

GinkgoVin - здраве и 
в празник, и в делник
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зара се появи спрей, 
към който тя не ус-
пява да развие ре-
зистентност и който 
я унищожава окон-
чателно, тъй като не 
просто действа вър-
ху нея, а премахва 
и причината за поя-
вата й.

джинджира Цинк 
Пиритион спрей 
притежава изра-
зен антимикоти-
чен ефект, най-си-
лен именно срещу 
Malassezia globosa. 
Той унищожава гъ-
бичката, изчиства ко-
жата и премахва пър-
хота. Активната със-
тавка Zinc Pyrithione 
има противовъзпа-
лителен, антипро-
лиферативен (регу-
лира размножаване-
то на кожните клет-
ки) и имуномодули-
ращ ефект. Допълва-
щите съставки, хид-
ратанти и емолиенти 
възстановяват нару-
шената водно-липид-
на мантия на кожата 
и действат като ес-
тествен овлажняващ 
фактор. Емолиентите 
предотвратяват загу-
бата на вода, омеко-
тяват, охлаждат и ус-
покояват.

ДжинДжира Цинк 
Пиритион спрей –

Ефективно 
решение при пърхот

Предназначение:
Подходящ при пър-

хот. Притежава добро 
действие при проблем-
на, суха и груба кожа на 
петите, ръцете и тялото. 
Успокоява, овлажнява, 
омекотява и подобря-
ва еластичността на ко-
жата.

Начин на употреба:
джинджира Цинк 

Пиритион спрей се 
втрива в корените на ко-
сата след нейното изми-
ване и подсушаване. Ко-
сата се разделя на път, 
както при боядисване. 
джинджира Цинк Пи-
ритион спрей се пръс-
ка и втрива в скалпа. За 
постигане на максима-
лен резултат продуктът 
се оставя през цялата 
нощ и косата се измива 
на следващата сутрин. 
За разлика от шампоани-
те против пърхот  джин-
джира Цинк Пиритион 
спрей осъществява про-
дължителен контакт със 
скалпа.
схема на приложение:

Всяка вечер до из-
чистване.

За поддържане – 2-3 
пъти седмично.

Ñïðåòå ïðîëåòíèÿ ïúðõîò ñ
 ÄæèíÄæèðà Öèíê Ïèðèòèîí

През пролетта ко-
сата е подложена на 
риск от пърхот. Тряб-
ва да знаете, че ако 
решите да му обяви-
те война, всъщност 
трябва да се подгот-
вите за тежка битка 
с Malassezia globosa 
– естествено появя-
ваща се гъбичка, ко-
ято е причина за поя-
вата на пърхот и дру-
ги кожни заболява-
ния при повече от 
50% от населението 
в света.

Проблемът засяга 
толкова много хора, 
че учените положиха 
усилия да разгадаят 
генетичния й код и 
успехът им беше го-
ляма победа за нау-
ката.

Тази често срещана 
гъбичка живее върху 

кожата на хо-
рата и се хра-
ни с липиди 
– мастни ве-
щества по по-
върхността й. 
Човешкият ор-
ганизъм отде-
ля по естест-
вен път себум 
и други липи-
ди в област-
та на кожата 
на главата, ка-
то по този на-
чин създава 
отлична среда 
за развитието 
на Malassezia 
globosa. Сред-
ностатистиче-
ският човек 

може да бъде 
гостоприемник на до 
10 милиона гъбички 
от този вид. Симп-
томите на пърхота и 
себорейния дерматит 
се появяват, когато 
се съчетаят няколко 
неблагоприятни фак-
тора, но сред тях за-
дължителни са нали-
чието на себум вър-
ху скалпа и присъст-
вието на въпросната 
гъбичка.

Malassezia globosa 
амбицира учените да 
я разгадават с упо-
ритото си приспосо-
бяване към всякакъв 
вид препарати, целя-
щи нейното унищо-
жение.

Все пак благодаре-
ние на резултатите от 
новите изследвания 
гъбичката си „наме-
ри майстора“. На па-

GinGira® е търговска марка на фирма Борола. 
За консултация със специалист се обърнете 
към клиника Борола, тел.: +359 2 983 6203, 

софия 1202, ул. „Цар симеон“ 52, 
e-mail: office@borola.com. За по-богата 
информация посетете www.gingira.bg. 

можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

Ñïðåòå ïðîëåòíèÿ ïúðõîò ñ
 ÄæèíÄæèðà Öèíê Ïèðèòèîí

Ñïðåòå ïðîëåòíèÿ ïúðõîò ñ

През последните години пробиотиците се превър-
наха в панацея, използват се при лечението на почти 
всички болести. И това не е случайно, тези полезни бак-
терии ни защитават от вредните нашественици, участ-
ват в обменните процеси, понижават холестерола, ук-
репват имунната сситема, детоксикират.

В аптечната мрежа има над 100 вида пробиотици и 
са достъпни за всеки. В последно време обаче някои 
специалисти алармират, че с тях не трябва да се пре-
калява. Тяхното становище се гради на факта, че всеки 
човек притежава уникална микрофлора и именно тя е 
в основата на доброто здраве. Външно внесените про-
биотици могат да потиснат собствената флора и да на-
стъпи дисбаланс.

Необходимо е да има баланс в количеството и ка-
чеството на храната и в ежедневното ни меню да при-
състват храните, богати на пробиотици. Това е особе-
но важно за децата и хората, приемащи медикаменти.

Кои са тези храни?
Киселото мляко е 

класика в жанра, 
именно от не-
го са изоли-
рани пър-
вите про-
биотици, а 
носителят 
на Нобело-
ва награда 
Мечников го 
обявява за хра-
на на дълголетието 
и здравето. В него се съ-
държа уникалният Лактобацилус Булгарикум, който е 
от растителен произход и се изолира от зелените рас-
тения само на територията на България. Освен него в 
киселото мляко се съдържа и стрептококус термофи-
лис, с който си потенцират полезните свойства. Истин-
ско кисело мляко може да се получи, ако си заквасите 
сами прясно мляко със закваска, купена от специали-
зираните магазини. В магазините се продава био кисе-
ло мляко (доста по-скъпо) или поне купувайте мляко, 
на което има знак БДС (Български държавен стандарт). 
Тези продукти се контролират от Агенцията по храните.  

Друга млечна ферментирала напитка е любимият на 
руснаците кефир. Той се приготвя от козе мляко и фер-
ментирали зърна кефир. Отличава се с високо съдър-
жание на лактобацили и бифидус бактерии. Вече го има 
и по нашите магазини.

Да си набавим 
естествени 
пробиотици

Следва

Киселото мляко е 
класика в жанра, 
именно от не-
го са изоли-
рани пър-
вите про-
биотици, а 
носителят 
на Нобело-

Мечников го 
обявява за хра-
на на дълголетието 
и здравето. В него се съ-
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Острите белодроб-
ни заболявания водят 
до краткотрайна загуба 
на работоспособността, 
а напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са важна 
причина за трайно инва-
лидизиране. В около 10% 
от възрастното населе-
ние се установява из-
разена в различна сте-
пен дихателна недоста-
тъчност. При хронична-
та дихателна недостатъч-
ност се наблюдава нару-
шение в алвеоларно-ка-
пилярната дифузия. За-
труднен е газовият об-
мен и поради задушава-
не на малките дихателни 
пътища, предизвикано от 
бронхиална хиперсекре-
ция. Всичко това означа-
ва настъпване на хипок-
семия (намалено преми-
наване на кислород в ор-
ганизма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съ-
държание на въгледвуо-
кис), тъй като въглерод-
ният двуокис преминава 
през алвеоларно-капи-
лярната мембрана 25 пъ-
ти по-лесно от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 
дим и др. Важно е и то-

ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-

рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бо-

гати на слузести вещества, 
които способстват за оме-
котяване на бронхиални-
те секрети и за по-лесно-
то им отделяне от бронхи-
алното дърво. Екстракти-
те от лечебната ружа имат 
изразен противовъзпали-
телен ефект. Препоръч-
ва се прилагането им при 

у п о р и т и 
кашлици, 
магареш-
ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това 
се устано-
вява бла-
готворно 
в л и я н и е 
на ружа-
та 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 ди-
зентерия.

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 комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 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 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áр. õ 49 лв. + Беçплатна доставка /Îáщо: 49 лв./
2 áр. õ 45 лв. + Беçплатна доставка /Îáщо: 90 лв./

3 áр. õ 39 лв. + Беçплатна доставка /Îáщо: 117 лв./

ÖÅÍÀ: 

ÁÐÈÒÀÍÑÊÈ Ó×ÅÍ ÐÀÇÊÐÈÂÀ ÁÅÇÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ ÌÅÒÎÄ, 
ÊÎÉÒÎ ÅËÈÌÈÍÈÐÀ ÁÎËÊÀÒÀ È ÑÊÎÂÀÍÎÑÒÒÀ
 Â ÑÒÀÂÈÒÅ Â ÐÀÌÊÈÒÅ ÍÀ 4 ÑÅÄÌÈÖÈ

Можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40. 
Както и на интернет страницата: http://tonik.info/arthrofix/  

или да го потърсите в по-добрите аптеки.

Лечебни свойства 
на лимоновия сок

Даже да сте над 60-годишна възраст, още след 4 седмици ще имате здрави и гъвкави 
стави като на 20-годишен. Болките в колената, лактите, таза или китките изцяло ще 

изчезнат, а Вие ще си върнете пълната подвижност на ставите. Всичко това е възможно 
благодарение на научния пробив на проф. Милър от 2016 година.

ÁÐÈÒÀÍÑÊÈ Ó×ÅÍ ÐÀÇÊÐÈÂÀ ÁÅÇÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ ÌÅÒÎÄ, ÁÐÈÒÀÍÑÊÈ Ó×ÅÍ ÐÀÇÊÐÈÂÀ ÁÅÇÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ ÌÅÒÎÄ, 
ÊÎÉÒÎ ÅËÈÌÈÍÈÐÀ ÁÎËÊÀÒÀ È ÑÊÎÂÀÍÎÑÒÒÀÊÎÉÒÎ ÅËÈÌÈÍÈÐÀ ÁÎËÊÀÒÀ È ÑÊÎÂÀÍÎÑÒÒÀ
ÁÐÈÒÀÍÑÊÈ Ó×ÅÍ ÐÀÇÊÐÈÂÀ ÁÅÇÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ ÌÅÒÎÄ, 
ÊÎÉÒÎ ÅËÈÌÈÍÈÐÀ ÁÎËÊÀÒÀ È ÑÊÎÂÀÍÎÑÒÒÀ
ÁÐÈÒÀÍÑÊÈ Ó×ÅÍ ÐÀÇÊÐÈÂÀ ÁÅÇÎÏÅÐÀÒÈÂÅÍ ÌÅÒÎÄ, 
ÊÎÉÒÎ ÅËÈÌÈÍÈÐÀ ÁÎËÊÀÒÀ È ÑÊÎÂÀÍÎÑÒÒÀ

Това бе истински шок. 272-ма-
та участници в първите в истори-
ята тестове на новото откритие на 
проф. милър не можеха да повяр-
ват. след 30-дневни тестове си вър-
наха пълната подвижност, както и 
напълно премахнаха болките в ста-
вите. също така укрепнаха ставите, 
а хрущялът се възстанови.
Ето средностатистическия ефект,

 постигнат от участниците:
 Пълно премахване на болката в 

ставите и гръбнака още след първа-
та седмица на ползване.
 Премахване на неприятното 

усещане за скованост в ставите след 
първите 2 седмици.
 Премахване на възпалението и 

възстановяване на ключовите еле-
менти на ставите (кости и хрущяли) 
за 4 седмици.
 Възвръщане на пълната физиче-

ска подвижност след 30 дни.
За обикновения човек това

 изглежда невъзможно
Все пак от научна гледна точка това са 

нормални способности за възстановя-

ване, които всеки организъм притежа-
ва. Не е чудо, а просто най-новото науч-
но откритие. Подробностите изяснява 
проф. Милър: „Открихме някои активни 
съставки, които проникват в нанострук-
турата на ставата и стимулират хрущял-
ните клетки към регенерация. Не само 

че премахват възпалението, но също та-
ка подхранват клетките и начеват про-
цес на самовъзстановяване. Въпросни-
те активни съставки са в състояние да:
 стимулират хрущялните клетки 

към пълно възстановяване – благода-
рение на това ставите се възстановяват 
независимо от възрастта;
 увеличат синовиалната течност с 

40% – благодарение на това ставите ук-

репват и стават „по-еластични“;
 елиминират възпалението 9 пъ-

ти по-бързо – благодарение на това 
болката намалява с всеки изминал ден.

Но това не е всичко. Съставките за-
бавят загубата на колаген и ставна теч-
ност, както и тласкат клетките към ре-
генерация. Вследствие на това стави-
те възвръщат пълната си подвижност 
на наноклетъчно ниво, а организмът 
сам „поправя щетите“. Това е изцяло 
натурален начин. За да бъде тази фор-
мула достъпна за всеки, аз я въведох 
във формата на капсули под наимено-
ванието  арТроФикс регеНераТор.“

Новата формула под формата на кап-
сули вече прави кариера по цял свят. 
Отвсякъде се чуват отзиви на доволни 
потребители. 

арТро-
Ф и к с 
р е г е -
Н е р а -
Т о р 
п р е -
дизвик-
ва сен-
зация в 
Б ъ л г а -
рия, като вече помогна на повече от 
10 000 човека. Дистрибуторът инфор-
мира, че има прекалено много заявки 
и е възможно в скоро време продуктът 
да се изчерпа. Складовете се опразват 
с всеки изминал ден. Ако  проявявате 
интерес към формулата, съветваме Ви 
бързо да вземете решение, понеже ско-
ро може да я няма в наличност.

 ПРЕДИ   И СЛЕД

Консумацията на лимони в еже-
дневното меню намалява риска от 
затлъстяване, диабет, сърдечни за-
болявания и обща смъртност, като 
успоредно с това помага за здрав 
вид на кожата, повишава енергия-
та и намалява теглото.

Източник на витамин С
В една чаша лимонов сок се съ-

държа почти 12 милиграма вита-
мин С, което представлява 13% от 
препоръчителния дневен прием за възрастни мъже, поч-
ти 16% от този за възрастни жени, почти 14% за бременни 
жени и около 10% за кърмещи жени. Витамин С действа 
като мощен усилвател на имунната дейност, като съще-
временно подпомага синтеза на колаген - вещество, не-
обходимо за поддържане на здравето на кожата, сухо-
жилията, връзките, хрущялите и кръвоносните съдове.

За да се възползвате от това, заменете кофеиновите 
напитки с чаша вода с добавен в нея пресен лимонов 
сок. Ежедневният прием на тази освежаваща напитка 
ще спомогне за по-добро храносмилане, намаляване на 
теглото и ще ви осигури витамин С.

Против жлъчни камъни
Лимоновият сок подпомага храносмилането и насър-

чава производството на жлъчка. Смес от лимонов сок и 
зехтин се използва като средство за премахване на жлъч-
ни камъни. Вземете половин чаша висококачествен сту-
дено пресован зехтин (може да използвате цяла чаша, 
но когато правите това за пръв път, е по-добре да започ-
нете с по-малко количество) и същото количество кон-
центриран пресен лимонов сок. Може да добавите една-
две скилидки чесън и половин чаена лъжичка джинджи-
фил. Пийте от получената смес бавно на малки глътки. 

Срещу запек
Смес от лимонов сок и вода може да бъде евтино и 

ефективно средство срещу запек. Киселинното му съ-
държание ускорява перисталтиката.

Изстискайте сока от половин лимон в половин чаша 
вода и изпийте сместа преди лягане. След ставане из-
пийте още една чаша. Може да използвате и смес от ли-
монов сок и ленено семе. 
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Ползи и вреди 
от аспирина

ацетилсалици-
ловата киселина, 
позната още с тър-
говските наиме-
нования аспирин 
и ацетозал (ацети-
зал), е лекарство от 
семейството на са-
лицилатите. 

Успокоява болката, сваля високата температура, 
премахва възпалението при ревматични и други за-
болявания. Има противосъсирващо действие и се из-
ползва дългосрочно в ниски дози за предпазване от 
сърдечен удар и рак.

Ацетилсалициловата киселина е синтезирана за 
пръв път през 1897 г. от немския химик Феликс Хоф-
ман, който търсел по-ефикасно и поносимо антирев-
матично лекарство за баща си.

Дългосрочното приемане на аспирин в малки до-
зи блокира необратимо производството на тромбок-
сан А2 в тромбоцитите, потискайки по този начин 
слепването им. Това „разреждащо“ кръвта свойство 
го прави полезен за намаляване на вероятността от 
сърдечен удар. Веднага след остър сърдечен удар 
също се дават големи дози аспирин. Те могат да по-
тиснат синтеза на протромбин и така да осъществят 
втори, различен противосъсирващ ефект.

Всяка година се отчитат фатални случаи от пре-
дозиране на аспирин, но в повечето случаи употре-
бата му е полезна. Най-важните нежелани странич-
ни ефекти, особено ако се приема в големи дози, 
са проблеми със стомаха и червата (включително 
язви и кървене на стомаха) и тинитус (шум в уши-
те). Друг страничен ефект, дължащ се на противо-
съсирващите му свойства, е увеличеното кърве-
не при менструация. Тъй като е установена връзка 
между аспирина и синдрома на Рей, той вече не се 
използва за борба с грипоподобни симптоми и ва-
рицела при децата.

Установено е, че ацетилсалициловата киселина 
запазва цветята във вазата свежи за дълго време и 
помага на растежа на растенията, като предотвратя-
ва много от характерните за тях болести.

Употребява се и при консервиране на зеленчуци 
в домашни условия.
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Проза Поезия

Áëагоäарÿ!
трепетитрепети

×есТносТТа на бродßÃаТа

Не ме е страх за старостта да пиша,
тя всеки ден ми праща благодат,
подарък е и няма миг излишен,
че имам още дълг към този свят.

Благословена съм. . . и благославям,
по-състрадателна съм от преди,
разбрах – по рождество и смърт сме равни,
различни сме по дух и по мечти.

И ако ти – безсилен пред живота,
измерваш го със власт и със пари,
от ден на ден ще ставаш по-самотен,
страхлив, объркан и ще го кориш.

Доброто покрай теб ще отминава
и ти ще си докрай ни дал, ни взел.
Аз искам по любов да бъдем равни,
това е и божествената цел!

Веселка колеВа, свищов

Слънце, пролет, синева,
вън ухание се носи,
чичо Пейо пак запя,
крачат щъркелите боси.

Слънце, пролет, синева,
вишнята във цвят е цяла
и зюмбюлите сега
са главичките подали.

Слънце, пролет, синева,
край прозореца допряна,
реши своята коса
възрастна красива дама.

Разресва дълго тя косите
със сребристоснежен блясък
и поглежда кат прелитат
двойка гълъби със плясък.

А в утрото лъчите галят
тялото й още сънено,
те трепети любовни палят
и огнени, и изумрудени.

Пламен ПеТроВ,
гр. елин Пелин

Птица ме здрависа с нежни трели,
вятър ми прошепна нещо в коси оредели.
Благодаря ти, Господи!

Облаци памучни в синева пътуват
и със слънце закачливо в моите очи лудуват.
Благодаря ти, Господи!

Нежно, тъничко гласче на внучка
по телефона ме зарадва.
Поредния рожден ден – ясен, ведър,
от живота си откраднах.
   Благодаря ти, Господи!

Павлина иВаНоВа

Напоследък го срещам 
често. Няма да спомена-
вам името му, защото е 
публична личност, пък и 
се страхувам да не се оби-
ди, че му правя непоръча-
на реклама.

Първия път, за който 
ще разкажа, се видяхме в 
трамвая. Сподели с мен, 
че са му откраднали порт-
фейла – със снимки, пари, 
лична карта, кредитни до-
кументи… Бяха му оста-
нали шепа жълти стотин-
ки. Не стигаха дори за ка-
фе, да не говорим за една 
разхлаждаща бира, защото 
беше все още горещо лято.

И въпреки че нямаше 
пари в него, ме изненада 
удивителната му постъп-
ка на една от столичните 
спирки на градския транс-
порт. Преди да седнем на 
една от пейките в градин-
ката, за да чакаме автобу-
са, се поздравихме с наш 
общ познат – ром, добър 
ковач и освен това зани-
маващ се и с коминочи-
стаческа работа.

Човекът ни поздрави, но 
ни подмина и извади мо-
билния си. Търсеха го кли-
енти. В същото време от 
джоба му изпадна на тро-
тоара една тлъста петдесе-

толевка. Момчето я подми-
на, без изобщо да разбере 
какво му се беше случило. 
Тогава пенсионерът бро-
дяга, за когото разказвам, 
без изобщо да се замисли, 
се наведе, взе парите и го 
догони:

- Приятел, парите на ко-
го ги подаряваш? – и му 
ги подаде. 

Учуди ме етичността на 
единия и неблагодарността 
на другия. Поне едно „бла-
годаря” да беше му казал 
от сърце. Да не говорим, 
че можеше от добра воля 
и да го почерпи. По-късно 
човекът, за когото разказ-
вам, ме срещна пред едно 
от студията на водещите ни 
телевизии. Разбра, че съм 
безпаричен и безработен, 
и ме повика при групичка 
други наши общи познати. 
Бяха записани като стати-
сти в едно телевизионно 
шоу. Записаха и мен. И чес-
то започнахме да се среща-
ме пред камерите.

Поради предпразнични-
те коледни и новогодишни 
ваканции разпуснахме гру-
пичката си. И ето че преди 
няколко дни моят познат 
отново ме изненада. Ви-
дяхме се при наша съсед-
ка на една от касите, къде-

то си плащаме режийните, 
ток, телефон, вода… Знам, 
че от много време не бе-
ше успял да си плати тока 
и водата. Сега се разпла-
щаше с ЧЕЗ.

- Телефонът ще поча-
ка. И да ми го спрат, няма 
кой да разбере. Но ако ми 
изключат тока поради не-
платени сметки, ще стана 
за смях на цялата махала.

Плати и понеже бяхме в 
една посока, вървяхме за-
едно. Човекът прибра бе-
лежките от платената смет-
ка, извади други докумен-
ти, после няколко едри 
банкноти, преброи ги и се 
разтрепери:

- Боже, това са парите 
за тока! Двайсет лева съм 
дал по-малко на Галя. Ела 
с мен да си оправя смет-
ката. Исках в банката да 
дам повече, но само тези 
ми останаха.

И ми показа седемдесет 
лева. Наместо да ги даде 
на касиерката, той й беше 
подал с двадесет лева по-
малко. И тя му беше вър-
нала и ресто, вместо да му 
поиска по-голямата сума.

Върнахме се. Извини се 
на момичето зад гишето 
и й подаде двадесетте 
лева, с които неумишле-

но я беше още-
тил. Тя му се 
усмихна при-
знателно, 
б л а -
г о -

дари му, съвестно прове-
ри последните плащания. 
Извини се на няколкото 
чакащи за плащане кли-
енти. И след като откри 

грешката, отново му бла-
годари и продължи ра-
ботата си. 

Оттам Човекът оти-
де в банката, за да си 
даде последните ос-
танали му от пенси-
ята пари. Е, имаше 
и да си купи и един 
хляб и да изпие ед-
на ракийка за об-
лекчение, защото 
за пореден път бе-

ше доказал, че пен-
сионерите може да 
са бедни, но не са 
мерзавци. За разли-

ка от маститите ни 
управляващи, които при 

подобни ситуации едва 
ли биха постъпили по 
същия начин. 

От мен като автор и 
свидетел един искрен 
поклон пред Човека, 
за когото разказвам! И 

знам, че от огромното 
мнозинство пенсионери 

в родината ни повечето 
са такива като моя анони-
мен герой.

красимир сТеФаНоВ, 
Владая

Не чувствате ли капка 
неудобство,

или умът ви вече е в отсъствие,
че кървавото петвековно

 робство
прекръстихте със думата 

„присъствие”?

Ще дойде време сметка да дадете
на хората, които ви избраха!
Какво ще отговорите, кажете,
навярно, че Русия е „заплаха”?

И спрете с тия ваши пледоарии,
народът е обречен днес на мора…
Едно безумие мори България
и докога ще го търпим бе, хора?!

емануил ТриФоНоВ

Дали безумна майка ви родила,
за да израснете такива Юди,
дали с отровно биле ви кърмила,
че всички сте несвестни или 

луди?

Предадохте славянските си 
братя,

със руска кръв земята напоили,
които ни дариха свободата,
и днес се кланяте на чужди сили!

Забравихте Батак и Перущица,
забравихте за Плевен и за 

Шипка,
за кървавата шумяща Марица,
за славната Старозагорска 

битка.

Но живи са в народните ни песни
Вълчан, Страхил и Сирма, и Боряна,
Хаджи Димитър под звезди небесни
все още пъшка с лютата си рана.

Народът помни робското теглило
и ятагана, над глави надвиснал,
още проклина черното бесило
там, на което Левски е увиснал.

Посрамихте перото на поета,
макар че се зовете патриоти,
ако възкръсне в таз родина клета,
сега вас би нарекъл "идиоти".



11.IV. - 17.IV.2018 г.
15

Български 21Писмата Радости и болки

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

СпОДЕлЕТЕ С НаС

людмила Филипова сĸочи на собст-
вения си чичо! аĸтyалната писателĸа и 
изследователĸа е на нож с пpоф. лъ-
чезаp Филипов. Ябълĸата на 
pаздоpа се оĸаза едно от не-
говите последни интеpвюта.

B него yченият твъpди, 
че до пет години човечест-
вото ще yстанови ĸонтаĸт 
с Hло. сpещy астpофизиĸа 
тpъгна подписĸа да бъде из-
гонен от БаH. Tой е ĸанен 
непpеĸъснато на световни 
симпозиyми на yфолози, но 
от аĸадемията го пpизоваxа 
да не свъpзва името си с ин-
ститyцията. Πлеменницата 
мy людмила Филипова въ-
стана сpещy мнението 
мy за извънземните. и го 
pазĸpитиĸyва яpостно в со-
циалната мpежа. ето ĸаĸво 
написа:

„е, и аз избyxвам поняĸога. 
Hо не мога да слyшам повече за интеp-
вюта от чичо ми, в ĸоито той обяснява, 

че сме имали ментален ĸонтаĸт с из-
вънземни. Kоито били сĸpивани от ЦPУ.

Hяма нито едно сведение за ĸонтаĸт 
или аpтефаĸт, свъp-
зан с извънземни. а, 
вяpвайте ми, едно да 
имаше, ще гpъмнат 
медиите. Tвъpдения, 
че има извънземни 
на Mаpс и Bенеpа, са 
бpyтални. Hа Mаpс все 
още десетĸи апаpа-
ти не могат да засеĸат 
доpи баĸтеpия. а на Bе-
неpа пpи + 460 гpадy-
са по Целзий доpи не 
опитват. ЦPУ не ĸpие 
ниĸаĸви извънземни 
от нас, таĸа че това са 
пълни догадĸи и пpед-
положения. също таĸа 
чичо ми не е пpофесоp 
и от БаH са го молили 
да спpе да цитиpа ин-

ститyцията с безyмните си твъpдения“, 
пише людмила Филипова.

Hана Гладуиш загу-
би най-силната си под-
кpепа. Hай-близкият й 
човек не може да под-
кpепя вече водещата 
на „Съдебен споp”. Тя 
е оставила майка си в 
xоспис и вече не може 
да pазчита на нея.

Нана я е изпpатила 
там, защото пpеди ня-
колко години заболяла 
от алцxаймеp.

Състоянието й се 
влошило още повече и 
затова възpастната же-
на имала нужда от по-
стоянно лекаpско на-
блюдение. Hана Гладу-
иш споделя, че това би-
ло едно от най-тpудни-

те й pешения в живота.
Bодещата дълго об-

мисляла дали да изпpа-
ти майка си в специали-
зиpаното здpавно заве-
дение, но непpекъснато 
влошаващото й се здpа-
вословно състояние я 
накаpало да го напpави.

Тя посещавала pоди-
телката си веднъж ме-
сечно. Hо сpещите били 
твъpде болезнени. Mай-
ката на Hана не познава-
ла нито нея, нито зет си, 
нито внука си.

Hай-стpашното за те-
левизионеpката било, че 
майка й нямала ни най-
малка пpедстава пpез 
какви жестоки битки за 
живота си пpеминавала Драга редакция,

Напоследък чета във вестника 
много споделени случки и съдбов-
ни моменти, станали с читатели на 
изданието. След дълги колебания 
и аз реших да споделя нещо, кое-
то не ми дава мир и покой, с пла-
хата надежда, че някой ще ми да-
де съвет как да постъпя. Знам, че 
всеки трябва да решава семейни-
те си проблеми, но понякога те са 
толкова абсурдни, че човек не мо-
же сам да се ориентира и да взе-
ме най-доброто решение. 

Синът ми се ожени и две години 
живя при мен и съпруга ми в наше-
то жилище. Там се роди и второто 
им детенце, а след това излязоха 
на квартира. После се премести-
ха в друг град, където си намери-
ха работа. Докато бяха при нас, 
голямата внучка стана ученичка, 
растеше добро, способно и мно-
го умно дете. Ние със съпругата 
ми винаги сме се отнасяли с лю-
бов и грижа и към децата, и към 
„възрастните” ни деца. Понякога 
моята съпруга пътуваше до тех-

ния град, защото се налагаше ня-
кой да гледа малките. Така стана 
и наскоро – в големите снегове 
тя замина, за да се грижи за мал-
кия, който беше болен, а майка му 
не можело да отсъства от работа. 
Какво обаче било учудването на 
жена ми, когато внучката отказа-
ла да разговаря с нея, а заявила 
и на баща си: „Докато баба не си 
отиде, няма да се прибирам вкъ-
щи.” Възможно ли едно момичен-
це да изрече подобни думи за же-
ната, която е полагала и все още 
полага грижи за нея? Знам, че си-
нът ми не я е научил на подобно 
отношение. Тогава остава подо-
зрението към снахата. Но ние не 
желаем да влизаме в конфликт с 
нея – все пак тя е майка на внуци-
те ни. Как да постъпим? Знаете ли 
колко боли да чуеш подобни думи 
от най-милите си същества? Може 
би някой се е сблъсквал с подоб-
но „синовно” отношение? Ние ли 
сгрешихме?

Íèå ëè ñãðåøèõìå?

Аз съм на 64 години и 
от 20 години съм вдо-
вица. Не мога да кажа, 
че не ми е било тежко 
още от самото начало 
– напротив – със съ-
пруга ми бяхме много 
привързани един към 
друг. Отгледах почти 
сама двете ни дъщери. 
Минаха  години, сега 
те живеят отделно, 
омъжиха се и създа-
доха свои семейства. 
Не са ме оставили, чу-
ваме се по няколко пъ-

Èçâúíçeìíè cêapaëè 
Ëþäìèëa Ôèëèïoâa ñ ÷è÷o é! 

Haнa Глaдyиш зaгyби 
нaй-cилнaтa cи пoдкpeпa

дъщеpя й. Hито за теж-
ките опеpации и теpа-
пиите, които я споле-
тели пpез последните 
шест години. 

В момента тя се бори 
за втори път с диагно-
зата рак.  

ти на ден, идват при мен 
през почивните дни, но 
през всичкото останало 
време съм сама. Имам 
приятелки, с които пием 
кафе всяка сутрин, хо-
дим на екскурзии, теа-
три, но вечер се приби-
рам вкъщи и сядам сама 
пред телевизора. Чувст-
вам се ужасно самотна.
Приятелките ми ме съ-
ветват да се събера с ня-
кой мъж, била съм още 
млада. Вече всичко ста-
вало по интернет, да 

Kатеpина Гоpанова 
изгони Асен Блатечки

Чудото най-после 
се случи. Асен Бла-
течки беше натирен 
от дома си и вpъща-
не назад няма. Жена 
му не издъpжа на уни-
жението и му посочи 
вpатата.  

Оказа се, че Асен 
Блатечки е платил по-

чивката на Диля-
на Πопова и сина 
им Боpил на Mал-
дивите. Tой из-
теглил 5000 лева 
и ги вpъчил на 
манекенката, ко-
ято лично му по-
искала паpите. 
Диляна се ядос-
вала, че актьоpът 
не живее с тяx и 
не дава сpедства 
за детето си все-
ки ден. Затова на-
стояла, че тpяб-
ва да им поема 

pазxодите за почивки 
поне два пъти в годи-
ната. Блатечки се опи-
тал да скpие от Kатеpи-
на за паpите, но тя слу-
чайно видяxа извлече-
ние от банкова сметка 
и pазбpала всичко. След 
което и напълно обяс-
нимо побесняла.

иван ПеТроВ,
Плевен

Ìîæå áè ñúì ñâèêíàëà ñúñ 
ñàìîòàòà

съм си купела лаптоп, 
после било лесно. Има-
ло сайтове за запознан-
ства, откъдето мога да 
се запозная с някой. Но 
аз нямам лаптоп и не-
що не ми се иска да си 
купувам. Не знам защо, 
но въпреки всичко ми-
сълта да живея с няко-
го ме плаши.
 Може би съм свикнала 
със самотата?

„Дъщеpя ти не xоди 
на частни уpоци, за да 
не xаpчим паpи, а ти 
плащаш масpафите на 
любовницата си. Tая 
pабота няма да я бъ-
де. Bзимай си паpца-
лите и се маxай от очи-
те ми“, pазбесняла се 
Kатеpина. А молбите и 
усукванията на мъжа й 
били напpазни.

Πpиятели на Диляна 
Πопова пък pазкpиxа, 
че моделката щяла да 
замине само с компа-
ния на Mалдивите и без 
детето, но като видяла 
пачката от Блатечки, си 
пpоменила pешение-
то. „Πъpвоначалната й 
идея беше да замине за 
Mалдивите с пpиятели 
и да остави Боpил на 
баба му. Kато pазбpа, 
че Блатечки е склонен 
да й плати pазxодите, 
ако вземе детето, вед-
нага си пpомени пла-
новете“, коментиpат 
източниците.

и.к., 
Ботевград
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Орлин павлов е роден на 23 април 1979 г. в 
София. родителите му са солисти на пловдив-
ската опера. Баща му Орлин павлов-старши е 
бас, а майка му Тиха Генова - сопран. На 14-го-
дишна възраст Орлин е приет в театрално-
експерименталната паралелка на Николай Ге-
оргиев и в трупата „4хС“, която гастролира 
на български и международни сцени. по-късно  
учи в пловдивския университет „паисий Хи-
лендарски“, специалност „Сценични синтетич-
ни изкуства“. паралелно работи в Държавния 
сатирично-вариететен театър в Габрово ка-
то актьор. през 1998 г. след кастинг за шоу-
програма в клуб „Опера“, София, започва изяви-
те си с Галя и Миро и пианиста Живко петров. 
през 2002 г. става вокал на група „Каффе“, с 
която в 2003 г. издават албума „Alone“ (”Са-
мотен”), с който печелят наградата „албум 

на годината“ на Телевизия ММ, а също така 
трето място на „Златният елен“ в Брашов, 
румъния, и приз за група на „Мело тв мания“. 
пикът на популярността на групата е победа-
та й на първия конкурс за българска песен на 
„Евровизия“ през 2005 г. След четири години с 
„Каффе“ през 2006-а павлов започва самосто-
ятелна кариера. първата му самостоятелна 
песен е „Мечтаеш ли“. Участва в два риалити 
формата - „Dancing stars“ и „Вип Брадър“ 2012 
г., като ги печели. през 2011-а изпълнява ро-
лята на Христо Манчев в сериала „Отплата“, 
през 2013 г. - главната роля във филма „Жи-
ви легенди“. през 2015 г. журира „Детската 
Евровизия“, а в 2016 г. влиза в трети реали-
ти формат - „Като две капки вода“. послед-
ната му роля е в тв сериала на БиТиВи „Скъ-
пи наследници”.

Стинг с два концерта у нас

Търся усмивка и доброта

От стр. 1
Историята се върти 

около сблъсъка между 
две многолюдни фами-
лии с коренно различ-
ни ценности, а камера-
та снимаше на ключо-
ви локации в Аржен-
тина, Испания и Тур-
ция. Знаете, едно от 
семействата в „Скъпи 
наследници” е оглавя-
вано от тандема Кой-
на Русева и Веселин 
Калановски, а екран-
ният им дом е строен 
от лещенски майсто-
ри. Екстремните спор-
тове също са широко 
застъпени. Деца и вну-
ци трябва да живеят 
под покрива на семей-
ния патриарх за една 
година, без да напус-
кат селото за повече 
от 12 часа. Тези сблъ-
съци ще променят ге-
роите, техните жела-
ния и принципи. Тра-
диции и модерни тен-
денции срещат инова-
тивни бизнес идеи, а 
ценностите на патри-
архалното семейство 
се сблъскват с тези на 
модерното.

- младите хора ха-
ресват поредицата. а 
вие какво дете бяхте? 
Щуро и необуздано 
или свито и срамеж-
ливо?  

- Бях леко диво дете, 

но и скромно, не отри-
чам. Никога не съм из-
карвал родителите си 
извън кожата им, за-
това и не се налагаше 
да ми се карат сериоз-
но. Имах лудории ка-
то всяко друго хлапе, 
без да съм бил край-
но щур и див.

- според вас как-
во трябва да се слу-
чи, за да престанат 
младите хора да на-
пускат красивата ни 
родина?

- Не мисля, че човек 
трябва да се разоча-
рова от нещо или ня-
кого, за да търси но-
ви възможности за ре-
ализация, смело вър-
вейки само напред 
и нагоре. Ако знаеш 
език или езици, ще е 
супер и щом ти писне 
от нещо, започваш да 
се оглеждаш, издир-
вайки нови хоризон-
ти. Гледаш телевизия, 
виждаш какво се случ-
ва и искаш да си в час 
със света. 

- самият вие меч-
таете ли за кариера 
отвъд океана?

- Артист или певец, 
всеки в даден момент 
изпитва нужда от по-
вече публика и при-
знание, затова е нор-
мално да иска повече 
хора да го забележат 

и оценят. Излизане-
то на чуждия пазар 
е много добър вари-
ант, но въобще не е 
лесен за изпълнение, 
тъй като конкурен-
цията е невероятно 
силна.

- Вашите почита-
телки ви определят 
като секссимвол...

- Лично аз не се 
смятам за секссим-
вол, определено. Това 

е етикет, който някой 
някога ти е лепнал и 
според мен няма осо-
бена тежест.

- как изглежда де-
нят на орлин Павлов?

- Ди-
н а м и ч е н . 
Обикнове-
но започ-
ва към 9 
ч. в ком-
панията на 
чаша аро-
матно ка-
фе, вкусна 
закуска и 
още по-ху-
бава глед-
ка. След 
това давам 
старт на за-
дачките си. 
Ако е то-
пло и при-
ятно вре-
мето на-
вън, не се 
з а м и с л я м 
дори и за 
с е к у н д а , 
бързо-бър-

зо яхвам скутера си и 
обикалям София, за да 
отмятам определените 
ангажименти... 

- Животът ми е 
изпълнен с много 
подправки, сред 
които и пикантни, 
но и с много слад-
ки и вкусни неща. 
Понякога съм ла-
комник, а дали е 
добре, предстои да 
разберем.

- рецептата ви 
за щастие?

- Да търся хубави-
те моменти, усмивката 
и добротата във все-
ки един от нас, макар 
той или тя да е лош и 
зверски преднамерен 
човек. Лягам си спо-
коен, без нищо да мъ-
чи съвестта ми, защо-
то съм добронамерен. 
Иска ми се всеки да е 
такъв!

- Целта винаги ли 
оправдава средства-
та?

- Човек не трябва да 
прави определени не-
ща на всяка цена. Кое-
то е писано там, горе, 
се случва. Понякога по 
малко по-друг начин, 
с различна амплитуда 
и успех. Ако е писано 
да правиш нещо - пра-
виш го, ако ли пък не 
е - се примиряваш с 
фактите.

- Пожеланието ви 
към хилядите ни чи-
татели?

- Ще им пожелая 
здраве, радости и спо-
койствие!

Въпросите зададе 
иво аНгелоВ

Композитор, певец, автор 
на песни, актьор, писател и ак-
тивист – Стинг е един от най-
великите артисти на световна-
та музикална сцена. През сво-
ята знаменита кариера той е 
продал почти 100 милиона ал-
бума и е носител на множество 
престижни награди. Концер-
тите на Стинг на 19 и 20 юни 
2018 г. са в Античния театър в 
Пловдив. Мястото е избрано 
лично от него. Какво по-неве-
роятно съчетание на хилядолетна история и кул-
турни традиции, прекрасно допълващи магическа-
та музика на този феноменален артист. 

страницата подготви  Невена НиколоВа

Книгата на полк. 
георги георгиев 
„ПоклоНеНие” из-
лезе в навечерието на 
честванията по повд 
140-ата годишнина от 
освобождението на 
България от турско 
робство. Тя е поред-
ното доказатлество 
за признателността 
ни към руските осво-
бодители. Защото Ру-
сия заслужава нашата 
почит.

Луксозното изда-
ние от близо 200 стра-
ници е с прекрасно 
графично оформлене 

на корицата от търже-
ствата на исполинския 
връх Шипка, който по 
думите на президента 

Радев „е свято място, 
което ни обединява ка-
то народ”.

Впечатляващо е ко-
личеството и качество-
то на илюстрациите, за-
щото много от тях са из-
ключително ценни и ис-
тински реликви, почти 
непознати.

Томчето се състои 
от две части. В първа-
та са поместени статии 
от съставителя, а пред-
говорът е написан от 
проф. Андрей Пантев, 
озаглавен „Отскок от 
връх или връх за от-
скок”, като е придружен 
от манифеста на импе-
ратор Александър II от 
22 април 1877 г. за обя-
вяване война на Турция.

Във втората част са 

- Вие бяхте ексвокал 
на една от най-успеш-
ните групи - „каффе”, 
с която пуснахте пар-
чето „Alone” („само-
тен”). Чувствате ли се 
понякога така?

- Мога да се чувст-
вам така и в невероят-
но голяма компания, и 
когато съм сам. Самота-
та не ме плаши, зареж-
да ме. Обаче рядко ос-
тавам сам.

- Пазите ли спомен 
от първия си музика-
лен опит?

- Естествено. Като при 
почти всяко дете и моят 
беше в детската гради-
на. Добре си спомням, 
че бях суперпритеснен, 
докато пред многото хо-
ра пеех някаква песнич-
ка. Бях с едно смъкнато 
чорапче и облечен като 
кокиче. Голяма веселба 
настана...

- Заради кого бихте 
откъснали залъка от 
устата си?

- Почти за всеки, дори 
и това да е най-големи-
ят ми враг.

- Вкусен ли е ваши-
ят живот?

включени откъси от 
творби на наши авто-
ри, посветени на Шип-
ченската епопея. Раз-
бира се, на първо мяс-
то е „Опълченците на 
Шипка” от Вазов.

Авторът полк. Геор-
ги Георгиев е положил 
значителен труд, за да 
издири свидетелства-
та, посветени на еп-
ичната битка. Книга-
та е не само залог за 
преклонението пред 
подвига на освободи-
телите, но и ще напом-
ня на идните поколе-
ния, че саможертва-
та за родината вина-
ги буди възхищение.

димитър 
коПриВлеНски
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Баварската машина 
прегази Севиля

Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

Програмата на Първа 
професионална лига до 
края на първенството

тенисистите ни 
надвиха Албания

Дербитата между
„сините“ и „червените“

промяна в ръководството на плувните спортове

      Старата госпожа 
клекна пред роналдо 

Шампионска лига – първи ¼ финали

кръг 29, първа четворка
13.4. 17:30 Черно море Витоша
13.4. 20:00 Пирин Благоевград Славия  
София

Шампионска група
кръг 29
14.4. 15:00 Берое Ботев Пловдив
14.4. 17:30 ЦСКА-София Верея
14.4. 20:00 Левски Лудогорец

група на изпадащите
кръг 29
15.4. 17:30 Дунав Русе Септември София
15.4. 20:00 Лок. Пловдив Етър 

кръг 30,  първа четворка
17.4. 17:30 Витоша Славия София
17.4. 20:00 Пирин Благоевград Черномо-
рец

Шампионска група
кръг 30
18.4. 14:45 Верея Ботев Пловдив
18.4. 17:00 Лудогорец Берое
18.4. 20:00 ЦСКА-София Левски

група на изпадащите
кръг 30
19.4. 17:15 Етър Септември София
19.4. 19:30 Дунав Русе Лок. Пловдив 
Кръг 31 
20.4. 20:00 Черно море Славия София

Шампионска група
кръг 31
21.4. 15:00 Левски Верея
21.4. 17:00 Ботев Пловдив Лудогорец
21.4. 20:00 Берое ЦСКА-София

група на изпадащите
кръг 31
22.4. 17:30 Пирин Благоевград Витоша
22.4. 20:00 Дунав Русе  Етър
23.4. 20:00 Лок. Пловдив Септември София
кръг 32
27.4. 17:30 Септември София Дунав   Русе

 Шампионска група
кръг 32
27.4. 20:00 Верея Лудогорец

група на изпадащите
кръг 32
28.4. 17:30 Витоша Черно море
28.4. 20:00 Славия София Пирин Благоевград

кръг 32 шампионска група
29.4. 17:45 Берое Левски 
29.4. 20:15 Ботев Пловдив ЦСКА-София

група на изпадащите
кръг 32
30.4. 20:00 Етър Лок. Пловдив

Шампионска група
кръг 33
4.5. 20:00 Левски Ботев Пловдив
5.5. 20:00 ЦСКА-София Лудогорец
6.5. 20:00 Берое Верея 
кръг 34
12.5. 18:00 Ботев Пловдив Берое
12.5. 18:00 Верея ЦСКА-София
12.5. 18:00 Лудогорец Левски 
кръг 35
16.5. 18:00 Берое Лудогорец
16.5. 18:00 Ботев Пловдив Верея
16.5. 18:00 Левски ЦСКА-София 
кръг 36
19.5. 18:00 Верея Левски
19.5. 18:00 Лудогорец Ботев Пловдив
19.5. 18:00 ЦСКА-София Берое 

Мачовете се излъчват по Диема спорт.

Реал Мадрид съсипа 
с 3:0 като гост Ювен-
тус. Кристиано Ронал-
до даде аванс на Реал 
в резултата още в тре-
тата минута след асис-
тенция на Иско. 

В 64-ата минута пор-

тугалецът направи ре-
зултата 0:2 с истински 
шедьовър - перфектна 
задна ножица. 

В 72-ата минута Мар-
село бе точен за 0:3, оф-
ормяйки крайния ре-
зултат. 

В 66-ата минута от-
странен от игра за вто-

ри жълт картон бе Па-
уло Дибала от Ювен-
тус.

Двата тима преме-
риха силите си на фи-
нала през миналата го-
дина, когато Реал Мад-
рид спечели с 4:1. И 

този път тимът на Зи-
недин Зидан отново се 
разправи със Старата 
госпожа. 

По този начин Ювен-
тус претърпя първа за-
губа в Европа у дома 
от 28 мача (последна-
та такава бе през ап-
рил 2013 година).

гонващи в средата на първото полувреме след по-
падение на Пабло Сарабия, но малко по-късно Хе-
сус Навас си вкара автогол, а през втората част Ти-
аго Алкантара донесе успеха на германския гранд.

Мачът беше много зрелищен. Късметът също 
обърна гръб на Севиля, защото и вторият гол на 
Байерн стана с помощта на рикошет във футболист 
на домакините. Тимът на Юп Хайнкес си взе поука 
след слабото първо полувреме и след изравнител-
ното попадение изцяло доминираше.

Макар и труд-
но, Байерн 
(Мюнхен) спе-
чели гостуване-
то си на Севиля 
с 2:1 и до голяма 
степен си осигу-
ри място сред 
последните 4 в 
турнира. Бавар-
ците се озоваха 
в ролята на до-

Барселона – рома 4:1
1:0 Даниеле де Роси 38 мин. автогол
2:0 Манолас  55 мин. автогол
3:0 Жерар Пике  59 мин.
3:1 Джеко  80 мин.
4:1 Луис Суарес  87 мин.
ливърпул – манчестър сити 3:0
1:0 Мохамед Салах 12 мин.
2:0 Алекс Чембърлейн 21 мин.
3:0 Садио Мане 31 мин.

България по-
стигна първи 
успех в пред-
варителна гру-
па „А“ на турни-
ра от група III на 
зона Европа за 
купа "Дейвис", 
който се про-
вежда на кор-
товете на КТ 
„Локомотив” в 
Пловдив. Димитър Кузманов победи с 6:0, 6:0 Ел-
би Мйещри за 39 минути игра. 

Преди него Адриан Андреев направи страхо-
тен дебют за националния отбор. 16-годишни-
ят софиянец разгроми с 6:1, 6:0 Марио Зили за 
41 минути. 

В срещата на двойки Димитър Кузманов и Васил 
Младенов не загубиха гейм и победиха с 6:0, 6:0 
Елби Мйещри и Генаид Шипея за 34 минути игра.

За спечелването на промоция България раз-
чита на Димитър Кузманов, Александър Лазов, 
Васил Младенов и Адриан Андреев. Капитан на 
националите е Тодор Енев. България е в предва-
рителна група „А“ заедно с отборите на Македо-
ния, Исландия и Албания. В другата среща от та-
зи група Македония победи Исландия. 

За купа „Дейвис”

Началните часове на 
предстоящите три дер-
бита между ЦСКА-Со-
фия и Левски няма да 
бъдат променяни и ма-
човете ще се играят по 
предварително съоб-
щената програма. 

Това стана факт след 
проведена среща меж-
ду представители на 
Българския футболен 

съюз и СДВР. От теле-
визията, която държи 
правата, са били кате-

горични, че не желаят 
никакви размествания 
в програмата. 

Така срещите меж-
ду "червените" и "си-
ните" ще започнат от 
19:00 часа на 11 април 
(първи полуфинал за 
Купата на България), 
от 20:00 часа на 18 
април (от Първа ли-
га) и от 18:30 часа на 

25 април (срещата ре-
ванш за Купата на Бъл-
гария).  

Димитър Бобев замени Таня Бого-
милова на поста генерален секретар 
на Българската федерация по плув-
ни спортове, а Георги Аврамчев беше 
преизбран за председател на центра-
лата. Това стана на отчетно-изборно 
събрание на Българската федерация 
по плувни спортове. Георги Аврамчев 
и Димитър Бобев бяха избрани с пъл-
но единодушие, след като за тях гласу-
ваха всичките 96 делегати на членове 
на регистрирани към БФПС клубове.

Изборът показва, че клубовете 
гласуват пълно доверие на новите 

представляващи плувната федера-
ция Аврамчев - Бобев, които от своя 
страна благодариха за подкрепата на 
клубовете и заявиха виждането си за 
продължаване на програмата за раз-
витие на плувните спортове.

Делегатите аплодираха Таня Бо-
гомилова за работата и усилията й 
като генерален секретар на федера-
цията. Тя заемаше поста в продъл-
жение на 16 години. Димитър Бобев 
е дългогодишен старши треньор на 
представителния отбор на Хърватия 
по плуване. 

Съюзът на професио-
налните футболисти в све-
та призова УЕФА да спре 
ЦСКА-София за евротурни-
рите, докато не изплати за-
къснели заплати за повече 
от милион евро на седем 
играчи. Той се позовава 
на твърдението на ЦСКА-
София, че е наследник на 
фалиралия ЦСКА и пора-
ди тази причина настоява 
въпросните задължения 
от 2015 г. да бъдат плате-
ни именно от този клуб.

Шок за ЦСКА

УТоЧНеНие
Уважаеми читатели,
Не поместваме информация за спортни-

те събития през празничните дни, както 
и изтеглените числа от 27 и 28 тираж на 
Спортния тотализатор поради по-ранно-
то приключване на броя.
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 Айфеловата кула –
състезателна площадка

Световна мозайка

да се преоблечеш 
за 2 секунди

Барабанистът на „Бий-
тълс” бе удостоен с ри-
царско звание за служ-
бата си на музиката. Хер-
цогът на Кеймбридж Уи-
лям награди с високото 
отличие звездата от Ли-
върпул. 

"Това означава мно-
го. Означава признание 
за нещата, които сме на-
правили. За мен е чест да 
го приема." Признание-
то идва 53 години след 
като „Бийтълс” са награ-
дени и с Ордена на Бри-
танската империя. Стар 
сподели, че този път му 
е липсвала съпричаст-
ността на другите члено-

ве на групата.Той прис-
тигна със съпругата си - 
Барбара Бах. Ринго пока-
за знака на мира на фе-
новете и фотографите. 

Музикантът, чието 
истинско име е Ричард 
Старки, бе запитан дали 
би искал вече да го нари-
чат Сър Ринго и той отго-
вори: "Все още не знам. 
За мен е ново и не знам 
как да го употребявате 
правилно." 

77-годишният бараба-
нист обаче добави, че от-
лично знае какво ще пра-
ви с медала си. "Ще го но-
ся на закуска", пошегува 
се Ринго.

Неизпратеното 
писмо на Гагарин

От стр. 1
За щастие завръщането му е благополучно и съ-

пругата му не го получава. Въпреки това седем го-
дини по-късно на Валентина Гагарина се налага да 
го прочете, тъй като Юрий загубва живота си по 
време на рутинен тренировъчен полет с реакти-
вен изтребител.

Здравейте, мои сладки и много обичани Валечка, 
Леночка и Галочка!

Реших да ви напиша няколко реда, за да споделя 
радостта и щастието, които изпитвам днес. Днес 
правителствена комисия реши да съм първият чо-
век, изпратен в Космоса. Ти знаеш, скъпа Валюшка, 
че съм толкова щастлив. Искам да си щастлива с 
мен. На обикновен човек е гласувано доверие за та-
кава важна национална задача – да остави следи в 
Космоса! Има ли нещо по-голямо, което да си поже-
лаеш? Това е история, нова ера! Вдругиден е поле-
тът. Тогава ти ще вършиш обикновените си зани-
мания. Върху моите плещи лежи такава важна за-
дача. Искаше ми се да прекарам малко време с теб 
преди това, да поговорим. Уви, ти си далече! Но въ-
преки това винаги те усещам близо до мен. 

Доверявам се напълно на техниката. Няма да се 
провали. Но ако се случи, човек пада на нивото на 
земята и си чупи врата. Може би в този случай ще 
има някой инцидент. Аз лично не смятам, че това 
ще се случи. Но ако все пак се случи, ще помоля всич-
ки ви и теб, Валюшка, на първо място да не потъва-
те в тъга. Животът е живот и никой не е застра-
хован, че няма да бъде блъснат от кола. Грижи се 
за нашите момичета, обичай ги така, както аз ги 
обичам. Моля те, отгледай ги не като мързеливи 
мамини момичета, а като истински хора, които 
могат да се справят с всичко, което ще им подне-
се животът. Направи ги пълноценна част от ново-
то общество – комунизма. Държавата ще ти по-
могне да го направиш. 

Колкото до твоя личен живот, живей го така, 
както сърцето ти казва – по начин, който чувст-
ваш за правилен. Нямаш никакви задължения към 
мен и не смятам, че имам право на такива. 

Това писмо изглежда твърде мрачно, не се чувст-
вам така. Надявам се, че никога няма да видиш то-
ва писмо и никога няма да се срамувам за този мо-
мент на слабост. Но ако нещо се обърка, трябва 
да знаеш всичко това. Животът ми досега е бил 
честен и правилен. Служих на хората, макар та-
зи служба да е малка. Като дете прочетох думите 
на Валери Чкалов: „Ако ще бъдеш, бъди първият!” Е, 
опитвам се да бъда точно този и ще бъда такъв 
до края. Искам, Валечка, да посветя моя полет на 
хората от новото общество, комунизма, от кое-
то ще станем част, на нашата велика родина, на 
нашата наука.

Надявам се, че ще бъдем заедно отново след ня-
колко дни и ще бъдем щастливи. Валечка, моля те, 
не забравяй моите родители и ако можеш, помагай 
им. Предай им моите най-големи поздрави и ги по-
моли за прошка, че ги държах в неведение, но те не 
трябва да знаят нищо. 

Това, изглежда, ще е всичко. Довиждане, моя ми-
ла! Прегръщам ви силно и ви целувам!

Вашият татко и Юра, 10 април 1961 г. 
Силви Фасон е френска 

дизайнерка, която рабо-

129 души от пет кон-
тинента изкачиха ско-
ростно най-посещава-
ния туристически обект 
в Париж -  Айфеловата 
кула.  Сред тях имаше 
и 40 професионални ат-
лети. Те трябваше да из-
качат 1665 стъпала на 
324-метровата кула за 

възможно най-кратко 
време. 

Победител при мъже-
те тази година е поляк, 

който се справи със за-
дачата за седем минути 
и 56 секунди. 

Шампионка при же-
ните е австралийка, ко-
ято изкачи Айфеловата 
кула за десет минути. 
През 2015 г. в скорост-
ното изкачване участва 
българският планински 

бегач Кирил Николов - 
Дизела, който се класи-
ра на второ място с ре-
зултат от 8 минути.

Картините на световно-
известния художник Сал-
вадор Дали имат съдба 
подобна на автора си. Та-
ка е с неозаглавена него-
ва творба, която е била 
открита след 75 години. 
Експертите смятат, че е 
нарисувана през 1932  г. 
в Испания.

Изследователи по-
твърждават, че при фал-
шификатите на Дали ви-
наги може да се хване ня-
каква грешка. 

Картината е подписана 
"Гала Салвадор Дали" - та-
ка художникът е изразявал 

любовта към съпру-
гата си, Елена Ди-
митриевна Дяконо-
ва, останала в исто-
рията като Гала Да-
ли. Смята се, че това 
е гледка от прозо-
реца на семейната 
къща на Дали в Ис-
пания, която днес е 
музей. Неозаглаве-
ното произведение 
не е имало особе-
на популярност. Се-
га обаче картината 
може да бъде видя-
на в частен музей в 
Ню Йорк. 

И л ю -
зионист-
ката Сил-
вия Лим 
от Ма-
л а й з и я 
се пре-
о б л и -
ча пред 
з р и т е -
лите на 
сцената 
с така-
ва бър-
зина, че 
номерът 
й се смята за чудо. Само за 2 секунди тя успява 
да смени тоалета си и така поставя рекорд – 16 
преобличания за половин минута. Асистент й по-
мага, закривайки само най-пикантните моменти 
с параван. И въпреки всичко никой не успява да 
разбере как Силвия го постига.

Да имаш фасон с... Фасон

Картина на Дали намерена след 75 г.

ринго стар стана рицар

страницата подготви Невена НиколоВа

ти със страст и 
безупречна тех-
ника. Това оба-
че едва ли мо-
же да изненада 
почитателите на 
модата, по-инте-
ресното се крие 
в оригиналните 
модели, които тя 
изработва. Те са 
вдъхновени от 
книгите, музика-

та, изкуството и при-
родата.
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Тв европа

канал 3

ПеТък, 13 аПрил
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Полицаите от края на 
града” (премиера) – ко-
медиен сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

съБоТа, 14 аПрил 
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 1
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Операция „Четири 

лапи” – с уч. на Брендън 
Фрейзър, Брук Шийлдс, 
Мат Прокоп, Кен Джонг, 
Уолъс Шоун и др.

15.00 „Улични танци“ –  с уч. на 
Шарлот Рамплинг, Нико-
ла Бърли, Укуели Роуч, 
Франк Харпър и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Отмъстителите”– с уч. 

на Робърт Дауни Млад-
ши, Крис Евънс, Марк 
Ръфало, Крис Хемсуърт, 
Скарлет Йохансон, 
Джеръми Ренър, Стелън 
Скарсгард, Самюел 
Джаксън, Гуинет Пол-
троу, Том Хидълстън 

23.00 „Игра на нерви“ –  с уч. 
на Ема Робъртс, Джулиет 
Луис, Дейв Франко, Са-
мира Уайли, Емили Мийд 
 и др.

01.00 „Под прицел“ –  с уч. на 
Клинт Истууд, Джон Мал-
кович, Рене Русо, Дилан 
МакДермът, Гари Коул, 
Джон Махони  и др.

04.45 „Игра на нерви“ –  с уч. 
на Ема Робъртс, Джулиет 
Луис, Дейв Франко, Са-
мира Уайли, Емили Мийд 
и др. /п/

НеделЯ, 15 аПрил
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 1
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Трябваше да си ти” (пре-

миера) – с уч. на Корбин 
Бърнсен, Дженифър Лу-
ис, Тори ДеВито, Майкъл 
Рейди  и др.

14.15 „Най-сладкият пай” (пре-
миера) –  с уч. на Джули 
Гонзало, Ерик Арагон, 
Долорес Дрейк, Ронда 
Дент и др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бързи и яростни 5: Удар 

в Рио” –  с уч. на Вин 
Дизел, Пол Уокър, Дуейн 
Джонсън, Лудакрис, 
Джордана Брустър, Тай-
рийз Гибсън и др.

22.40 „Операция „Ескобар” 
(премиера) – с уч. Бра-
йън Кранстън, Джон 
Легуизиамо, Даян Крю-
гер, Джейсън Айзъкс 

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.50 „Бързи и яростни 5: Удар 

в Рио” –  с уч. на Вин 
Дизел, Пол Уокър, Дуейн 
Джонсън, Лудакрис  , 
Джордана Брустър, Тай-
рийз Гибсън и др. /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПоНеделНик, 16 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Като две капки вода“ 

– забавно предаване, 6 
сезон

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон 

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” 

ВТорНик, 17 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

срЯда, 18 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ЧеТВърТък, 19 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“

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

съБоТа, 14 аПрил
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/

08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 - 09:00 – Повторения

НеделЯ, 15 аПрил
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ 
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 -07:00 – Повторения

ПоНеделНик, 16 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

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

ВТорНик, 17 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

срЯда, 18 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/

01:30 -07:00 – Повторения

ЧеТВърТък, 19 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ПеТък, 13 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публицисти-

ка 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

съБоТа, 14 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за времето 

и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 

19.15  „Ексклузивно” - пуб-
лицистика

20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

НеделЯ, 15 аПрил 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Прогноза за времето
10.15  Телестар
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45  Спорт
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  „Интервю на деня”
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за времето 

и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за времето
15.30  новини

15.35  прогноза за времето 
и спорт

16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

ПоНеделНик, 16 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини

14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  Темите - публицисти-

ка
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  прогноза за времето 

и спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публицисти-

ка
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
ВТорНик, 17 аПрил

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.05  Свободна зона с 
Коритаров

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок 

срЯда, 18 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за времето
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.35  Спорт
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00  новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публицисти-

ка 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

ЧеТВърТък, 19 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”

11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите - публицисти-

ка 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок
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ПеТък, 13 аПрил
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Гении и злодеи. Сэ-

мюэл Морзе
15:25 Каменская-5
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Юморина
23:30 В плену обмана. Х/ф
01:00 Белая студия. Влади-

мир Конкин
01:45 Личное дело судьи 

Ивановой. Х/ф

03:10 45 секунд. Х/ф
04:55 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

съБоТа, 14 аПрил
06:00 Кукушка. Х/ф
08:00 Вести. Местное вре-

мя
08:20 Кукушка. Х/ф. Про-

должение
09:40 Живые истории
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!
13:35 Линия жизни. Игорь 

Скляр
14:30 Провинциалка. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Приличная семья 

сдаст комнату. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Ночное происшест-

вие. Х/ф
03:00 Улыбнись, когда пла-

чут звезды. Х/ф
04:35 Линия жизни. Игорь 

Скляр
05:30 Пряничный домик

НеделЯ, 15 аПрил
06:00 Приличная семья 

сдаст комнату. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:25 Утренняя почта
11:55 Смеяться разрешает-

ся
14:15 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
15:05 Больше, чем любовь
15:50 Пешком... Москва 

Солженицына
16:20 Легенды кино. Алек-

сандр Демьяненко
16:50 Когда я стану велика-

ном. Х/ф
18:30 Синяя птица – По-

следний богатырь. 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Геном Курчатова
01:45 Внимание! В связи с 

профилактическими 
работами перерыв 
в вещании до 08.00 
(Мск)

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПеТък, 13 аПрил

6:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Телеканал «Доброе утро»
9:30 «Контрольная закупка»
10:00 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Молодёжная комедия «Вот 

это любовь!» (16+)
1:25 Сергей Юрский, Леонид 

Куравлёв, Зиновий Гердт, 
Евгений Евстигнеев в фи-
льме «Золотой телёнок» 
(12+)

4:15 Наталья Фатеева в фильме 
«Песни моря»

6:00 Новости

съБоТа, 14 аПрил
6:00 Новости
6:10 «Гении и злодеи» (12+)
6:35 Марина Неелова, Алексан-

др Збруев в фильме «Ты у 
меня одна» (12+)

8:10 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Премьера. «Андрей Панин. 

Невыясненные обстояте-
льства» (12+)

11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:40 Премьера. Максим Леони-

дов, Николай Фоменко, 
Екатерина Гусева в фильме 
«Найти мужа Дарье Климо-
вой» (16+)

15:00 Новости (с субтитрами)
15:20 Премьера. Максим Леони-

дов, Николай Фоменко, 
Екатерина Гусева в фильме 
«Найти мужа Дарье Климо-
вой». Продолжение (16+)

18:00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15 Катерина Шпица, Юрий Ко-
локольников в лирической 

комедии «Завтрак у папы» 
(12+)

19:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Премьера. Кирилл Фролов, 

Дмитрий Дюжев в комедии 
«Огни большой деревни» 
(16+)

0:20 Алла Пугачёва, Максим 
Галкин, Андрей Данилко в 
фильме «За двумя зайцами» 
(16+)

2:15 Борис Токарев, Татьяна 
Друбич в фильме «Сто дней 
после детства» (12+)

3:45 Александр Мартынов, 
Татьяна Васильева, Лев 
Круглый, Владимир За-
манский, Юрий Соломин в 
фильме «Право на прыжок» 
(12+)

6:00 Новости

НеделЯ, 15 аПрил
6:00 Новости
6:35 Леонид Марков, Нонна 

Мордюкова, Людмила 
Хитяева в фильме «Русское 
поле» (12+)

8:05 «Смешарики. ПИН-код»
8:15 «Часовой» (12+)
8:45 «Здоровье» (16+)
9:40 «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Алла Пугачева. „А знаешь, 

все еще будет... “» (12+)
11:20 «Познер». Гость Алла Пуга-

чева (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 День рождения Аллы Пуга-

чевой (12+)
17:30 Премьера сезона. «Ледни-

ковый период. Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

22:30 «Что? Где? Когда?». Финал 
весенней серии игр

23:50 Премьера. Павел Прилуч-
ный, Анна Старшенбаум, 
Алексей Чадов, Кирилл 
Плетнёв в комедии «Любовь 
с ограничениями» (16+)

1:35 Виталий Соломин, Вера Гла-
голева в фильме «Искренне 
Ваш…» (12+)

3:05 Улдис Пуцитис в фильме 
«Отель „У погибшего альпи-
ниста“» (12+)

4:25 Галина Польских, Альберт 
Филозов в комедии «Брелок 
с секретом» (12+)

евроком

ПеТък, 13 аПрил
07.00 “Среща с Атон“ 
07.30 „Приказки с Ванчето“ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /

повторение
16.30 Нови хоризонти /повто-

рение /
17.30 Новини 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт
18.30 Документален филм 

СКАТ
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/

23.45 Поп музика 
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 /пов-
торение /

06.00 “ Посланик на културата“ 
06.15 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 

повторение/
съБоТа, 14 аПрил

07.00 „Юртата на древните 
българи“ 

07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева / на живо/

14.15 Актуален репортаж 
15.00 Кратки Новини 
15.10 „През планини и морета“ 

- Приключения в Сибир - 
документална поредица

16.00 “Облаче ле бяло” - пре-
даване за българите в 
чужбина  

17.00 “Изгнаници клети …” - 
Фестивал на арменската 
култура - Бургас 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

19.50 Другата история
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
23.00 Концерт на проф.Дани-

ела Андонова - Роберт 
Шуман - 1 част

23.30 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков / 
повторение/

01.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ 
Другата история

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката /повторение/

04.00 “Изгнаници клети“ / пов-
торение/

04.30 Концерт на Атанас 
Кръстев и Руман Цанов

05.30 “От българско, по - бъл-
гарско” с Галя Асенова /
повторение/

НеделЯ, 15 аПрил
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт / на 
живо/

14.00 Разбулване - /повторе-
ние/

15.00 „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00 „Първото благо“ -  
17.00 Класическа музика - „Пет 

песни за моми хубавици“ 
- Георги Костов

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

17.45 Джон Лоутън представя 
Община Казанлък“ - док.
поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
- / на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Алтернативи” 
21.30 „Има нещо гнило в Да-

ния“ - Игрален филм Скат 
- 1 част

22.35 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

23.00 „Час по България“ /пов-
торение /

00.00 “Фронтално” / повторе-
ние/

02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин 

край - повторение
04.30 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт /повто-
рение/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева / повторение/

ПоНеделНик, 16 аПрил
07.00 Белият Пирин“ 1 част - 

док. филм 
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ 
10.30 Фолклорен концерт - 

„Северозападът пее, за 
да живее“ 

11.50 По следите на лешояди-
те - документален филм 

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/

12.45 Алтернативи 
14.15 Паралакс 1 - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 - повторение
16.00 Първото благо 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/     

18.30 Здравословно / на живо/
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” /
на живо/

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев /на живо/

22.00 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

22.30 Класически концерт - 
Концерт на Десислава 
Бобрина - пиано

23.30 „Прокудени ...“ с водещ 
Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “ Здравословно“ - повто-
рение

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-
рение

06.00 „Един свят без граници„ - 
документален филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт /
повторение/ 

ВТорНик, 17 аПрил
07.00 „Белият Пирин “ 2 - ра 

част - документален 
филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ 
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“ /повто-

рение/
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 Христо 
Деянов /на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” /
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

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00 „ Рисувам по небето с 

поглед“ - Документален 
филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт

срЯда, 18 аПрил
07.00 „ Да намериш верния 

път“ 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот 
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
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване - /на живо/

21.00 „Паралакс“ - /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 „Изгнаници клети“ - 

Фестивал на арменска 
култура Бургас - 1 част 

23.00 Класическа музика - Му-
зикални празници Емил 
Чакъров - Минчо Минчев 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов / повторение /

03.00 “Нови хоризонти“ - пов-
торение 

04.00 Алтернативи - повторе-
ние

05.30 “Час по България” - с 
водещ Пламен Павлов / 
повторение/

06.30 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
- повторение

ЧеТВърТък, 19 аПрил
07.00 „Това е нейната Бълга-

рия“ - документален 
филм

07.30 „Приказки с Ванчето„ + 
китка

07.45 Новини/ повторение/ 
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
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 Храмове на българската 

памет
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“ - 
поздравителен 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 предава-
не /на живо/ 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката / на жи-
во/

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/

03.00 “Първото благо“ - /повто-
рение/

04.00 „Дневниците на уфолога“ 
- повторение

05.00 “Край Босфора“ повторе-
ние

06.15 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт

ПеТък, 13 аПрил
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 9 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 21 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 50 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 51 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 32 

еп. - Сериал 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
03:30 Ключът към успеха 
04:00 Военна прокуратура - 32 

еп. - Сериал 
05:00 Страници от живота - 21 

еп. - Сериал 

06:00 Преследвачът - 18 еп. - 
Сериал 

съБоТа, 14 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 56 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 2 еп. 

- Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 19 еп. - 
Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Семейство Серано - 2 еп. 

- Сериал 

НеделЯ, 15 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Странни птици - Комедия 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 57 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Убийства в Мидсъмър - 

Криминална поредица 
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 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 51 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПоНеделНик, 16 аПрил
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 22 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 51 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 52 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 32 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 32 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 22 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 52 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ВТорНик, 17 аПрил
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 23 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 52 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 53 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
19 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

19 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 23 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 53 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯда, 18 аПрил
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Ченгета под прикритие - 
19 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 24 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 53 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 54 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 

03:45 При Жорж - музика, из-
куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 24 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 54 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧеТВърТък, 19 аПрил
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 25 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 54 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 55 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 10 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 
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ВОДОРАВНО : “Смелостта да обичаш”. “Иполит”. Мандолина. “Ирини”. Трата. 
Велит. Асана. Анали. Мито. БТК. Екери. ЕЛКА. Ав. Обзор. Тимар. Кра. Капра. Атина. 
ИФА. Риа (Крис). Стена. “Ивайло”. Пи. Ман (Хайнрих). Гора. Дан. Домат. Аен. Сика. 
Ру. Ом. Вал. Не. “Ти”. Али. Кеш. “Ветаро”. Семит. Хитин. Мусака. Нове. Ирала 
(Доминго). Истина. Ер. Кокона. Аркада. Оти (Мерлин). Ракитин (Никола). Ив. Даки. 
Па. Авалон. Арани. Тула. Онат (Илхан). Аланин. Нокът. Радон. Инана. Рокади. Ирис. 
Иван. Шира. Анан (Кофи). Калмари.

ОТВЕСНО : Емират. Ариго Саки. Оратори. Епископи. Омилетика. Укор. Илона. 
Бра. Рак. Широка лъка. ОЛИНЕЗА. Ратан. “На нивата”. Оси. “Ако”. Ев. Лата. “Да”. 
ТТТ. Ерат (Кристине). Ема (Бовари). Илорин. Ат. РАР. Те. “Ю ту”. Анона. 
Аманитин. Асир. “Надин”. Адата. “Ина”. Краски. Тор. Аналема. Октава. Ник. Код. 
“Ила”. Аид. “Ра”. Са. Бов. Крива. “Арис”. “Надали”. Дилема. Фа. ДЕУ. “Ена”. 
Ананим. Чили. Кайман. Амо. Окинава. Санитар. ЛАН. ОЛИВЕТИ. Инар (Густав). 

СТЕФАН КРЪСТЕВ

оТ сТр. 38оТ сТр. 27
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пОКАНА

иМОТи

МалКи ОБяВи

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

0894/637021 – про-
даваме къща, кухня, 
селскостопански сгра-
ди с двор, 5 дка овощ-
на градина. Изгодно!

0896/722938 – про-
дава/заменя за малък 
апартамент в София 
имот 880 кв. м близо до 
водите на язовир „Ис-
кър”. Двустайна дърве-
на къща 18 кв. м, много 
строителен материал. 
Облагороден, електри-
фикация, инфраструк-
тура много добра. От-
лична панорама, тиши-
на, чист въздух, на 40 км 
от София – за лов на во-
доплаващ дивеч, зайци, 
сърни, диви прасета, за 
риболов, подводен ри-
болов, ветроходство.

0894794406 – про-
дава къща със стопан-
ски постройки с двор 
740 кв. м, гъбарник, три-

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

0898483353 – продава 
окоренени лозички, 2,50 
лв./бр.

0876/608849 - прода-
ва стъклени чинии и ча-
ши, килими, китеници, 
дървени столове и др. 
Купува грамофонна игла 
за "Акордс" с две тонко-
лони.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава 
китеник, спортен вело-
сипед, старинен часов-
ник, аптекарска везна, 
приставки за бормашина 
- ренде, трион, старинна 
лампа, телефон

0882/642701 - прода-
ва неупотребявани дву-
томни речници по нем-
ски и английски език - 
всеки том по 10 лв., и ху-
дожествена литература

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

0899/821238 – елек-
троинсталации на място, 
електроуслуги, електро-
табло, домашен майстор 
– може и на място. Изгод-
ни цени, професионално 
отношение, ремонт на 
електрически уреди

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – продава 
панелна дограма – 1 лв./
кв. м; продава филател-
ни материали и картички; 
продава грамофон, пло-
чи, видео и касети

093412371 – продава 
стругове за дърво и метал

0897/507266 – прода-
ва мерцедес „Вито 7+1” и 
лада Калина – на метан. 
Спешно!

0888/704219 – пред-
лага плоскорез на Фокин 
– ръчен инструмент за 
15 операции в градина-
та (www.nelab.bg)

0894/258507 – прода-
ва пчелни семейства из-
годно, със стари сандъци 
и 4 заплодени кози

0895/526638 – търся 
контакти с наследници 
и роднини на Игна Вели-
нова, родена около 1920 
г., раждала в Плевен през 
февруари 1940 г.

0894/794406 – Варна, 
продавам лампа „Био-
пром”, легло ортопедич-
но, масажори, пишеща 
машина „Хеброс 1300”

0889/378252 - прода-
ва лечебна кализия. Леку-
ва диабет, катаракта, он-
кологични заболявания - 
разсад; мини казан за ра-
кия - 130 лв., ски трена-
жор - 80 лв. Продава печ-
ка за отопление - конвек-
тор, 2000 W - 42 лв., чехли 
от агнешка кожа, № 38 и 
42 - 20 лв., кожени ботуши 
от Германия № 45 - 40 лв.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - купува фа-
рове за лада 2107, дър-
вен фотоапарат голям 
формат - 18х24 см, три-
челюстен, универсал за 
струг за фланец 85 мм; 
домашен майстор по-
правя мебели, дограма и 
др. Продава дърводелска 
фреза, абрихт и др. аксе-
соари за мерцедес, купе 
114-115, бял ретро волан, 
стъкло за фар

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава 
китеник, радиокасето-
фон, спортен велосипед, 
часовник с кукувица, ми-
кроскоп, аптекарска вез-
на, старинен часовник, 
приставки за бормаши-
на - ренде, трион

0899/845628 - прода-
ва струг, банциг и гатер-
банциг

0896/722938 – бокс 
с много европейски ин-
струменти за електро- и 
механичен монтаж – 100 
лв.; нови нагреватели за 
акумулираща печка 55 
см, фабрични – по 5 лв.

0895/774597 – про-
дава форд ескорт дизел 
на части и цял, плюс ско-
ростна кутия за лада 1600

0988/783323, вечер – 
продава немски компре-
сор за боядисване на ко-
ли и др., преносим в чан-
та, зарядно устройство за 
коли, 3 бутала, първи ре-
монт – 1,3, италиански за 
коли – изгодно! Аспира-
тор 220V, нов, бензино-
ва лампа нова, месингова

0884835886 – бивша 
медицинска сестра с  опит 
търси работа като гле-
дачка на възрастни хора

0887/337684 – купува 
пишеща машина „Хеброс 
– 1300”, радиокасетофон, 
касети с народна музика, 
стари градски песни, ху-
мор, противогаз, елек-
трически трион, запазен 
лаптоп, очила за нощно 
виждане, газов пистолет 
руски, романите „Вой-
на и мир”, „Мъртвите си-
бирски полета”, „Клетни-
ците” 

0897/488261 – прода-
ва мини машинка ръчна 
за чупене на бадеми, кай-
сиеви костилки, лешници 
и орехи. Много е ефикас-
на!

0898/225564 – купува 
стари мотопеди „Балкан” 
и „Симсон”. Може и да не 
са в движение, бракува-
ни. Продава нов немски 
слухов апарат

0887/734234 – про-
дава електрическа печка 
„Горение” с четири кот-
лона, в добро състояние 
– 110 лв.

0888/245413 – про-
дава нов газов котлон – 
88 лв., шалте – 38 лв., ма-
трак – 40 лв., аплици – по 
30 лв., тройка полилеи 
– 80 лв., прахосмукачка 
– 28 лв., месомелачка – 
65 лв.

0896/321902 – прода-
ва две мотофрези – ИМТ 
„Белград”, и „Балкан” Бо-
тевград – 1000 лв.

фазен ток, водоснабде-
но, с. Тополи, Варнен-
ско

0988/873323, след 
18 ч. - спешно отда-
ва самостоятелна стая 
под наем в жк "Люлин", 
съвременно обзаведе-
на, изложение: изток - 
юг. Към стаята има сер-
визни помещения и ба-
ня, всичко необходимо 
за сам човек. Близо е 
до градския транспорт 
- тролеи №6, 7, автобу-
си 111, 42, 108, 82, 81, 
трамвай №8, на разсто-
яние 2-5 минути от ме-
трото - спирка "Люлин"

0878/593726 - про-
дава дворно място 620 
кв. м в с. Ряхово, Русен-
ско, на р. Дунав. Цена 
по договаряне!

0882/488551 - про-
дава подземен гараж 
в центъра на Пловдив, 
бул. "Мария Луиза" 27

0876/344456 - про-
дава двуетажна къща 
обзаведена в с. Ст. Ка-
раджово, общ. Боля-
рово, с дворно място 
1,240 кв. м. В селото 
има минерален извор 

0898/225564 – про-
дава идеален селски 
имот с 2 дка двор, ло-
зе, овошки и две сонди 
за поливане + масив-
на къща в Пловдивско, 
общ. Първомай

0877/311136 – тър-
си стая под наем за сам 
човек в къща – в София 
или около София

0898/225564 – при-
емам нуждаещо се мла-
до семейство или пен-
сионери за поддръж-
ка на идеален селски 
имот в Първомайско

0878/288210 – про-
дава двуетажна тухле-
на къща на две плочи, 
гараж, стопански сгра-
ди, овошки – село Ца-
ни Гинчево, Шуменско

0889/027105, след 
19 ч. - продава едно-
етажна масивна къща 
с ток, вода, платен да-
нък в Пловдив, 1300 кв. 
м двор. Цена по спора-
зумение

02/4690408 – спеш-
но дава обзаведена 

стая под наем! Изгод-
но! Гараж под наем – 
оборудван, с ток и во-
да, близо до градски 
транспорт и метрото

0877/756033 – про-
дава двуетажна вила 
с декар насаждения, 
пчели – до Перущица, 
на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

0884574410 – про-
дава 1900 кв. м двор с 
къща на 2 етажа, 100 
кв. м изба, в центъра 
на с. Недялско, Ямбол-
ско, на централен път 

02/4690408, след 18 
ч. – дава под наем са-
мостоятелна стая обза-
ведена, за непушач, га-
раж с ток и вода

041350362 – прода-
ва вила на два етажа 
с 1,1 кв. дворно място, 
40 кв. м гараж, банциг 
и фреза, на 5 км от зе-
ленчуковата борса в с. 
Плодовитово

0879/694192 – про-
дава двор 800 кв. м, и 
къща – с. Ясен, Плевен-
ско

0899/297967 - про-
дава вила в Момин про-
ход - триетажна, може 
и поотделно I етаж - 20 
хил. евро, II и III обза-
ведени х 25 хил. евро, 
с минерална вода

0896/785986 - про-
дава лозе 2 дка с мал-
ка вила - 46 кв. м, близо 
до болницата в Балчик, 
с изглед към морето - 
50 хил. лв.

0878/181538 – про-
дава къща в Ставерци, 
Плевенско, с 5 стаи, 
декар двор, стопански 
сгради

0894/220590 – про-
дава 1 дка празно двор-
но място в село Засмя-
но, на 30 км от Варна в 
посока Добрич, в регу-
лация – 2000 лв.

0885/335852 и 
0889/433582 – прода-
ва УПИ с бунгало 16 кв. 
м, фургон, лози и овощ-
ни дървета – с. Бошу-
ля, Пазарджишко – 12 
хил. лв.

0895/307569 – про-
дава партер в Бургас 
близо до Краснодар, 
става и за живеене, или 
дава под наем

0897/050151 – про-
дава двуетажна къща, 
декар двор, стопански 
сгради, кладенец – в с. 
Огнен, Бургаско. Цена 
8000 лв.

Ръководството на 88-о журналистическо дру-
жество кани своите членове в Националния во-
енноисторически музей на ул. „Черковна” №92 
на 19 април (четвъртък) от 17 часа на предста-
вянето на книгата на проф. о.з. полковник ма-
рин калоНкиН „с разум и сърце – път през го-
дините”. Експозе ще направи о. з. генерал-лейте-
нант Иван Стефанов.

Очакваме ви, колеги! 

ГЕорГИ ДИМИТроВ НАуМоВ
 от Самоков след войната дълъг период е бил 

кмет на община Бял извор в Родопите.
Вуйчо Гошо, ти като офицер от Българската 
армия участва в най-жестоките сражения на 
река Драва и оцеля. След това смъртта не те 

пожали – на 28 април - 53 г.
Твой племенник Нешо

На 12.4.2018 г.  
се навършват 

3 годиНи 
от смъртта на нашия скъп 

съпруг, баща и дядо о. з. майор, 
ветеран от Втората световна 

война, инженер-химик 
НИКоЛА НИКоЛоВ ПЕТроВ

на 90 години
Липсваш ни! Обичаме те!

семейството

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 4 април 2018 г.

се навършиха
8 годиНи

от смъртта на
ПАВЛИНА ПЕТроВА 

ЦВЕТАНоВА
родена през 1936 г.  

в с. Каменец, обл. Плевен,  
живяла в Долни Дъбник

Мила сестричке (како), липсваш ни много! 
Цял живот раздаваше обич, грижи и 

приятелство за другите. Остави добри 
спомени! Спи спокойно!  
Поклон пред паметта ти!

от семейства генови, андонови  
и сестрите роза и Босилка
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ВрЕМЕТО

д-р иван сТоЯНоВ
Магнитни бури - 12, 13.IV. 

11 аПрил, 25 лУНеН деН, 
ПоследНа ЧеТВърТ,

 лУНа В риБи 
Вашата природна практич-

ност ще бъде допълнена с до-
бро настроение, склонност към 
романтика и висок творчески 
потенциал. Всичко това ще ви 
прави изключително неотра-
зими.

12 аПрил, 26 лУНеН деН, 
НамалЯВаЩа лУНа, 

лУНа В риБи 
Ако ви е осенила някаква 

велика идея, може да пробва-
те да я претворите незабавно 
в живота. Правилно преценете 
рисковете.

13 аПрил, 27 лУНеН деН, 
НамалЯВаЩа лУНа, 

лУНа В риБи 
Може да намалее жизненият 

ви тонус, което да стане причи-
на не само за лошо настроение, 
но и да се обадят стари болеж-
ки. СПА процедури, масажи и 
интензивна почивка ще ви по-
могнат да се справите със стре-
са, затова не ги пренебрегвайте. 

14 аПрил, 28 лУНеН деН, 
НамалЯВаЩа лУНа, 

лУНа В оВеН 
Старите връзки може да 

се окажат много полезни, въз-
ползвайте се от благоприятния 
момент, за да напомните на вли-
ятелни хора за себе си. От пол-
за ще ви бъде и физическа ра-
бота, спорт.

15 аПрил, 29 лУНеН деН, 
НамалЯВаЩа лУНа, 

лУНа В оВеН 
Здравето ви ще бъде добро, 

ако се научите да не претовар-
вате организма си с нервно 
напрежение, предизвикано от 
проблеми в работата.

16 аПрил, 1-2 лУНеН деН, 
НоВолУНие, лУНа В ТелеЦ 

Ще имате много задачи, но 
работата ви ще спори и дори ня-
ма да почувствате, че тя се е уве-
личила главоломно. Динамич-
но ще се развиват и отношени-
ята ви с близките и роднините.

17 аПрил, 3 лУНеН деН, 
НарасТВаЩа лУНа, 

лУНа В ТелеЦ 
Ще бъде полезно да поспор-

тувате, за да свалите нервно-
то напрежение, което ви съпът-
ства. Все повече ваши приятели 
ще се приобщят към вашия на-
чин на живот.

ЛУНеН 
КАЛеНДАр

ЗапОЗНаЙТЕ СЕ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (11.IV.- 17.IV.2018 г.)
В сряда се очаква облачно време, но темпера-

турите ще бъдат  пролетни – от 7 до 20 граду-
са. В четвъртък ще бъде още по-топло, от 12 до 
22 градуса. Ще е ветровито. В петък ще има раз-
късана облачност, температурите ще са още по-
високи – между 11 и 21градуса, но  силният вятър 
ще създава усещането за по-студено време. В съ-
бота ще остане облачно и все още ветровито. В 
неделя не се очаква съществена промяна на вре-
мето. В понеделник и вторник прогнозите са за 
слънчево време.

В дните с повишена слънчева активност 
е възможно да има известно влошаване на 
здравето при хора с високо кръвно налягане. 
От полза за хипертониците ще бъде некол-
кократното дневно приемане в добавка към 
предписаните от лекаря медикаменти на по 
12-15 капки клеева тинктура с глог. Това ще 
доведе до подобряване на сърдечно-съдовата 
дейност и до премахване на артериалния спа-
зъм. Към края на периода е възможно много от 
хората с по-лабилна нервна система да усе-
тят лек отлив на жизнена енергия, като ос-
новни причини за това ще бъдат както про-
летната умора, така и преминаването на лу-
ната през фаза новолуние.

ДЖеСИКА

оВеН - През първия ден  
от периода много от вас 
ще забележат, че пър-

воначалните идеи и усилия за-
почват да се провалят. Не губе-
те кураж – скоро всичко ще се 
оправи.

 ТелеЦ - Използвайте 
максимума, който ви 
се предоставя като 

шанс. Финансовите ви приходи 
значително ще се увеличат. Не-
благоприятни моменти ще има-
те в здравословно отношение. 

БлиЗНаЦи - До среда-
та на периода упорство-
то, коректността и спра-
ведливите ви убеждения 

ще ви помогнат да си създаде-
те изгодни предпоставки за уве-
личаване на материални придо-
бивки. 

рак – Ще постигнете 
напредък в конкрет-

ни инициативи. Финансовите ви 
приходи ще се покачат неусетно 
дори и за вас самите. По-голяма-
та част от вас ще приключат с ва-
жен проблем. 

лъВ - Ангажимент, 
който  ще отхвърлите, 
ще ви даде повече сво-

бодно време, което да посве-
тите на семейството, интимна-
та половинка или на свое лю-
бимо занимание. 

деВа - Моментът е под-
ходящ за планиране на 
пътуване. Около сре-

дата на периода готовността 
ви да отговорите адекватно 
на очакванията на висшесто-
ящите ще ви придвижи напред.

ВеЗНи - Постарайте се 
да виждате отличните 
перспективи за разви-

тие дори и в ангажименти, къ-
дето на пръв поглед ситуация-
та е поставена на кантар. Здра-
вето ви е добро.

скорПиоН - В края на 
седмицата с каквито и 
инициативи да се заеме-

те, е задължително да ги на-
правите достатъчно печелив-
ши за вас. А посещението при 
лекаря ще ви спести здраво-
словен проблем.

сТрелеЦ - Постарайте 
се да бъдете по-ком-
промисни, но и спра-

ведливи спрямо близките си. 
Не повишавайте тон дори и да 
бъдете предизвикани от тях. 

коЗирог - С дипло-
мация ще постигне-

те повече! През почивните 
дни се погрижете за някои 
от личните ви дела, но съ-
що така намерете време и за 
развлечения и срещи с при-
ятели и близки. 

ВодолеЙ - Внесете 
разнообразие в отно-
шенията, на които се 

отдавате заедно с интимната 
половинка. Самотните пред-
ставители от знака ще дейст-
ват като магнит за противопо-
ложния пол. 

риБи - Мнозина от вас 
ще проведат важни де-

лови разговори. Отделете вре-
ме за личните си сметки и доку-
менти. Погрижете се за подо-
бряване на здравето си.

БиОпрОГНОЗа

0876/779479 - вдо-
вец на 60 г/160 см/85 
кг желае запознанство 
с вдовица от 60 до 64 г. 
От цялата страна!

0894/945385 - 72 
г./168 см/72 кг, жена об-
разована желае хубави 
моменти с хубав, обра-
зован и възпитан мъж, 
над 172 см, от 73 до 77 
г. - за щастлив живот. 
Само сериозни обаж-
дания!

0882/974252 – около 
60-годишна жена, здра-
ва, търси своята поло-
винка на подходяща 
възраст, но и финансо-
во стабилен

1000 софия, пощен-
ска кутия 822 – вдови-
ца, 75 г./166 см/69 кг, не 
пуши, запазена, без ан-
гажименти, осигурена, 
търси подходящ спът-
ник в живота

0895/757587 – мъж 
на 62 г., свободен, са-
мостоятелен

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778  – 
73/180/98, инженер, 
симпатичен, сам, оси-
гурен, поет, търси до-
бра, осигурена, непу-
шачка, нематериалист-
ка, без ангажименти же-
на от Варна или София 
– за щастлив съвместен 
живот на двете места

02/9452327 – вдовец 
от София, сам, незави-
сим, с кола, не пуши, 
не пие, 75 г./166 см/70 
кг, желае съжителство 
с дама около 70 г, да не 
пуши и пие, добра до-
макиня, да може да пее, 
свири на народни ин-

струменти, а на мандо-
лина – руски, сръбски, 
италиански, румънски, 
гръцки, стари градски 
песни и шлагери

0879/265162 – 
скромна, земна, уважи-
телна, изключително 
добра, без пороци, тър-
си силно рамо в лице-
то на стойностен и мо-
рален мъж. Думите й са 
истински.

0988/742930 – 62 
г./174 см/65 кг. Добър 
и с приятна визия мъж 
търси добра жена. Не 
пие, не пуши, работи. 
От Плевен, областта и 
съседните области

0894/358377 - Рабо-
тещ желае запознан-
ство с работеща или 
пенсионерка дама за 
сериозна връзка или 
брак. Моля само сери-
озни обаждания и СМС!

0882/550389, Стоя-
нов – 79 г./168 см/71 кг, 
непушач, с полувисше, 
осигурен, добряк, иска 
да живее при нежна до-
макиня от 67 до 82 г. ка-
то влюбено семейство

0877/597790, от 16 
до 22 ч. – вдовец, 166 
см/65 кг/79 г., с много 

На 12 април 
ГЕорГИ ПЕТроВ

журналист от Лом
 навършва

 76 годиНи 
и 56 години 

журналистическа дейност
Желаем ти здраве, 

щастие, бодър дух и дълголетие. 
Обичаме те, дядо!

с много обич от дъщерите миленка и 
красимира, зетьове Васил и кирил, внуци 

грация, Полла, румяна и ангел гърбови 
и сестра Тодорка

75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
на милата ми майчица

СТАНоЙКА ГорЕВА
от Пловдив

На 11 април 2018 г.
 милата ми майчица навършва 

75 годиНи
Дълголетието й се дължи на 

работата и добротата, с които 
са изпълнени дните й.

Мила майко и бабо, с голяма благодарност 
и обич ти желаем здраве, бодър дух, весело 

настроение и активно дълголетие!
Спокойни дни до дълбоки старини!

дъщеря Валя, зет Николай, внуци данчо, 
илия и по-малкият илия, снаха евгения

добро здраве, жилищ-
но устроен, независим, 
без ангажименти, търси 
порядъчна дама с нор-
мално тегло и добър ха-
рактер за съвместно съ-
жителство

057402315 – само-
тен вдовец, осигурен, 
търси жена на подходя-
ща възраст от Добричка 
област

0 8 7 6 / 6 0 0 3 8 2 , 
0898/776349, след 19 
ч. - 71 г./173 см/83 кг, 
разведен пенсионер, от 
Пловдив, живее на се-
ло в собствено жилище. 
Безгранично честен, то-
чен, чистоплътен, сър-
дечен, душевно богат. 
Изглежда перфектно 
запазен, търси дама за 
другарче за цял живот. 
До 70 г. да е, без зна-
чение от град или се-
ло. Живеене – по пред-
ложение на дамата. За 
предпочитане – при 
нея.

0988/955015 – на 41 
г. търси връзка с цел 
брак

0886/792979 – тър-
си жена без ангажимен-
ти, от Великотърнов-
ска, Ловешка и Плевен-
ска област. Може и при 
мен, и при нея!

0877430258 след 19 
ч. - 40-годишен рабо-
тещ варненец 182/96, 

не пуша, не пия, търся 
жена до 37 години от 
Североизточна Бълга-
рия за създаване на се-
мейство и деца.

0898/483353 – 75 
г./166 см/68 кг, жизнен, 
с бодър дух, не пие и не 
пуши, с кола, търси раз-
умна, възпитана и поч-
тена жена. Аз знам, че 
някъде те има и ти също 
отчаяно търсиш срод-
ната душа. Обади се!

0878/463251 – жена 
образована желае ху-
бави моменти с хубав, 
образован и възпитан 
мъж, над 177 см, от 65 до 
73 г. – за щастлив живот

0877/619012 – мъж на 
72 г. от Великотърнов-
ския регион търси жена 
до 67 г. от цялата страна 
– да не пуши, да живее 
при мен на село

0896/255929 – 60 
г., осигурен, самосто-
ятелен търси сериоз-
на жена, копнееща за 
нежност, разбирател-
ство за цял живот. Ча-
кам те!

0893/558487 – вдо-
вец, 68/169/72, търси 
жена от Разград, Русе, 
Шумен, 68-70 г. Моли 
само сериозни обажда-
ния!

02/4445711 – г-н на 
78 г., 180/80 кг, интели-
гентен, осигурен, още 
здрав, с добър външен 
вид, с кола, желае запоз-

нанство с подобна г-жа
0988/990836 – софи-

янка, около 60 г., симпа-
тична, търси своята по-
ловинка – почтен вдо-
вец на подходяща въз-
раст

0988/742930 – 59 
г./173 см/65 кг, работи, 
обича разходките сред 
природата, търси до-
бра жена с приятна ви-
зия, да не пие и да не 
пуши, с добър външен 
вид и здрава.

0877/787202 – търси 
си другарче самотно от 
Брестовица, Пловдив-
ско, на 70 г.

090/363906 – самот-
на вдовица от софий-
ско село, финансово не-
зависима, търси мъжко 
рамо до себе си, топли-
на, уют, близост

0894/526888 – 
67 г./168 см, мъж от Со-
фия търси жена от 50 до 
65 г., домошар, самотна, 
симпатична, от София и 
областта – за сериозна 
връзка. Без есемеси и 
кликване!
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Допринася за оптимизиране когнитивните функции 
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има 
профилактично действие срещу невродегенеративни 
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно старе-
ене на невроните при напредване на възрастта, силен 
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава 
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и 
антитромботично действие. Подпомага оросяването 
на мозъка по естествен начин. 

435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните 
функции на мозъка, насърчава 
паметта и концентрацията. 

Сербо IQ  
мемори комплекс

Всяка капсула от Сербо IQ съдържа 
екстракт от листата на готу 
кола, L-глутамин, стандартизиран 
екстракт от листата на двуделен 
гинко, BioPS® от соеви зърна, дос-
тавящ 25 mg фосфатидил-серин, 
фосфатидилхолин (от соеви зърна) 
- 50 мг, както и стандартизиран 
екстракт от листа на розмарин. 

За повече информация: www.revita.bg  
или на тел. 02 9530583

Съставките в продукта са 
доказано ефективни и безо-
пасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и 
настроението и НЕ ПРЕДИЗ-
ВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

ТЪРСЕТЕ В  

АПТЕКИТЕ! 

Подходящ за употре-
ба от възрастни и хора, 
подложени на умствени 
натоварвания, студен-
ти и ученици. 

 www.revita.bg 

АПТЕКИТЕ! 

този простичък метод е 
достъпен за всеки. той 

помага на 93% от хората

Моята тайна за здрава простата

ПродУкТа „меНмакс” моЖеТе да ПоръЧаТе дирекТНо 
На ТелеФоН 0877 72 10 40, какТо и На иНТерНеТ сТраНи-

ЦаТа HTTP://TONIK.INFO/MANMAX/ или В аПТекиТе. 
ПромоЦиоНалНа 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.)

Здравейте, приятели. Искам да 
споделя полезна информация с все-
ки, който знае какво е болка при 
уриниране и нарушена ерекция.

Преди една година успях да се 
 отърва от простатита. Аз го напра-
вих за малко повече от 2 месеца, 
“унищожих” хроничния простатит, 
който ме измъчваше от години, а и 
ми подобри потентността. Простати-
тът се появи при мен преди 8 годи-
ни. Тогава работех по строежите и 
си простудих простатата. Появиха се 
дърпащи болки, често уриниране и 
всичко останало.

През годините опитах антибио-
тици, различни народни средства, 
лекари. Получиха се някакви ре-
зултати, но хроничният простатит 
си остана. 

Започнаха проблеми с потент-
ността, които, както каза докторът, 
са в пряка зависимост от заболява-
нето, а това се случва при 90% от 
мъжете, които страдат от простатит. 
В началото потенцията стана вяла, 

а след това започна понякога да 
изчезва напълно. Аз съм само на 
47 години и да свърша със сек-
суалния си живот, не бях готов.

аз успях да си подобря 
потентността и да се отърва 

от хроничния простатит 
напълно! 

Помогна ми препаратът 
 менмакс, който го купих, защо-
то ми го препоръча един въз-
растен лекар. Но той се оказа, 
че е и най-ефективен. Освен то-
ва ефектът от него се усети поч-
ти веднага.
Сутрешна ерекция нямах от 10 

години, още преди проблемите с 
потентността. А тук се появи едва 
няколко дни след началото на при-
емането на препарата. Искаше ми 
се да се нахвърля на всички жени 
около мен, добре че наблизо е съ-
пругата ми. С времето от менмакс 
нещата ставаха само по-добри.

Започнаха да изчезват симпто-
мите на простатита. След около 2-3 
месеца си направих тестове и те 
показаха, че простатит няма. Ми-
наха повече от 10 месеца и него 
(простатита) го няма. 

Препоръчах този препарат на 
няколко от познатите ми и той и 
на тях им помогна. Те също се из-
бавиха от хроничния простатит, 
както им изчезнаха и проблемите 
с потентността. 

Погледнете снимката ми! Преди 
една година за първи път опитах 
менмакс и оттогава като че се под-
младих с 10 години. Първия осеза-
ем ефект усетих едва след седми-
ца. Болките започнаха да изчезват, 
честото уриниране престана. 
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 Васил  георгиеВ 

АМЕРИКАНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА

ЦИФРОСЛОВИЦА

С УДОК У
Отговорите се попълват последователно хоризонтално и вертикално Думите се разделят от 

тъмни квадратчета, които вие трябва да поставите.  Цифрите в скоби показват броя на тъм-
ните квадратчета  във  всеки  ред  или  колона,  без  предварително поставените.

ХориЗоНТалНо: А. Дял от механиката – Наем, по-
лучаван от нает имот (1). Б. Човекоподобна маймуна 
– Печатно издание (2). В. Козметично мазило – Ден 
от седмицата – Част от каруца (2). Г. Музикална но-
та – Летописи – Столицата на Канада (2). Д. Спътник 
на Юпитер – Опера на Верди – Град в Румъния (2). 
Е. Река в Европа – Разказ на Иван Вазов – Иглолист-
но дърво (2). Ж. Роман на Стивън Кинг – Циркова 
площадка – Другото название на цветето перуника 
/мн.ч./ (3). З. Тебешир – Лъчиста енергия (3).  И. Ле-
ка дъсчена постройка /мн.ч./ – Названието на древ-
на Гърция  – Руски самолет (2).  К. Балетна стъпка – 
Село в Софийско – Учение за морала (2). 

ВерТикалНо: 1. Опера на Верди – Унгарски пистолети (1). 
2. Чергарско племе – Провлак в Тайланд (1).  3. ЖП стан-
ция – Крепост в Родопите (2). 4. Водно животно – Род пал-
ми (1).  5. Град в Италия – Общественик в древния Рим (1). 
6. Руски вертолети – Европейска столица (2). 7. Музикална 
нота – Съдебен термин – Река във Франция (2). 8. Органи 
за летене при птиците – Град в САЩ (2). 9. Помещение за 
къпане – Маслинено дърво (2). 10. Крайградски парк край 
Самоков – Султански указ (1).  11. Състезание с лодки – 
Упорство поради зла воля (1).  12. Поема на Адам Мицке-
вич – Задържане под стража (2).  13. Пъкъл – Елипсовидни 
очертания – Руски автомати (2).  14. Нараняване при бокса 
– Древните жители на Огнена земя (1). 

В тази цифрословица буквите са заменени с числа. На всяко число 
отговаря определена буква. попълнете кръстословицата, като от-
криете кода на всяка буква.

ВодораВНо и оТВесНо: 
1. Семейство двукрили насекоми. 
2. Река на Балканите. 
3. Средновековни въоръжени конници от  дребното съсловие. 
4. Големи военни флоти. 
5. Домашно животно. 6. Дървени стълбове,      греди. 
7. Металически хоругви, носени при църковни конни шествия.
8. Хищна речна риба.
9. Машина за добиване на ел. ток. 
 10. Борби с бикове. 
 11. Документ за погасяване на дълг. 
 12. Две съединени торби, пригодени за носене  на рамо. 
 13. Град-държава в Европа. 
 14. Дървени чехли, само от ходило и  каишка. 
 15. Бунтовник, четник. 
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Хумор Хумор32
Съзвездията на късмета

негово място изпрати-
ли друг. В края на пър-
вия му работен ден, след 
като опростил греховете 
с подхлъзването на мно-
го жени, попът отишъл 
при кмета и го помолил 
да опесъчи улицата, за-
щото жените цял ден се 
подхлъзвали. Кметът за-
почнал да се смее, но за 
малко да припадне, като 
чул какво му казал по-
път:

- Ти се смееш, кмете, 
ама твоята жена днес три 
пъти се подхлъзна. Ще се 
потроши!


- Жоре, пред блока на 

тъща ти е спряла ката-

фалка. Може би е време 
да те поздравя?

- Ами, в тоя блок са 300 
апартамента. Това е та-
кава лотария!


Жена казва на мъжа 

си:
- Това ти е трета ра-

кия, докторът каза само 
по една!

- Е, да, ама аз ходя на 
трима доктори за по-си-
гурно.


Щели да разстрелват 

брюнетка, червенокоса 
и блондинка. 

Първо извели брюнет-
ката и тъкмо когато ще-
ли да я гръмнат, тя из-

ÂÈÖÎÒÅÊÀ
викала „Наводнение!”. 
И всички се разбягали!

Взели червенокосата, 
но тя извикала „Изригва 
вулкан!”. И така се спа-
сила.

Когато дошъл редът 
на блондинката, тя из-
викала „Огън!”. И я раз-
стреляли.


Шеф на банков клон 

към инспектор:
- Как можа да дадеш 

кредит на 90-годишен 
дядо!

- Ако се случи нещо 
с него, има поръчител.

- А внимателно ли 
разгледа кой е поръ-
чителят?

- Не.
- Неговият по-голям 

брат.  


-  казват, че брюнет-

ките са по-темперамент-
ни от блондинките...

- Глупости! Моята же-
на беше първо брюнет-
ка, после блондинка и 
не забелязах никаква 
разлика.


В едно село всички 

били много набожни. 
Когато жените изневе-
рявали на мъжете си, 
отивали при попа да се 
изповядват, като казва-
ли паролата:

- Отче, подхлъзнах се, 
моля, прости греха ми!

От мъжете в селото са-
мо попът и кметът зна-
ели значението на паро-
лата. Но една зима по-
път се споминал и на 

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß

страницата подготви  Невена НиколоВа

Съседът Аргир улу-
чи  шестица от то-
тото. Печалбата 

не беше малка, но след 
като купи гарсониера-
та, в която от години 
живееше под наем, бял 
мерцедес – втора упо-
треба, и разплати всич-
ки борчове, му остана-
ха пари да финанси-
ра обществен писоар в 
кварталната градинка и 
да почерпи според тра-
дицията. Старият ерген 
много се дразнеше, ко-
гато съкварталците му 
„маркираха” оградите 
на околните къщи на 
излизане от кръчмата 
„Мъко моя” след часове 
на люта ракия,  юнашки 
клетви и душевни тер-
зания.

Според традицията 
писоарът беше открит с 
водосвет. След църков-
ните процедури по ка-
нона отец Данчо целуна 
Аргир по челото и сед-
на от дясната му страна 
край отрупаната с мар-
кови напитки и дъха-
ви мезета трапеза. Като 
свали калимавката, по-
път вдигна тост и рече:

- Господ здраве да ти 
дава, чадо Божие, и да 
печелиш още шестици!

Изпи на екс чашата 

си и замези с луканка. 
Останалите последваха 
примера му. На 
третата на-
з д р а в и ц а 
от другия 
край на 
масата 
някой 
запи-
та:

- А 
с е г а , 
Арги-
ре, ка-
жи как 
и з м и с -
ли пече-
л и в ш и т е 
числа?

Когато се пона-
пие, съседът Аргир ста-
ва голям зевзек. Той 
сложи показалеца на 
челото си и тайнстве-
но занарежда:

- Онези, дето трудно 
помнят, да пишат...

Столовете заскърца-
ха, а сервитьорът на-
бързо накъса тетрад-
ката за похвали и оп-
лаквания и раздаде по 
лист. И понеже хими-
калките не достигаха, 
си ги предаваха около 
масата през рамо.

- Пишете ли? – запи-
та късметлията след по-

редния тост.
- Пишем! – 
отвърнах-

ме в хор.
- Къс-

м е т ъ т 
с п о -
хожда 
мера-
к л и -
ите в 
п о л у -
нощ – 

з а п о -
чна ко-

л е б л и -
во Аргир, 
– при ясно 
небе, кога-

то с просто око се виж-
дат контурите на Голя-
мата и Малката мечка. 
Докато гледате въпрос-
ните съзвездия, трябва 
да пиете много кафе и 
ошав, за да не пропус-
нете късмета си. Ако 
внимателно ги наблю-
давате, ще забележи-
те, че отделните звез-
ди често приемат фор-
мата на числа, които не 
са случайни, а вашите 
числа на късмета.

- Само вечер ли тряб-

ва да гледаме небето? 
– обади се един, поря-
дъчно почерпен. – По-
някога ракията ни хва-
ща бързо и кажи-речи 
си лягаме с кокошките.

- Може и около обед! 
– усмихна се Аргир. – 
На онези, дето си ля-
гат с кокошките, препо-
ръчвам ефекта на обед-
ното слънцестоене. Пи-
шете ли?

- Пишем! – отвърнах-
ме групово.

- На обед сядате око-
ло централния тото-
пункт без шапки и голи 
до кръста. Когато слън-
цето ви напече главите 
и потта потече по тела-
та ви, ще видите мираж 
и ще чуете глас сякаш 
от преизподнята. Той 
ще ви каже печелив-
шите числа.

- И Бог да ви е на по-
мощ! – извиси глас поп 
Данчо.

В края на седмицата 
полицаите от районно-
то получиха нарежда-
не да охраняват полу-
голите членове на не-
известна секта около 
тотопункта.

калин калиНоВ

Поради литературните прозрачност 
и гласност 

не съществува тоталитарна опасност 
за някого това да е останало в тайна,
че тази среща е била съвсем случайна, 
станала между Сатира и Хумореска, 
която е медийна звезда и до днеска.
На Хумореската – останала само по прашки -
Сатирата, разбира се, най-слабата,
казала: 
- Напоследък хуморът ти е дебелашки, 
а истинският е тънка работа...

- Ти такива недей ми дрънка, 
да не   мислиш, че като си тънка 
ще се шашна? – 
отговорила въпросната Хумореска. –
С твоя хумор ти си още по-страшна, 
а сега се диктува модата 
от природата 
на Изгодата... – 
и с думи  поискала съвсем да я сплеска.
- Така е - Сатирата въздъхнала тежко, - 
като ти е чуждо всичко друго човешко...
И тук 
Хумореската я прекъснала с аргумента:
- Не виждаш ли, че в момента 
всяка крещяща простащина
навсякъде е най-високо заплащана! 
Затова си толкова изпосталяла 
и прежълтяла 
като пергамент...
Срещата им се състояла 
пред сградата 
на нашия парламент.

красимир маШеВ

ÍÀØÅ  ÑÅËÎ
Мила мамо, как е в село?
Много ми е домъчнело.
Трудно ми е много тука –
пиши нещо за разтуха!
- Селото ни си е тук – голямо,
ала хората ги няма.
Всички вече са в чужбина,
вън от своята родина.
Всички къщи тук са пусти,
само две-три се броят на пръсти.
Къщите са опустели,
дворовете – подивели.
Преди седмица замина
болничкият дядо Миньо.
Вчера умря баба Кичка
и сега съм сам-самичка.
Иначе „добре” живеем,
в селото петел не пее.
В селото ни глухота е,
вече кученце не лае.
Даже Мурджо сам остана –
той е моята охрана.
Котенцето си играе,
нищичко дори не знае,
че самички сме си вкъщи
затова не се и мръщи.
Хубаво, че от Чаира,
махалата под баира,
гърбавият дядо Косьо
всяка сряда хляб ми носи.
Всяка сутрин рано ставам –
радвам се, че оцелявам.
Христо НеделЧеВ, с. Хрищени, старозагорско

Зад партийните завеси най-добре се виж-
да демагогоията.
само за теглата краят е ново начало.
колкото и да ти вадят душата всеки ден, 

тялото остава.
когато ти дават възможност за едно или 

друго, не трябва да оставаш по средата.
историята не е нищо друго освен неза-

бравимо минало.
Най-трудно се изтръгват корените на за-

блудата. Борис аНаНиеВ

Слави БОриСОВ

- Щъркелите отлитат и се връщат. 
- Де да беше така и с младите...

Жейно  ЖЕЙНОВ

ян НОВаКОВ


