
Средно около 5000 лв. ще са натрупали за втора пен-
сия жените, които в момента са на 58 г. Те ще са пър-
вите, които през 2021 г. ще получат пенсия както от 
Националния осигурителен институт, така и от частни 
универсални пенсионни фондове.

На 3 март 1878 година в град-
чето Сан Стефано, днешен Йе-
шилкьой, предградие на Истанб-
ул, е подписан мирен договор 
между Русия и Османската им-
перия. 

четиво за всички възрасти
излиза в сряда
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КЛУБФИТНЕС

Здрав дух в здраво тяло!

Абонирай се, не се 
пули, "Пенсионери" 
подмладява, много-
много не мисли, що-
то време не остава!

Баба Вишна, 
78-годишна

През пролетта на 1944 г. в новоот-
крития лагер “Свети Кирик” са докара-
ни  жени концлагеристки. На 22 март е 
записана първата от тях -  Цвета Нико-
лова Велева. На 30 юни броят им дости-
га 99. Сред тях са  Султана Рачо Петро-
ва, Надежда Сава Гановска, Димитрина 
Аврамова Стоянова и други известни 
интелектуалки.

С ръка на сърцето ще признаем, че след осво-
бождението от турско робство през всички 140 
години, ако България е постигнала просперитет, 
той винаги е бил заради дружбата с Русия. Наци-
оналните катастрофи съвпадат с рязка евроори-
ентация, съюз с Германия в две световни войни 
и последвали репарации. Ако великите сили не 
бяха против Санстефанския договор и Берлински-
ят конгрес не оряза жива плът от родината, дру-
га щеше да е съдбата на обединената ни нация. 

На стр. 4

От дълги години съм або-
нат на нашия вестник.Чета ре-
довно цялото му съдържание 
с желание и интерес. Продъл-
жавайте в същия дух. 

Злободневна и справедли-
ва информация. Защита на не-
щастните пенсионери, „вред-
ните” български граждани. 

Заслужаваме по-добър жи-
вот, но, уви, нямаме го за съ-
жаление.

Стоян ГЕЧЕВ, Пловдив

Продължавайте 
в същия дух

На стр. 3

Честита 
Баба 

Марта!

Скъпи прия-
тели!

П р и е м е т е 
моите най-ис-
крени поздрав-
ления по случай 
140-ата годиш-
нина от осво-
бождението на 
България от ос-
манско иго.

Още от ес-
ента на мина-
лата година, 
след отбеляз-
ването на юби-
лея на Манифе-
ста на импера-
тор Алексан-
дър II, обявил 
война за осво-
б о ж д е н и е т о 
на балкански-
те славянски 
народи, из ця-
лата страна 
тръгна поре-
дица от праз-
нични меро-
приятия, пов-
тарящи осво-
бодителните 
действия.

Абонирайте се!
От 1 до 15 март във всички  

пощенски станции на страната

КАтАложЕн №552

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца До края на годината

2,40 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв. 23,40 лв.

Подписването на Санстефанския мирен договор

Управниците умело пренасочиха вни-
манието на обществото в посока „недо-
пустима формулировка за Народния съд“ 
и последвало противозаконно отстраня-
ване на Валери Жаблянов от поста му. 
Докато анализатори и коментатори се 
вторачваха кой прав, кой крив, Гинка Вър-
бакова финализира в Прага сделка и сре-
щу 320 млн. евро (626 млн. лв.) придоби 
електроразпределението на 1/3 от те-
риторията на България с население око-
ло 3 млн. души!!! Коя е доскоро неизвест-
ната бизнес дама, пръкнала се от нищо-
то? Засега се знае малко: от 20 години е 
приятелка на министърката на енерге-
тиката, регистрирала е фирмата пре-
ди пет месеца с капитал от 50 хил. лв. 
и е приключила финансово 2017 г. с 11 
хил.  лв. загуба, концесионерка е на об-
щинския паркинг в родния Пазарджик и 
е била в управлението на неособено ко-
ректни волтаични паркове...

Шалтерът

Н. пр. посланик Анатолий МАКАрОВ

140 г. свободна България
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БълГАрСКи2 Законът Пенсиите

ОтГОВАря АДВОКАт КръСтАН ВлАДиМирОВ – СОфийСКА АДВОКАтСКА КОлеГия

Договор за дарение

Почина най-възрастната 
играеща актриса

ръст на 
разходите 

за хората с 
увреждания

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Така същата жена ще 
трябва да получава вто-
рата си пенсия около 320 
месеца. така на месец 
ще се падат 15,63 лв.

Хората, които получа-
ват втора пенсия, ще взе-
мат намален размер на 
тази от НОИ, предвиж-
да Кодексът за социал-
но осигуряване. нама-
лението ще е равно на 
съотношението между 
платените в нои и уни-
версалния фонд осигу-

ровки и може да стигне 
до 25%.

1. През 2021-2022 г. ще 
започне изплащането на 
първите частни пенсии. 
Държавата вече има го-
това концепция за пла-
щането на втората пен-
сия. Предлагат се три ва-
рианта - плащане на по-
жизнена пенсия, на сроч-
на или  еднократно те-
глене на парите от пар-
тидата. Последното оба-
че важи само при прека-
лено ниска натрупана су-
ма по партидата.

При варианта с пожиз-
нената пенсия парите ще 
се събират в специален 
фонд и няма да могат да 
се наследяват. Така ще 
се покрива инвестици-
онният риск от дълголе-

тие, пише в концепция-
та. Тоест с парите на не-
доживелите да получат 
цялата си партида ще се 
плащат пенсиите на жи-
веещите повече от пред-
виденото в разчетите.

Концепцията пред-
вижда да има гаранти-
ран размер на пожизне-
ната пенсия, който се за-
писва в договора на все-
ки пенсионер. Тя ще се 
актуализира веднъж го-
дишно, като няма да мо-

же да пада под гаранти-
рания размер. 

Пожизнени пенсии 
ще могат да получават 
осигурени, чиято втора 
пенсия би била не по-
малка от 20% от ми-
нималната, или 40 лв. 
на месец по сегашните 
правила.

Хората с очаквана ме-
сечна пенсия между 20 
и 50% от минималната 
(между 40 и 100 лв. към 
момента) ще могат да из-
берат и варианта за про-
грамирани тегления. В 
този случай това ще ста-
ва веднъж годишно. Та-
зи срочна пенсия ще се 
плаща спрямо средна-
та продължителност на 
живота. В този вариант 
тя ще може да се насле-

дява, ако човек не дожи-
вее да си изтегли цялата 
партида.

Последният вариант е 
за хората, които са събра-
ли най-малки суми - под 
20% от минималната пен-
сия, тоест 40 лв. при се-
гашните правила. Те ще 
могат да получат парите 
си еднократно или раз-
срочено, за да не плащат 
такси на частните фондо-
ве. При този вариант мо-
же да има авансови ед-
нократни плащания, но 
при определени причи-
ни - покупка на жилище, 
безработица, тежко забо-
ляване, трайно намалена 
работоспособност.

По принцип хората, на 
които им остават до пет 
години, преди да навър-
шат пенсионна възраст, 
имат право да прехвър-
лят еднократно втората 
си пенсия в НОИ и да по-
лучават само държавна-
та пенсия. С последните 
промени всички могат да 
се прехвърлят от универ-
сален фонд в НОИ, неза-
висимо на колко са годи-
ни, до края на 2018 г. 

Еднократното изпла-
щане на събраните сред-
ства за втора пенсия или 
разсроченото им получа-
ване трябва да бъде огра-
ничено. Това каза минис-
търът на труда и социал-
ната политика Бисер Пе-
тков.

Според него съ-
ществува форма на къ-
согледство при хора-
та, тоест да не мислят 
толкова за бъдещето, 
а за решаване на теку-
щите потребности.

Българската стопан-
ска камара подкрепя ед-

нократното плащане 
при размер на евен-
туалната пенсия под 
20% от минималната. 
В официалната си по-
зиция обаче те насто-
яват при останалите 
случаи хората да имат 
право на избор меж-
ду пожизнена пенсия 
или програмирани те-
гления, а не това да за-
виси от размера на на-
трупаните средства.

КТ “Подкрепа” пред-
лага при изплащане на 
добавка към пенсията 
осигурените да имат 
реален избор от въз-
можните три вариан-
та, пише в становище 
на синдиката. Те пред-
лагат изплащането на 
добавка към пенсията 
да се извършва само 
при навършване на из-
искуемата възраст по 
чл. 68, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуря-
ване без изискването 
за осигурителен стаж.

Синдикатът насто-
ява да се регламен-
тира дали след пен-
сиониране на хора-
та, родени след 1959 
г., които са избрали 
пенсионен продукт 
“Еднократна сума, 
платима на пенсио-
нера наведнъж или 
разсрочено” или по-
жизнена наследяема 
пенсия, ще подлежат 
на осигуряване за 
втора пенсия, ако да 
– къде ще постъпва 
вноската и кога и как 
впоследствие ще се 
преизчислява ней-
ният размер. 

От стр. 1
Общо в частните пен-

сионни дружества са на-
трупани близо 12,4 млрд. 
лв., сочат данните на Ко-
мисията за финансов над-
зор (КФН) през първите 9 
месеца на 2017 г.  За 1 г. 
те са увеличили активи-
те си с почти 2 млрд. лв.

Най-много пари са на-
трупани в универсални-
те пенсионни фондове, 
т.нар. втори стълб. В тях 
се осигуряват всички ра-
ботещи в масовата трета 
категория труд, родени 
след 1959 г. Парите в уни-
версалните фондове са 
достигнали 10 млрд. лв., 
показват данни на КФН.

Сумите, които ще по-
лучат хората, родени 
след 1959 г., са индиви-
дуални и зависят от то-
ва на какви доходи се 
осигурява човек и кол-
ко дълго е внасял пари.

В универсалните фон-
дове има над 3,6 млн. пар-
тиди. Хората в предпен-
сионна възраст, които 
ще са първите с държав-
на и частна пенсия, имат 
средно по 3527 лв. Това 
са работещите на въз-
раст 55 г., които са бли-
зо 276 хил. души. Сумите 
по тях са се увеличили за 
1 г. средно с 474 лв.

Втората пенсия ще 
е средно по 25,33 лв. 
на месец. Това показ-
ват сметките на пенси-
онните дружества, ако 
една жена днес е на 60 
г. и е натрупала средно 
3527 лв. в универсални-
те пенсионни фондове.

Ако обаче се изпъл-
ни прогнозата на НОИ 
за средна продължител-
ност на живота от 88,4 г., 
сметките ще са по-раз-
лични. 

Още 20 846 души 
са получили инвалид-
на пенсия, след като са 
си извадили решение 
от ТЕЛК. Това показват 
данните на НОИ от на-
чалото на миналата го-
дина до края на септем-
ври. Така броят на хо-
рата с инвалидни пен-
сии в страната дости-
га общо 458 990. Това 
обаче е с 286 по-малко 
спрямо същия период 
на 2016 г. Средният раз-
мер, който са получа-
вали прекъсналите ра-
бота по болест, е бил 
241,43 лв. Общо 56 656 
души са били освиде-
телствани от ТЕЛК ко-
мисиите през 2016 г., 
което е 0,9% от цяло-
то възрастно населе-
ние. От тях 12 809 са 
с над 90% неработос-
пособност. За сравне-
ние през 2015 г. бро-
ят на освидетелствани-
те лица  е бил 54 751 
души. Рекордът е през 
2004 г., когато са изда-
дени 133 251 решения.

През миналата годи-
на е имало 74 ТЕЛК ко-
мисии в страната, ка-
то средно всяка от тях 
е освидетелствала по 
765 души. От 2000 до 
2016 г. разходите за ин-
валидни пенсии са се 
увеличили седем пъти 
и през м.г. са достигна-
ли над 1,7 млрд. лв.

Националният осигурителен институт обявява, 
че размерът на средния осигурителен доход за 
страната за декември 2017 г. е 888,10 лв. Сред-
номесечният осигурителен доход за страната за 
периода от 1.1.2017 г. до 3.12.2017 г. е 821,51 лв.

Определеният средномесечен осигурителен 
доход за страната за посочения период служи 
при изчисляване размерите на новоотпуснатите 
пенсии през януари 2018 г. съгласно чл. 70, ал. 2 
от Кодекса за социално осигуряване.

Средният осигурителен 
доход  за декември 2017 г.

Кони Сойър по-
чина на 105-го-
дишна възраст. тя 
бе най-възрастната 
актриса в Холивуд. 
Сойър беше актив-
на актриса до края 
на 2017 г.

Кариерата й за-
почва, когато е 
8-годишна, след ка-
то печели конкурс 
за таланти. Кони Со-
йър е участвала в повече от 140 филми и сериали. 
По-известните от тях са "от глупав по-глупав", 
"Ананас експрес" и "Когато Хари срещна Сали".

Катя Петрова от 
Свиленград ни 
пише: ”Имам една 

сестра, която  е почи-
нала. Тя има само една 
внучка. Син, снаха, мъж 
отдавна са починали. 
Тя живееше сама може 
би 15-20 години. Внуч-
ката живееше другаде. 
Сестра ми се разболя 
и нямаше кой да я гле-
да. Внучката се появи-
ла един ден и й казала: 
”Бабо, аз ще те гледам, 
но да ми дадеш колкото 
пари имаш в банката.” 

Тъй като писмото е 
твърде дълго, аз ще го 
предам накратко. Баба-
та изтеглила парите от 
банката – 6000 лева,  и 
ги дала на внучката.  Тя 
взела парите и не спа-
зила обещанието да гле-
да баба си. Болната же-
на постоянно търсела 
помощ от  авторката на 
писмото – от сестра си.  
Тя подпомагала болна-
та си сестра,  като й чис-
тела, прала и я гледала. 
Сестра й казала, че ще 
й дари апартамента за 
грижите, които полага-
ла за нея. От писмото 

се  разбира, че полови-
ната апартамент бил да-
ден от сестра й на нея, а 
другата половина оста-
нала на внучката. Болна-
та жена била настанена 
впоследствие в старче-
ски дом. Тъй като пен-
сията й била малка, се 
наложило да се дода-
ват по 40 лева месечно. 
Тези пари били 
плащани от 
авторката 
на пис-
мото в 
продъл-
ж е н и е 
на две 
години и 
половина.

Тъй като не 
разполагаме с конкрет-
ните документи и не мо-
жем да видим как при-
живе болната ви сестра 
се е разпоредила с апар-
тамента, ще приемем, че 
е извършено дарение, 
съгласно което вие сте 
получили от сестра си 
½ идеална част от апар-
тамента. Другата ½ иде-

ална част е била даде-
на на внучката от сестра 
ви. Дарението, както е 
известно, е безвъзмез-
ден акт, което означава, 
че в договора за даре-
ние не могат да се впис-
ват клаузи за гледане и 
издръжка. Това, че вие 
сте се грижили за сес-
тра си, най-вероятно са 

били устни дого-
ворки между 

вас двете. 
Може би 
с е с т р а 
ви,  да-
р я в а й -

ки ви по-
ловината 

от жилище-
то си, ви се е от-

благодарила за грижи-
те, които сте полагали за 
нея до края на живота й. 

Тези грижи не са би-
ли договорени и офор-
мени по надлежния пра-
вен ред. Затова след 
смъртта на сестра ви 
имате само ½ идеална 
част от жилището. Сес-
тра ви приживе се е раз-

поредила с влога си, а 
ако след това е имала и 
други спестявания, те са 
били получени от закон-
ната наследничка – ней-
ната внучка. Тези пари, 
ако ги е имало, най-ве-
роятно  не са били пред-
мет на договора за да-
рение. 

Що се отнася до ва-
шите упреци към адми-
нистрацията на старче-
ския дом, че не ви е пре-
дупредила да не плаща-
те месечната вноска, за-
щото няма да получите 
пари от спестяванията 
на вашата сестра, тряб-
ва да ви кажа, че упре-
ците са неуместни. То-
ва е така, защото адми-
нистрацията не е  длъж-
на да знае как вие, две-
те сестри, сте си уреди-
ли взаимоотношенията.

В заключение ще ка-
жа, че всички тези въ-
проси, които повдигате, 
е трябвало да им тър-
сите отговорите тогава, 
когато сте се уговаряли 
със сестра си и сте под-
писвали договора за да-
рение, а не след нейна-
та смърт. 

Втората 
пенсия
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кратки 
ВЕСти

бисери

Броят кучетата 
 в София

През януари 50 ку-
чета от приютите на 
"Екоравновесие" са би-
ли осиновени, съоб-
щи директорът на ОП 
"Екоравновесие" Весе-
лин Асенов. Общинско-
то предприятие плани-
ра да продължи кампа-
ниите за осиновяване с 
цел намиране на дом 
на постъпилите при тях 
изоставени кучета.

Дишаме  
мръсен въздух 

София и Русе са бъл-
гарските градове с най-
мръсен въздух по по-
казател фини прахови 
частици. Оказва се, че 
у нас и тази норма се 
превишава. Източни-
ците на замърсяване 
с малки фини прахови 
частици са същите ка-
то тези на по-големите 
битови изгаряния, тра-
фик и промишленост. 
Внос на работници

Още облекчения за 
внос на работници от 
трети страни иска биз-
несът. Без внос на ра-
ботници развитието на 
икономиката ще спре.

Посещенията  
в страната

8,9 милиона чужде-
нци са посетили стра-
ната ни миналата годи-
на. Ръстът спрямо 2016 
г. е 7,6%.

Помощ  
за квартира

Учителите ще по-
лучават до 200 лв. за 
квартира, ако те или 
член от семейство-
то им нямат собстве-
но жилище там, къде-
то работят.

Корнелия нинова е храб-
ра жена, но вътрешнопар-
тийната глутница е насъска-
на да я довърши. Предстои 
да се види кой кого.
Д-р николай МиХАйлоВ

С най-неотоПлени домове Сме

По шестима 
милионери на месец

нов удар с 
такса вода

Проверяват болниците за 
поддържане на фалшив щат 

Първенци по корупция
България е първа по ко-

рупция според изследва-
не на МВФ за 31 страни от 
Европа. В него се отбеляз-
ва, че страната ни е първа 
по корупция с дял от 29,6% 
от БВП. Това каза  Румен 
Гечев  от БСП, цитиран от 
пресцентъра на партията. 
По думите му средното ни-
во за ЕС е 15%. 

Той коментира изслед-
ването на Международ-
ния валутен фонд, което 
обхваща 158 държави, и 
сочи, че средното ниво 
на сивия сектор в Бълга-
рия за периода 1991-2015 
г. е 29,6%, като преди нас 
от европейските държа-
ви е единствено Румъния 
с 30,1%. Гечев показа и 
още едно изследване на 
Global Financial Integrity, 
публикувано през декем-
ври миналата година, спо-

ред което България е не 
само най-бедната страна 
в ЕС, но и най-корумпи-
раната. 

Депутатът се позова и 
на данни от доклада на 
Агенция „Митници”, пуб-
ликуван дни след гласува-
нето на вота на недоверие. 
В него се вижда, че обло-
жените с акцизи цигари са 
13,7 млрд. за 2017 г., а през 
2008 г., преди кризата, са 
били 22 млрд. къса. По 
отношение на заловения 
тютюн данните в митниче-
ския доклад са идентични. 
„През 2017 г. са заловени 
само 16 тона тютюн срещу 
51 тона през 2016 г., каза 
той. Данните на доклада на 
Агенция „Митници” сочат, 
че България е номер едно 
по корупция и сива иконо-
мика и в ЕС, и извън него, 
каза Гечев. 

Той уточни, че малко 
по-големите приходи от 
акциза на горивата идват 
заради повишената цена 
на петрола на междуна-
родните пазари. „В докла-
да пише, че цените на су-
ровия петрол за 2017 г. са 
повишени с 23,4% спрямо 
предходната”, посочи той 
и поясни, че въпреки се-
риозния скок на цената 
на суровия петрол събра-
ните пари от ДДС за две-
те години са почти едни 
и същи. 

Той показа и доклада 
на ДАНС за системата БА-
ЦИС, в който пише, че с 
една парола се е влиза-
ло от всички митнически 
пунктове в цялата страна 
и че системата е изграде-
на така, че да не се оста-
вят следи от това кой е 
влизал в нея. 

Предстоят проверки във всички ле-
чебни заведения, за които има информа-
ция за поддържане на фалшив щат. Това 
каза  министърът на здравеопазването 
Кирил Ананиев. На много места, вклю-
чително и в държавни болници, е било 
установено, че персоналът, който тряб-
ва да работи там - лекари и сестри, не са 
на работното си място, каза още минис-
тър Ананиев. Отделни болници лъжат за 
наличие на определен брой персонал.

 Министър Ананиев каза още, че в ня-
кои от медицинските стандарти има из-
исквания, които вече не отговарят на 
времето и състоянието на системата, и 
предстои те да бъдат обсъдени с Бъл-
гарския лекарски съюз.

Безспорно държавата може да помог-

не на общинските болници, каза още той 
и припомни, че в края на миналата годи-
на беше изготвен доклад за състоянието 
на болниците. 

Направен е и анализ на финансовото 
състояние на общинските болници. Дър-
жавата може да подпомогне, но където е 
необходимо, общинските болници тряб-
ва да бъдат преструктурирани, допълни 
министър Ананиев.  

Дали тези лечебни заведения ще бъ-
дат преструктурирани, зависи от реше-
нието на всяка община, каза още той и 
добави, че някои от общинските болни-
ци биха могли да се преструктурират в 
диагностично-консултативни центрове с 
10 до 20 легла. Той увери, че няма да бъ-
дат закривани общински болници. 

България е страна-
та, членка на ЕС, в която 
най-голяма част от насе-
лението декларира, че не  
е в състояние да отопля-
ва нормално жилищата 
си през зимата. Това по-
казват данни на Евростат. 
У нас 39% от населението 
твърдят, че студуват през 
зимата. Следващите две държави в тази 
класация са Литва и Гърция.

България не влиза за първи път в по-
добна класация. Още в първия доклад 

на Европейската комисия 
за енергийната бедност от 
2015 г. се оказа, че Бълга-
рия заема първо място по 
най-голям дял на домакин-
ствата, които нямат сред-
ства да отопляват добре 
жилищата си. Около 500 
хиляди българи, или 14% 
от населението у нас, се на-

лага да бъдат подпомагани през зимата, 
въпреки че цените на енергията са сред 
най-ниските в ЕС. Причините са ниските 
доходи и недобре изолираните жилища.

По 6 души на месец 
стават милионери в 
България, като об-

що за година сънародни-
ците ни със сметки над 1 
млн. лева са се увеличили 
със 71, сочат последните 
данни на Българската на-

родна банка (БНБ).
Така се оказва, че към 

края на миналата година 
богаташите у нас са били 
833. Те притежават общо 
2,030 млрд. лева, т.е. сред-
ният размер на депозита 
на всеки един от милио-

нерите е около 2,4 млн. 
лева. За сметка на хората 
с много пари броят на те-
зи, които са успели да сло-
жат в банките малки суми 
- до хилядарка, намалява. 
В края на 2016 г. в банко-
вата ни система е имало 
6,9 млн. влога с по 1000 
лева, а година по-късно 
броят им намалява с бли-
зо 500 хил.

Със спестявания меж-
ду 1000 и 2500 лева раз-
полагат малко над 1 млн. 
нашенци, като техните де-
позити възлизат на 1,75 

млрд. лв.
Оказва се, че общо до-

макинствата у нас кътат 
47,8 млрд. лв.

На годишна база сума-
та се увеличава с 2,4 млрд. 
лв. Фирмите пък имат 22 
млрд. лв. Богатите фир-
ми, които имат в депо-
зитните си сметки пове-
че от милион, са 3013. Те 
разполагат с общо 11,831 
млрд. лева. И при тях са-
мо за дванадесет месе-
ца сумата е набъбнала с 
2,67 млрд. лева. Според 
статистиката всички бъл-

гари заедно с нефинан-
совите предприятия дъл-
жат общо 50,9 млрд. лв. На 
обикновените хора се па-
дат 19,6 млрд. лв., а тър-
говците са имали нужда 
от допълнително финан-
сиране в размер на 31,3 
млрд. лв.

Оказва се, че най-мно-
го заеми теглим до 1000 
лв. Тези българи пък, ко-
ито се осмеляват да взе-
мат кредити за над мили-
он, са едва 308, като за-
дълженията им възлизат 
на 475 млн. лв.

Коментираме, въз-
мущаваме се, пишем, 
изпращаме списъци с 
подписи срещу увели-
чението на водата във 
Варна, но ВиК си зна-
ят своето. Преди 10 ме-
сеца увеличиха водата 
ни и сега, след 8 месе-
ца, пак я увеличават на 
3,01 лв., като ни приба-
вят на всеки два месе-
ца допълнителна обща 
вода – от об-
щия водо-
мер – до 
3,30 лв.

Н а -
несо-
ха ни 
н о в 
удар 
– ос-
в е н 
само-
то по-
требле-
ние в це-
ната ще вли-
зат фиксирана 
такса водомер и още 
една – солидарност. 
Ние, потребителите и 
бедните пенсионери, 
ще подпомагаме ВиК. 
Ще изискваме провер-
ка през този период да-
ли се увеличават запла-
тите на чиновниците. 

Водата ни е даде-
на от природата. Във 
Варна и Девня имаме 
много минерални из-
вори. Измислете нещо 
разумно, тя не е соб-
ственост на държавни-
те чиновници, за да се 
разпореждат те с нея за 
наша сметка!

Получих отговор на 
моя жалба от Валентин 
Вълканов, управител 
на ВиК – Варна. Той ми 
цитира законови и под-
законови нормативни 
актове. Наредби, мето-
дики, указания, бизнес 
планове, предложение 
за нови цени и т.н.

Защо те не важат за 
София, Пловдив и дру-
гаде? В София водата е 
2,15 лв., щяла да стане 
2,31 лв. Състоянието на 
язовир „Искър” е под 

въпрос, там трябва да 
се увеличава, защото 
за ремонтите са необ-
ходими милиони и ми-
лиарди левове.

В Добрич 84% от 
водата изтичала, пре-
ди да стигне до потре-
бителя. Защо не се из-
вършат ремонти, за да 
не изтича? С години все 
това е оправданието, а 
искат да тече от нашите 

джобове. Загу-
би на вода-

та под 50 
на сто 

– пак 
о п -
р а в -
д а -
ние, 
а не 
с и 
о п -

р а в я т 
течове-

те. Бизнес 
планове, го-

нят нормите на 
Европейския съюз, но 
повечето пенсии не са 
като тези там.

Дами и господа де-
путати, чуйте най-по-
сле за тревогите и про-
блемите на хората в 
държавата и намерете 
тяхното законодател-
но решение. Изпълне-
те задълженията си и 
променете незабавно 
Закона за регулиране 
на ВиК услугите, съот-
ветно и Закона за енер-
гетиката.

Все още не могат да 
се разберат кой трябва 
да почисти дъждопри-
емните шахти, затлаче-
ни от кал, листа, обрас-
ли в трева, прокарала 
в подлезите в кв. При-
морски - общ. Варна 
или ВиК, за да се раз-
бере защо стават на-
воднения, защо се пъл-
нят подлезите с вода 
след дъжд. По думите 
на ВиК трябвало да се 
поддържа, т.е. почист-
ва, от общ. Варна.

Маргарита 
ДиКрАноВА, Варна

Следват подписи
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Петьо ДАФинКиЧЕВ

„Русия – таз земя велика…“

От стр. 1 
Знаем наизуст причините 

– недопускане на руско влия-
ние на Балканите, на стика на 
Ориента до Босфора.

историЦите
добавят още куп причини, но 
контрата остава у нас и 1/3 
от територията, на която и до 
днес се чува славянска реч, е 
в Гърция, Турция, Македония, 
Сърбия, Румъния. 

При подписването на Ньой-
ския договор Александър 
Стамболийски чупи писалка-
та, защото това е нова, черна 
страница от буржоазното ни 
развитие. Но нека на празни-
ка не отиваме толкова дале-
че в миналото. Достатъчно са 
причините за тежък размисъл 
от „демократичния“ преход. 
Наскоро премиерът Борисов 
се пошегува, че не се изби-
рат само родителите и прези-
дентът на Русия! Да му се не 
види и шегаджията! Намерил 
кого да обвинява в еднолич-
на власт. Ами да се погледне 
в огледалото и да не 
се сърди на говори-
телката на външното 
министерство в Мос-
ква г-жа Захарова. Поканила 
го да приеме руско граждан-
ство, за да се убеди гласува 
ли се там или не. Този поли-
тико-дипломатически гаф ед-
ва ли е засегнал Владимир Пу-
тин, който има пълно основа-
ние да не приеме насериозно 
дарилия му кученце Борисов, 
обещавал съвместни проекти, 
газопроводи, ядрена центра-
ла и отметнал се, проваляйки 
интересите на страната, коя-
то некадърно управлява. Сто-
панинът на Кремъл е наясно, 
че наш Бойко не прави това, 
което е полезно за народа, 
а онова, което разпореждат 
от Вашингтон и Брюксел. За-
топлянето на отношенията с 
Германия, Англия, Холандия, 
Австрия, Унгария и цялата 
Вишеградска четворка неиз-
бежно ще доведе до сваляне 
на санкциите срещу Русия. 
Тогава пожарникарят от Бан-
кя пръв ще припне да целу-
ва ръка на Владимир Влади-
мирович, завиждайки на рей-
тинга му от около 80 на сто. 
Подобен резултат не е съну-
вал вождът на гербаджиите, 
допускащ сегиз-тогиз поведе-
ние на селски кмет, неприсъ-
що за премиер на парламен-
тарна република. 

Откъде дойде общото

настървение
срещу братушките? Отгово-
рът не е никак сложен – от 
традицията да се употребява 
водка в големи количества. 
Пагубно е влиянието на ал-
кохола, особено за издигнат 
на гребена на вълната лидер 
като Борис Елцин. Грехът на 
предателя Горбачов можеше 
да бъде преодолян, ако Борис 
Николаевич не се поддаде на 
съблазънта да е първият сво-
бодно избран президент на 
великата Рус. Впоследствие 
се разбра, че за тази избор-
на победа се е грижила попу-
лярна фирма от САЩ, специ-
ализирана в изборджийския 
бизнес. Хонорарът й е бил 
„скромен“ – 4 млн. долара. Ар-
сеналът – манипулации, пси-

хически похвати, рекламен 
имидж, чисти провокации. За 
благодарност Елцин унищожи 
 СССР. Дали е бил трезвен или 
по-скоро махмурлия при сре-
щата с президентите на Бела-
рус и Украйна  Шишкевич и 
Кучма в Беловежката пуща, 
не пише в протокола. Затова 
пък не може да се премълчи 
фактът, че първият, на когото 
Боря се е похвалил, е Роналд 
Рейгън. Звънял е посреднощ 
в белия кабинет, разбудил е 
бившия холивудски актьор с 
новината, че вече няма сери-
озен противник и северната 
мечка е с вдигнати лапи и сва-
лени гащи, образно казано.

Уникално е словото на Ел-
цин пред Сената на САЩ в на-
чалото на 1992 г. В него той 
подчертава, че „…свободата 
на Америка днес се защитава 
в Русия, комунизмът рухна“. И 
кани експерти от Щатите заед-
но да разнищват „престъпле-
нията“ в архивите на КГБ и ЦК 
на КПСС. Завършва с думите на 
композитора от руски произ-

ход Ървинг Бърлин: „Господи, 
благослови Америка!“

Широко отворените врати 
на най-богатата страна с при-
родни ресурси – комплект на 
Менделеевата таблица, запа-
си от нефт и газ за 300 годи-
ни напред и огромен пазар 
създават невероятни апети-
ти. Авантюристи и тарикати 
се спускат да грабят. Пома-
гат им рушветчии родоот-
стъпници, превърнали се в 
милионери на чаша водка с 
Елцин. Един хванал алумини-
евите залежи, друг – автомо-
билната промишленост, тре-
ти – сибирските енергийни 
източници. Хаосът е пълен, 
вихри се бандитизъм, краде 
се всичко, което има стой-
ност, и се изнася! Няма ни-
що по-сладко от разграден 
двор на стопанин, по-често 
пиян, отколкото трезвен. Раз-
небитена е и армията, побе-
дила фашизма и дарила сво-
бода на Европа. Тайните се 
търгуват на килограм. Без-
ценни специалисти стягат ку-
фари и заминават зад оке-
ана. През август 1994 г. Ел-
цин под ръка с Хелмут Кол 
приветства в Берлин парада 
на напускащата група вой-
ски в разрез с решенията на 
Парижката конференция от 
1947 г. Матушка Рус е на ко-
лене, народът обеднява гла-
воломно. Безработица, прес-
тъпност, унижения.

двуПолЮсният Модел
гарантиращ баланса на пла-
нетата, е нарушен. САЩ без 
санкции на ООН започва да 
унищожава „режими в Близ-
кия изток, бранещи петрола 
си“ в Ирак, Либия, Сирия. Съз-
дават се предпоставки за ми-
грантски потоци към Европа. 
Коварен замисъл срещу съюз-
ника, който е търговски конку-
рент. Войните спират рецеси-
ята и стабилизират Уолстрийт. 
Финансовата криза заглъхва. 
Янките вземат каквото си по-
искат от когото си щат. Ако 
не им го дават доброволно, 
убиват тези, които им пречат, 
при това мъченически – ка-

то Муамар Кадафи и Саддам 
Хюсеин…

Корумпираният кръг около 
Елцин сигурно още дълго ще-
ше да съсипва останките от би-
вшата империя, създадена от 
Петър I. Дори революцията от 
1917 г., предоставила възмож-
ност на милиони потомци на 
крепостните селяни, получи-
ли свободата си през 1861 г. 
от Александър II, нашия осво-
бодител, не пропиля нито ме-
тър земя от царското наслед-
ство. Онези, които бяха нищо, 
станаха всичко. 

Слава богу, здравите патри-
отични сили забелязват под-
вига на майор Владимир Пу-
тин, застанал сам с пистолет и 
8 патрона в пълнителя срещу 
гневна тълпа, атакуваща офиса 
на неговата служба в Дрезден: 
„Преди да се застрелям, ще 
взема 7 души от вас със себе 
си в отвъдното!“, твърдят оче-
видци, че е изрекъл той. Дали 
е било точно така, не спорим. 
Но неговата решимост, сме-
лост, хладнокръвие респекти-

рат вандалите. Путин е в осно-
вата на спирането на грабежа. 
Русия бавно, но категорично и 
безвъзвратно

изПравя МоЩна снаГа
и буди неистова омраза у 
всички онези, нагласили се 
да разпределят богатствата й. 
Алчните лакомници на Запада 
започнаха постоянно да тър-
сят под вола теле. Наобиколи-
ха я с военни бази в наруше-
ние на договорките  НАТО да 
не се приближава и сантиме-
тър на изток в замяна на отте-
глените контингенти от Евро-
па. Подкокоросването на на-
ционалистите в Украйна съз-
даде предпоставки за брато-
убийства в Донецка и Луган-
ска област с 4-милионно на-
селение руски говорещи пра-
вославни християни, лишава-
ни от правото да общуват на 
родния си език. Кримският 
полуостров, обещан от пре-
вратаджиите за морска база 
на Шести американски флот, 
се разбунтува. Екатерина Ве-
лика го е отвоювала от тата-
ри и турци, Потьомкин в чест 
на тази победа получава зва-
нието граф Таврически и 300 
години Черноморският боен 
флот е разположен в Севасто-
пол. Нямаше как да не се стиг-
не до референдума за връща-
не на тази част към майката 
родина.

Странно е поведението на 
десни политици. Хем разби-
рат, че без суровини от Русия 

сме загубени, хем виждат, че 
американците ни използват 
за плацдарм срещу Югосла-
вия и евентуално срещу Мос-
ква, но не се спират. След ка-
то докараха България до по-
словична бедност, от първа-
та десетка по брутен вътре-
шен продукт на глава от на-
селението до 68-ото място, 
продължават да задълбоча-
ват пагубното си заболяване 
с диагноза

русоФоБия
Защо бе, господа?! Вие мо-

же и да получавате блага за 
слугинажа си, но не забра-
вяйте, че кръвната ни връзка 
с братята освободители е от 
векове и за векове! Временна 
е заблудата, че ще заживеем 
райски в Европейския съюз. 
Двадесет и девет години се 
убеждаваме, че ни възприе-
мат за втора категория хора. 
Вземат младата ни кръв, наши 
умове, черноработници, бол-
ногледачки, сексуални роби-
ни! „Цивилизоват“ ни с джен-

дър идеология, реаними-
рат фашизма! Принуждават 
ни да превръщаме региона 
на Западните Балкани в не-
достъпна зона за Русия и 

не искат да разберат, че 70 
на сто от българите обичат 
братушките не конкретно за-
ради нещо, а въпреки всич-
ко. Каквито и глупости да се 
бълват, каквито и клевети да 
се сипят по адрес на освобо-
дителите ни, това не променя 
нещата. Ние сме тук, на този 
кръстопът, като държава бла-
годарение на 200-те хиляди 
богатири, преминали Дунава 
и отдали живота си, за да сва-
лят оковите ни от отоманския 
гнет. Нормално ли е на Трети 
март да не се казва и дума за 
техния подвиг?! Ораторите се 
страхуват да изрекат: 
„Русия – колко ни плени
 туй име свято, родно, мило! 
То в мрака бива нам светило, 
надежда в нашите злини…“

Такъв е заветът на патри-
арха на българската литера-
тура Иван Вазов. Заради ода-
та „Русия“ май щяха да го из-
хвърлят от учебниците. Не е 
необходимо децата да „затор-
мозяват“ мозъчетата си със 
стихове като:

Русия! Таз земя велика
по шир, по брой, по сила! 
Тя с небето има си прилика
и само с руската душа!
Бил писал сопотският ге-

ний и строфи срещу братуш-
ките през Първата световна 
война. Но и в тях няма омраза 
(„… не крия: обича ви още на-
родът. Защото строшихте 
ни игото тежко…“).

„П”

Ще минат години, може би и десетилетия. Двата наши 
народа отново ще бъдат заедно. Поколението ни едва ли 
ще дочака поредното завръщане към истинските, безко-
ристни приятели. Но то ще се случи! Не само заради об-
щата ни вяра и близкия език, с руснаците сме по-еднакви, 
отколкото с когото и да било. А прибавим ли към тях ма-
кедонците и сърбите, белорусите и украинците, словенци-
те и словаците, но не за война, а за мир, няма как да не бъ-
дем уважавани от всички, които днес се отнасят към нас 
като към „лош материал“, народ с „повреден чип“, „дви-
жещ се на втора скорост“, резерв за обслужващ потенци-
ал, топяща се нация без бъдеще…

Да е честит празникът 140 години свободна България! 
Заедно с почитта, която отдаваме на опълченците, бра-
нили прохода Шипка, нека се поклоним и на онзи генерал 
радецки, който във върховия момент „пристига със гръм“!

От стр. 1
В задачата се пита: кой 

стои зад Гинка? Борисов, 
от когото зависи всичко 
в многострадалната ро-
дина, върти очи и се прави 
на изненадан. Министър-
ката Теменужка Петкова 
„по морални причини“ ско-
ростно подаде оставка. 
Осведомени твърдят, че 
от два месеца се водят 
преговори и Бойко е разго-
варял с премиера на Чехия 
по повод продажбата. Ин-
терес е проявявал милио-
нерът Ковачки, а новата 
собственичка е от райо-
на на депутата Делян Пе-
евски от ДПС, чийто поче-
тен председател обяви, че 
ГЕРБ е без алтернатива.

Допуска се, че Борисов 
отиграва бъдещ вариант, 
в който няма да управля-
ва. Гарантира си начин 
за влияние върху процеси-
те и събитията. Помним 
какво се случи и предиз-
вика оставката му при 
скока на цените на тока. 
Има ли свой човек, прите-
жаващ бившата ЧЕЗ, ви-
наги ще може да атаку-
ва следващ кабинет, при 
това не с тъпани и зурни. 
Достатъчно е само три 
дни столицата да оста-
не „по технически причи-
ни“ на тъмно и студено и 
бунтът е готов. Електро-
снабдяването е елемент 
на националната сигур-
ност. Според Лениновото 
определение „Електрифи-
кация плюс народна власт 
е равно на социализъм“. 
Съвременният вариант 
би звучал така: „Електро-
разпределение плюс герба-
джийска корупция е равно 
на бедност.“ Шалтерът 
май е в ръцете на под-
ставено лице. Пасивната 
и безмълвна нация безу-
частно ще преглътне и 
тази далавера. Властни-
ците ни омайват с уве-
рение – съответните ин-
ституции щели да прове-
ряват и да контролират  
законността и действи-
ята на частния електро-
разпределител. Сякаш са 
останали наивници, вяр-
ващи, че „институции-
те“ не са пряко свързани 
с ГЕРБ, а техните шефове 
не изпълняват заповеди-
те на Борисов и Цветанов. 
В крайна сметка прави-
телството обяви, че ня-
ма да се бърка в частни 
бизнес отношения. Опо-
зицията настоя за обяс-
нение и  очаква премиер-
ът да се яви в пленарна-
та зала. Дали отново ще 
игнорира парламентариз-
ма, един Господ знае. Но 
фактът, че по време на 
втория си мандат той 
продаде държавните 33% 
от търговията с ток на 
чехите, е твърде много-
значителен.  Допуска се, 
че още тогава се е под-
готвяла днешната скан-
дална сделка.

Шалтерът
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Ех, че живот ще падне!
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РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ДЯДО кИРО
Дядо Киро Иванов от 

с. Подем, обл. Пле-
вен, наскоро навър-

ши 81 години. Съвременен 
дядо е, лъчезарен и с чув-
ство за хумор, не е като 
онези прегърбени старци 
с дълги бели бради, които 
познаваме от приказките. 
Не можем да не призна-
ем, че  хора като него ни 
изпълват с обич, респект 
и топлина.

   Но нека ви върна съв-
сем малко назад. Бях си на 
село и се наложи да напаза-
рувам от кварталното мага-
зинче във влашката махала. 
Отивам аз и какво да видя: 
чаровната продавачка Ни-
на пищно украсяваше тър-
говския обект, а до нея - ед-
на разкошна торта, напра-
вена от вълшебните ръце 

на приятелката й Мануела, 
изобразяваща дядо, седнал 
на стол с чаша кафе в ръ-
ка. Питам я какво се готви 
там, а тя с вълнение, трепет 
и емоция взе 
да ми разказ-
ва за дядо Ки-
ро, който все-
ки ден в студ и 
вятър, в пек и 
дъжд със сво-
ето бастунче и 
пазарска чан-
та отива, за да 
си вземе хляб 
и да си пий-
не кафе, кое-
то най-сладко 
му било при тях. Заразявал 
наред с весели думи и за-
качки, провокирал усмивки 
и хубави помисли у всеки. 
Споделил, че  му предстои 

празник, а касиерката и за 
миг не се поколебала и за-
едно със своята приятелка, 
която дядото обича да на-
рича Снежанка, запретнали 

ръкави и се захванали да 
готвят спонтанната изнена-
да. Викнали и гости, а весел-
бата с канените и не чак до-
там просълзила от вълне-

ние възрастния човек.
 Браво на тези момиче-

та, които пазят в сърцата си 
уважението към благород-
ните пенсионери, те са при-

мер за това 
как не бива 
да забравя-
ме уваже-
ние, тради-
ции и морал, 
които са на-
пълно чуж-
ди на някои 
младежи и 
те хабер си 
нямат от тях 
в душите, 
същите, ко-

ито без свян и грам култу-
ра и възпитание показват, 
че дори и не се срамуват 
от липсата им в характера 

си... Тъжно е.
Трогна ме тази роде-

на спонтанно история и 
реших да я споделя, скъ-
пи читатели, за да трогне 
и вас. И понеже познавам 
въпросния дядо, който, ап-
ропо, зная, че е активен чи-
тател на вестника ни, не-
ка  му пожелаем безупреч-
но здраве, хубави моменти 
и най-вече спокойни и без-
облачни старини! Честито 
рождение, дядо Киро! Бъ-
ди здрав, все така жизнера-
достен, бодър и силен, за да 
се радваш на твоите люби-
ми занимания и да живееш 
един щастлив живот сред 
твоето семейство.

от мястото  
на „скромното” събитие: 

иво АнГЕлоВ

вие питате, ние отговаряме

фабриките на горки-
те фабриканти. А нас 
впрегнаха на работа. 
По осем часа на ден! 
Представяте ли си? 
Който не работи, ня-
ма да яде! Построих-
ме заводи, фабрики, 
ТКЗС-та, училища, ма-
шини, за да покажем 
пред света, че и ние 

можем нещо. Спукаха 
ни от работа! Но вся-
ко зло за добро, както 
казва народът.

Ето че като изневи-
делица дойде демо-
крацията. Голямо не-
що е това демокра-
цията. Само името й 
като споменеш, и ка-
то че ли мед се разли-

ва по жилите ти. Става 
ти широко около врата. 
Летиш от митинг на ми-
тинг като волна птичка. 
Викаш ура до преграк-
ване. Това заводи, ма-
шини, училища отидоха 
за скраб. Ама защо ни е 
този социалистически 
товар, само да ни пре-
чи? Че като настана ед-
но благоденствие. За 35 
години стаж ми дадоха 
65 000 лв. пенсия. Охо, 
почти милионер. Как се-
га да не ти се живее?

Чакат ме вече да уми-
рам. Ама да не съм луд! 
Ще има много да чака-
те. При този хубав жи-
вот как така ще умра? 
Живей, народе българ-
ски, сега ти е паднало!

нехайство!
През септември миналата година бях в Сливен на гости, 

живяла съм и съм работила над 25 години в този град. Той 
е родният град на моя съпруг. Направи ми силно впечат-
ление и като един репортер снимах от моста на река Но-
воселска. То река не се вижда от обраслото корито с хра-
сти, дървета, трева и всевъзможна растителност.  Добре 
че коритото е дълбоко и дано няма проливни дъждове, 
но се учудвам, че 
управата на града 
не е взела мерки, 
а е оставила реката 
да се затлачи. Чу-
дим се защо стават 
наводнения… Не 
зная дали вече са 
почистили корито-
то. Дълго се борих 
със съвестта си да-
ли да пиша за този 
проблем, но ето че 
му дойде времето. Няма значение от кой град си, щом за-
бележиш нередности, будната гражданска съвест трябва 
да проговори.

В този брой отговаряме на писмото на Коста-
дин Бойков, председател на пенсионерския клуб 
в град Гоце Делчев, който пита на колко избира-
тели се пада по един народен представител в Ру-
мъния, Турция, Гърция и Сърбия.

От справката, която направихме, броят на де-
путатите и на населението е:
румъния – 322 депутати при население от  
22 млн. и 500 хил. души;
турция – 550 депутати при население от  
81 млн. души;
Гърция – 300 депутати при население от  
11 млн. души;
Сърбия – 250 депутати при население от  
7 млн. и 500 хил. души.

За съжаление не открихме данни за броя на 
избирателите, за да направите точна сметка, но 
все пак можете да изчислите приблизително.

Уважаеми читатели,
В редакцията на в. 

„Пенсионери” присти-
гат много и различни 
запитвания по теле-
фона или чрез писма 
от наши читатели, 
в които те искат да 
им потърсим инфор-
мация по даден въ-
прос. По този повод 
откриваме новата 
рубрика: „Вие пита-

те, ние отговаряме”, 
в която ще помест-
ваме отговори на ва-
ши запитвания по ин-
тересуващи ви въпро-
си. Може да изпраща-
те въпросите си чрез 
писма или запитва-
ния на редакционния 
телефон 02/865 90 41,
както и на елек-
тронния ни адрес  
pensioneribg@abv.bg.

„П”

Цено БлАГоЕВ,  
Пловдив

Слави 
БОриСОВ

му през годината и 
се радвам, че са аб-
солютно смислени и в 
интерес на България. 

Отчетът, който на-
прави за едногодиш-
ната си дейност, бе 
обективен и критичен. 
Това го виждаме ние 

- обикновените хора. 
Президентът е разу-
мен, отговорен и стои 
твърдо на поверения 
му от народа пост. В 
международните от-
ношения също е на 
ниво.

Разни жълти драс-

качи и шоуме-
ни се опитват 
да се гаврят 
безпричинно 
с него, с ми-
нистър-пред-
седателя и с 
други култур-
ни и заслужи-
ли дейци. То-
ва подронва 
авторитета на 
страната ни. 
Тези хора не 
се ли усещат 
колко ниско 
стоят?! 

Пак ще ка-
жа: ”Браво, 
г-н прези-
дент! Радвам 
се, много се 

радвам, че имаме та-
къв ръководител!” По-
желавам успехи на не-
го и на българския на-
род. България е била 
силна, когато е имала 
силни вождове!

Христо ХриСтоВ - 
референта, Правец

БрАВО, ГОСпОДиН преЗиДеНт!Една от първите 
предизборни сре-
щи на генерал Ру-

мен Радев беше в Пра-
вец. Читалищният са-
лон беше пълен. Оти-
дох при него на сце-
ната, представих му се 
и казах: ”Аз се рад-
вам, пък смятам и ау-
диторията, че най-по-
сле в политиката се 
появи един неизцапан 
от нея човек.” Подарих 
му моя книга за пре-
дишните политици и 
му казах, че Първанов 
я е прочел на втория 
мандат. Пожелах му ус-
пех за просперитет на 
България и в кръга на 
шегата му казах: ”До-
бре правите, че с твър-
да крачка тръгвате от 
Правец. От Правец са 
тръгвали много неща!” 

Извън салона Румен 
Радев дойде при мен и 
с усмивка ми каза: ”Да 
знаеш, че книгата ще я 
прочета още на пър-
вия мандат!” Казах му 
да е хаирлия и се раз-
делихме.

Следя действията 

Преживях три епохи 
– капитализъм, социали-
зъм и сега демокрация. 
От капитализма съм за-
помнил, че ходех на учи-
лище със свински цър-
вули и шарена торбичка 
на рамо, че през свобод-
ното време пасях 4 го-
веда, а уроците си учех 
вечер на газена лампа.

При социализма пре-
живях почти целия си 
истински живот. За не-
го мога да разказвам до 
утре. То живот ли бе да 
го опишеш. „Разровиш 
ли го, ще мирише”, как-
то казва поетът. Че ка-
то ни заклещиха в ня-
какъв социалистически 
лагер, взеха земицата на 
хората и направиха ТК-
ЗС-та. Национализираха Маргарита тАрГоВА, Варна
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Да остаряваме с финес
Топла салаТа 
оТ гъби, бял
 боб и спанак

Продукти: 1 голяма 
глава лук, 250 гр гъби, 1 
ч. л. суха мащерка, 200 г 
консервиран бял боб, 1 
голяма скилидка чесън, 
1 с. л. балсамов оцет, 
сол, черен пипер, голя-
ма връзка спанак

Приготвяне: Наре-
жете гъбите тънки фи-
лийки, чесъна на ситно, 
а лука на полумесеци.

В тиган загрейте 2 с. л. 
олио, в което запърже-
те лука на умерен огън, 
докато омекне (за около 
4 минути). Добавете гъ-
бите и ги пържете, като 
разбърквате, за 5-6 ми-
нути, докато станат зла-
тистокафяви. След това 
добавете и мащерката и 
боба – запържете още за 
1 минута. Прибавете и 
чесъна и пържете, като 
разбърквате непрекъс-
нато, още 30 секунди – 
внимавайте чесънът да 
не загори. Накрая доба-
вете оцета, солта и чер-
ния пипер, разбъркай-
те и махнете тигана от 
котлона.

Подредете измитите 
и подсушени листа спа-

нак в чиния. Върху тях 
изсипете топлата сала-
та. Сервирайте веднага.

Мексиканска
 бобена чорба 

с круТони
Продукти: 175 г боб, 

1,25 л вода, 2 моркова, 
1 голяма глава кромид 
лук, 2-3 скилидки чесън, 
1/2 люта чушка, 1 л зе-
ленчуков бульон, 2 до-
мата, целина, сол, черен 
пипер, 1 с. л. нарязан ко-
риандър

Продукти за крутони-
те: 3 филии бял хляб без 
кората, олио за пърже-
не, 1-2 скилидки чесън

Приготвяне: Накис-
нете боба за една нощ 
в студена вода. След то-
ва излейте водата, изси-
пете го в тенджера и го 
залейте с вода. Сложе-
те тенджерата на котло-
на и оставете да заври - 
нека ври 10 минути. На-
малете котлона, сложе-
те капака на съда и ос-
тавете да къкри 2 часа, 
докато бобът се свари. 
Добавете нарязаните на 
ситно моркови, лук, лю-
та чушка и чесън и до-
лейте супата с бульона, 
оставете я да заври. От-

ново сложете капака на 
съда и варете още 30 ми-
нути.

Извадете половината 
от зеленчуците и малка 
част от бульона и ги па-
сирайте. Върнете бобе-
ното пюре в тенджерата 
и добавете обелените и 
нарязани на ситно до-
мати и целината. Оста-
вете да къкри 10-15 ми-
нути или докато цели-
ната омекне. Добавете 
малко вода или бульон, 
ако е необходимо.

В това време напра-
вете крутоните. Наре-
жете хляба на кубчета. 
Загрейте олиото в ти-
ган с намачкания че-
сън и добавете кубче-
та хляб. Запържвайте 
ги, докато станат зла-
тистокафяви. 

След това изкарайте 
крутоните на салфетка и 
попийте излишната маз-
нина. Подправете супа-
та на вкус и добавете ко-
риандъра.

Сипете готовата супа 
в купички и поръсете 
крутоните отгоре. Сер-
вирайте топла.

ният баща, доктор Пан-
телей Хаджиминчович, 
е завършил медицина 
в Париж и е един от ос-
нователите и първи ди-
ректор на Александров-
ската болница в София. 
Майка й е също от из-
вестна стара фамилия от 
Жеравна. Самата Султа-
на се смята за една от 
най-красиви  и одумва-
ни дами на следосвобо-
жденска България. За 
прочулия се като герой 
в Сръбско-българска-
та война от 1885 г. Рачо 
Петров се омъжва едва 
16-годишна. Въпреки во-
лята на баща си, който е 
против брака й, тя бяга 
с младия военен. Зара-
ди тази й постъпка ба-
ща й не иска да я види до 
края на живота си. 

 Малко след сватбата 
Рачо Петров е назначен 
за адютант на току-що 
избрания за княз на Бъл-
гария Фердинанд, който 
веднага оценява красо-
тата на адютантската съ-
пруга и не крие увлече-
нието си по нея. По този 
повод той държи Султа-
на да присъства на всич-
ки негови приеми, а тя 
му отвръща с фриволно  
поведение.

Паралелно с това ка-
риерата на съпруга й 
тръгва стремително на-
горе, което предизвиква 
шушукания сред полити-
ческите среди, че изди-
гането му се дължи на 

качествата на жена му.
След премиерското 

назначение на мъжа си 
през 1903 г.  Султана ос-
вен една от най-краси-
вите жени в София 
става и една от най-
влиятелните. Въпре-
ки това тя не спира 
да предизвиква кон-
сервативното бъл-
гарско общество. 
Султана е единстве-
ната жена, която си 
позволява да употре-
бява грим и да пуши 
цигари. „Най-ухажва-
ната, но и най-одум-
ваната дама от род-
ния хайлайф през 
първата половина на 
XX век – Султана Ра-
чо Петрова, е първа-
та жена в България, 
която си е направи-
ла пластична опера-
ция. Съвременници-
те й разказват, че ли-
цето й е било до та-
кава степен променено 
след операциите в Гер-
мания, че дори на пре-
клонна възраст тя е из-
глеждала прекрасно. До 
края на живота си Султа-
на  остава онази светска 
дама, след която навре-
мето всички са се обръ-
щали - червило, пудра, 
шапка, ръкавици, изис-
кан тоалет, нищо че се 
подпира на бастунче”, 
разказва историкът Вла-
димир Цачев. 

През 1906 г. Рачо 
Петров губи премиер-

ския пост, но не и благо-
волението на княза. По 
време на Първата све-
товна война той е назна-
чен за началник на Ма-

кедонската военна ин-
спекция със седалище 
в Скопие. Именно тога-
ва започват истинските 
драми в семейството.

В   Македония Рачо 
Петров се влюбва в же-
ната на бившия сръб-
ски посланик в София 
Елиза Булатич и зажи-
вява с нея в кварти-
рата си. Султана го за-
варва там, унизена се 
връща в София и вед-
нага иска развод. В съ-
щото време срещу Ра-
чо Петров е повдигна-

то обвинение за коруп-
ция и през 1920 г. той 
получава 75 години за-
твор. По време на дело-
то въпреки обидата си 
Султана свидетелства в 
полза на мъжа си.

  Малко преди това тя 
получава развод от Ду-
ховния съвет при Со-
фийската митрополия. 
В решението си църква-
та обявява Рачо Петров 
за виновник за развода, 
забранява му да се же-
ни през следващите две 
години и му отнема за-
винаги възможността да 
встъпи в брак с любов-
ницата си.

След като престоява 
четири години в затво-
ра, Рачо Петров е амнис-
тиран през 1924 г. Той 
веднага се връща при 
сръбкинята, заживя-
ва с нея и предприема 
стъпки за оспорване на 
развода си със Султана. 
През 1929 г. иска от Ду-
ховния съвет да му раз-
реши да встъпи в брак 
с Елиза Булатич и след 
положителния отговор 
се жени за нея година 
по-късно, навършил 69 
години.

  Огорчена от решени-
ето на църквата, Султа-
на пише гневно писмо, в 
което заявява, че вярата 
й в православието е на-
кърнена и тя ще преми-
не в католическото ве-
роизповедание. С това 
разводът между нея и 

Рачо Петров се превръ-
ща във война. В битката 
се включва и банкерът 
Атанас Буров, който по 
това време е външен ми-
нистър и отговаря за ве-
роизповеданията. Сул-
тана се опитва да го под-
купи със 100 хил. лв. и го 
моли да каже пред съда, 
че Рачо Петров е натру-
пал богатствата си бла-
годарение на нея. Буров 
обаче й иска за услуга-
та цели 2 млн. лв. Дока-
то Султана мисли дали 
си струва да му ги даде, 
Рачо Петров разбира за 
преговорите и предлага 
сумата на банкера.

  Въпреки че наема се-
дем от най-елитните со-
фийски адвокати, за да я 
защитават по време на 
делото, Султана губи съ-
дебния спор.

   През 1934 г. Рачо по-
лучава развод по вина 
на бившата си съпруга и 
й отнема всичко. Заради 
делото Султана се раз-
деля с колосалната су-
ма от 366 млн. лева. За 
сметка на това Буров пе-
чели 6 млн. лева от раз-
вода между семейство 
Петрови.

Сразена и унизена за 
втори път от мъжа си, 
Султана се преселила в 
нов и по-скромен дом, 
където останала до края 
на живота си.

  Умира в бедност и са-
мота на 76-годишна въз-
раст през 1946 г.

От аристократка до концлагеристка

Как да прикриете бръчиците, да 
освежите тена си, да се обличате та-
ка, че да будите възхищение? Навли-
зайки в своето пето, шесто и… десе-
тилетие, потомките на Ева все 
по-често се питат дали не 
грешат (и къде точно) по 
отношение на грима, 
прическата, гардеро-
ба си. Ето какво каз-
ват по въпроса ня-
кои от най-извест-
ните модни стили-
сти в света.

Как да привле-
чете светлината 
към лицето си? С 
помощта на руж в 
прасковено или кай-
сиево. Този нюанс 
трябва да присъства и 
в червилото ви, което мо-
же да бъде и в брик, пепел от 
рози, бежово-розово. За да из-
глеждате още по-свежа, добре е да на-
несете малко руж и в средата на чело-
то си, по линията на растежа на косата, 
под началото на веждите. Според спе-
циалистите ружът, поставен в хлътна-
лата част на бузите, ще ви състари из-
лишно. Точното му място е върху онази 
зона от лицето, която изпъква най-сил-
но, щом се усмихнете пред огледалото.

Какъв фондьотен да използвате? 
Фондьотенът за дамите над 50 трябва 
да е по-покривен. Но нито по-тъмен, 
нито по-светъл от естествения нюанс 
на кожата ви. И непременно да съдър-
жа слънцезащитен филтър. Нали не сте 

забравили, че слънцето носи най-голя-
ма отговорност за състаряване на ко-
жата!

Кога да се откажете от ярко-
то червило? Никога! Катего-

рични са всички стилисти. 
Според тях ярките чер-

вила имат определен 
лифтинг ефект върху 
лицата на зрелите 
жени и стоят много 
стилно. Единстве-
ният проблем е, че 
се размазват във 
вертикалните бръ-
чици на пушачките, 
но това се избягва 

лесно, ако устните се 
очертаят предвари-

телно с бежов молив.
Да си слагате ли на 

устните гланц?  Устните, 
изтъняващи с напредването 

на годините, изглеждат по-сочни 
и даже увеличават обема си с цял мили-
метър, стига в средата им да се нанесе 
безцветен или златист блясък.

Състарява ли спиралата за мигли? 
Да, но само ако прекалите с количество-
то, отговаря Оливие Ешодмезон, съз-
дател на декоративната козметика на 
„Герлен“. Според него няколкото слоя 
туш, особено ако слепват миглите, от-
немат от изразителността на очите. То-
ва никога няма да се случи, стига първо 
да извиете ресниците си със специал-
на машинка и после да нанесете спира-
лата зигзагообразно, изтегляйки я леко 
по посока на външните ъгли на очите.

От стр. 1
 Султана Рачо Петро-

ва е вече на 74 години.  
Макар че ходи с бастун-
че, на два пъти е месте-
на между концлагери-
те „Свети Кирик“ и „Гон-
да вода”. „Комунисти не 
познавам, болшевики в 
живота си не съм виж-
дала…“ – пише тя в сво-
ите спомени за пери-
ода, когато ежедневно 
в продължение на шест 
месеца полицията пра-
ви обиски в жилището 
й.  И продължава: „Или 
само затова, защото от-
крито се възмущавах от 
убийствата, аз бях прес-
тъпница!“  Но всъщност 
престоя си в концлагер 
тя дължи на дъщеря си 
Влада Карастоянова, 
която от радио Би Би 
Си заклеймява съюза на 
България с хитлеристка  
Германия.

 Излиза, че в тези кон-
цлагери или селища от 
„Държавна сигурност“ 
са въдворявани не са-
мо комунисти и хора с 
леви убеждения, както 
е общоприето да се ми-
сли. Всеки по-известен 
гражданин, всеки човек 
с някакво влияние сред 
обществеността, който 
е изявил несъгласие с 
официалната политика 
на правителството, е 
могъл да бъде там! 

 Султана Рачо Петро-
ва е правнучка на един 
от най-големите богата-
ши по българските зе-
ми – търновския търго-
вец хаджи Минчо. Ней-
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Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

БНТ свяТ

2.III. - 8.III.2018 г.

БНТ 2

ПЕтъК, 2 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Мо-

менти от Ишикава
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
14:00 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
15:00 Мили Бате “Писма на 

един дакел”
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас

18:15 Още от деня
19:00 Тържествен концерт, 

посветен на 140-годиш-
нината от Руско-турската 
освободителна война 
и възстановяването на 
Българската държавност

20:15 По света и у нас
20:50 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Колекцията
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на група P.I.F.
0:50 Денят започва с Култура
2:30 Флеминг - човекът, който 

щеше да се превърне в 
Бонд

3:20 Япония днес
3:30 Семеен бизнес
3:55 Как се прави?
4:20 Зелената линейка
5:00 Още от деня
5:45 Панорама с Бойко Васи-

лев
СъБотА, 3 МАрт 

6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Милион и две усмивки 

8:00 По света и у нас
8:15 #Ние сме България
10:55 Военен ритуал за изди-

гане на Националния 
трибагреник

11:15 #Ние сме България
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:30 Под игото
15:30 Концерт на Гвардейския 

представителен духов 
оркестър

17:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

18:00 Възрожденският дух
18:25 Тържествена заря-

проверка по случай 
Националния празник на 
Република България

19:15 Възрожденският дух
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съдилището
22:40 По света и у нас
22:55 Юлия Вревска
1:10 Сватбен параклис
2:40 Колекцията
3:40 Тиха отрова
5:05 Дойче веле: Шифт
5:20 Как се прави?
5:45 Иде нашенската музика

нЕДЕлЯ, 4 МАрт  
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Неделно евангелие
7:10 Внимание, роботика
7:35 Пиксел Пинки
8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Частните музеи в Чехия
13:25 Световно по ски  
14:30 Ботев - в сянката на па-

метника
15:35 Крадецът на праскови
17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО 
19:05 Улично изкуство в Рим
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Мъртвецът на Мегре             
22:20 По света и у нас
22:35 Нощни птици
23:35 Форест Гъмп
2:00 Колекцията
3:00 Дойче веле: Шифт
3:15 Отблизо с Мира Добрева
4:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
5:15 Бирария “Романтика”

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
6:55 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Ние, българите - спекта-

къл на ансамбъл “Чина-
ри”

14:15 Истинският рицар
15:35 Корабокрушенецът
18:00 Международен цирков 

фестивал “Монте Карло”
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Колекцията
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Денят започва с Култура
2:00 Бирария “Романтика”
3:40 Дойче Веле: Шифт
4:05 Ню Йорк

4:50 Здравето отблизо
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ВторниК, 6 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 История.bg
14:00 Английският съсед
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Мили Бате “Писма на 

един дакел”
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Шпиони във Варшава
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум 
22:00 Колекцията
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:15 Семеен бизнес
3:40 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня

СрЯДА, 7 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Референдум
14:00 Английският съсед
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Мили Бате “Писма на 

един дакел”
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец 
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Моята първа сватба
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Меден месец във Вегас
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 3
3:10 Семеен бизнес
3:35 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Международен конкурс 

за пианисти и цигулари 
“Панчо Владигеров” - 
Шумен 2017

14:15 Английският съсед
15:20 Телепазарен прозорец 
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 3
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Втори дубъл
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Олимпик /Мар-

силия/ - Атлетик /Бил-
бао/, среща от турнира 
на Лига Европа

0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство 3
3:10 Семеен бизнес
3:35 Дойче Веле: Шифт
3:50 В кадър
4:20 Здравето отблизо
5:00 Още от деня

ПЕтъК, 2 МАрт 
06:45 Точната вълна
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
10:00 Сийбърт
10:15 Семеен бизнес
10:40 Знаете ли…
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кратки новини
14:15 Европа днес
14:30 Огнен трус
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

18:30 Япония днес
18:55 Световните градове на 

България
19:30 България новини 
20:00 Под игото: “Гробът гово-

ри”
21:00 Регионални новини 
21:45 Туристически маршрути
22:15 Мисията
00:15 Шифт
00:30 България новини  
01:00 Под игото: “Гробът гово-

ри”
02:00 Регионални новини 
02:45 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
03:45 Песни от Рая
04:15 “Тъй рече Заратустра” от 

Рихард Щраус
04:50 Местно време
05:20 България днес

СъБотА, 3 МАрт  
06:50 Знаете ли, че...
07:00 Местно време
07:30 Нова приказка за стари 

вълшебства
09:00 Децата.com
09:30 Семеен бизнес
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Бойните маршове на 

България
11:50 Време за губене 
12:20 5 минути София
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Ритъмът на Балканите
15:10 До сърцето
15:25 Мъжки времена
17:30 Часът на зрителите
18:00 Музикална приказка
19:30 България новини
20:00 Под игото
21:00 50 години “Щурците”
23:20 Добър ден с БНТ 2
00:20 5 минути София
00:30 България новини
01:00 Под игото
02:00 Концерт на рок група 

“Епизод”
02:50 Пътувай с БНТ 2
03:20 Време за губене 
03:50  „Добро утро с БНТ 2” 
04:50 Часът на зрителите
05:20 Европа днес
05:30 Песни от Рая

нЕДЕлЯ, 4 МАрт  
06:00 Писма от Русчук в Бълга-

рия
06:45 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

07:15 №1 Туризмът 
07:45 Благуните

08:15 Ламята
09:30 Съборна св. Литургия - 

отслужена от българския 
патриарх Неофит и мос-
ковския и на цяла Русия 
патриарх Кирил

11:00 Часът на зрителите
11:30 Изкуството на 21 век
12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Момичето, което яздеше 

китове
15:40 Балетна гала
17:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:30 Културни адреси: София, 

Европа
17:55 Рецепта за култура
18:55 Битките за Европа: “Пле-

вен: Краят на войната. 
Началото на Европа”

19:30 България новини
20:00 Под игото: “Мисията ста-

ва мъчителна”
21:00 Орлин Горанов и прия-

телки
23:00 Добър ден с БНТ 2
00:00 България новини
00:30 Афиш
00:45 Под игото: “Мисията ста-

ва мъчителна”
01:45 За България
02:25 Световните градове на 

България
03:00 Изкуството на 21 век
03:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
04:00 Абсурдите с БНТ 2
04:30 Знаете ли, че...
04:40 Местно време: Без бари-

ери
05:10 Бойните маршове 

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
6:00 Специалитетите на Бабет
6:25 Време за губене 
6:55 Рецитал на детско сту-

дио “Да “ и Орлин Павлов
7:20 Момичето, което яздеше 

китове
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Защо да стигнем по-далеч
10:30 Ай да идем
11:00 Знаете ли, че...
11:10 Световно наследство
11:30 На опера с БНТ 2: “Ка-

терина Измайлова” от 
Дмитрий Шостакович

12:00 Местно време 
12:30 България 12.30 
12:45 Япония на фокус
13:00 Гривната от Бордо
14:40 Яел защитава гората
14:55 Децата.com
15:25 Дует “Ритон” - 40 години 

музика и любов
17:30 Имало едно време… три 

царства
18:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:35 Днес и утре
19:05 Културни адреси
19:30 България новини 
20:00 Под игото
21:00 Регионални новини 
21:45 Съвременници
22:15 Америка днес
23:15 Клавирен рецитал на 

Сергей Редкин
0:15 България новини 
0:45 Под игото
1:45 Регионални новини 
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Рецепта за култура 
4:30 Афиш
4:45 Япония днес
5:10 №1 Туризмът 
5:35 Ритъмът на Балканите

ВторниК, 6 МАрт 
6:45 Европейски маршрути
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:30 Гривната от Бордо
12:10 5 минути София
12:15 Афиш
12:30 България 12.30 
12:45 Информация за времето 

- по градове
12:50 Добро утро с БНТ2 
14:25 Днес и утре
14:55 Часът на зрителите
15:25 Благуните
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Сцени от модерния жи-

вот в Китай
18:40 Как се прави
19:05 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

19:30 България новини 
20:00 Под игото: „Пиянството 

на един народ“
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътешествия
22:15 Приказки от Балканите
23:40 Световно наследство
0:00 България новини 
0:30 Под игото: „Пиянството 

на един народ“
1:30 Регионални новини 
2:15 Добро утро с БНТ 2
3:15 Клавирен рецитал на 

Сергей Редкин
4:15 Пътешествия
4:45 Местно време: Без бари-

ери 
5:15 България днес 

СрЯДА, 7 МАрт 
6:45 Европа днес
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Абсурдите с БНТ 2
10:30 Децата.com
11:00 Семеен бизнес
11:25 Време за губене 
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 5 минути София
12:50 Информация за времето 

- по градове
12:55 Добро утро с БНТ2 
14:30 Културни адреси: София, 

Европа
14:55 Америка днес
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
19:30 България новини
20:00 Под игото: „Стремската 

долина пламнала“
21:00 Регионални новини 
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Битките за Европа: “Пле-

вен: Краят на войната. 
Началото на Европа”

22:50 Живот като на кино - Де-
си Тенекеджиева и Миро 

0:20 България новини 
0:50 Под игото: „Стремската 

долина пламнала“
1:50 Регионални новини 
2:35 Добро утро с БНТ 2
3:35 Местно време: Без бари-

ери 
4:05 Европа днес

4:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:50 Местно време 
5:20 България днес 

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт 
6:50 Сцени от модерния жи-

вот в Китай
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Вкусни изкушения
10:25 Световните градове на 

България
11:00 Семеен бизнес
11:25 Часът на зрителите
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 5 минути София
12:50 Добро утро с БНТ2 
14:25 Време за губене 
14:55 Днес и утре
15:25 Съвременници: “Добро 

утро, Европа”
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Културни адреси: София, 

Европа
18:25 Евроновини: Бизнеспла-

нета
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Под игото: „Историята на 

един невъстанал град“
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
22:15 Могъщият келт
23:35 Поглед към звездите
0:00 България новини
0:30 Под игото: „Историята на 

един невъстанал град“
1:30 Регионални новини 

ПЕтъК, 2 МАрт 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка 
11:40 Знаете ли, че...
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Открито с Валя Ахчиева
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Тържествен концерт, 

посветен на 140-годиш-
нината от Руско-турската 
освободителна война 
и възстановяването на 
Българската държавност

20:15 По света и у нас
21:00 Панорама 
22:00 Песните на Левски
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Абсурдите с БНТ 2
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес 
03:15 Бързо, лесно, вкусно
03:25 Бразди 
03:55 Панорама
05:05 Зелената линейка 
05:45 Малки истории

СъБотА, 3 МАрт 
06:00 Благослов за “Мила ро-

дино”
06:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
07:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
08:15 #Ние сме България
10:55 Военен ритуал за изди-

гане на Националния 
трибагреник

11:15 #Ние сме България
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Гладстон и българите
14:00 Концертът 
16:35 Време за губене 
17:05 Моля те, Нептуне!
17:25 Добър ден с БНТ 2
18:25 Тържествена заря-

проверка по случай 
Националния празник на 
Република България

19:15 Кръстопътни времена
19:30 България от край до 

край 5
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Магията на Родопа
22:25 Хъшове
00:15 По света и у нас
00:30 Рецепта за култура 
01:30 Абсурдите с БНТ 2
02:00 Часът на зрителите
02:30 Туй, що не гасне
03:25 Гладстон и българите
04:25 Открито с Валя Ахчиева
05:00 Светът е 7
05:30 България от край до 

край

нЕДЕлЯ, 4 МАрт 
06:00 Финландците идат
06:30 Футболът не е за моми-

чета
06:45 Бърколино
07:00 Неродена мома
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 “Знаци по пътя”
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Роси Кирилова 35 години 

на сцена
15:25 Отблизо с Мира Добрева
16:30 Умно село
17:20 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Концерт на Стефан Въл-

добрев & “Обичайните 
заподозрени”

22:05 Хъшове
23:45 По света и у нас
00:00 Афиш
00:15 Спортна треска
01:15 Отблизо с Мира Добрева
02:15 Иде нашенската музика
03:15 Финландците идат
03:45 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
04:45 Извън играта
05:20 Знаете ли, че...
05:30 Хроника на Руско-тур-

ската Освободителна 
война

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт 
6:00 Туй, що не гасне
6:55 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
12:00 По света и у нас
12:30 Непотребното Вълшебно
13:30 Рецепта за култура 
14:30 Фолклорни легенди 
16:00 Три жени в полите на 

Витоша
17:20 Козелът
19:15 Непозната земя
19:45 Афиш
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Българското пътуване в 

Европа: Миграцията
22:30 Пътувай с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
0:10 Часът на зрителите  
0:40 Непотребното Вълшебно
1:40 FSB на живо 
3:10 България от край до 

край
3:40 Здравето отблизо 
4:40 5 минути София
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
5:45 Афиш

ВторниК, 6 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Учителят от Върбово
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Под вълните на Черно 

море
18:30 Баскетбол /мъже/: Акаде-

мик Бултекс – Башкими
20:30 В кадър
21:00 Референдум
22:00 Изкуството на барока
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 75 г. от рождението на 

Александър Бръзицов
1:00 Още от деня
1:45 Време за губене 
2:15 Местно време: Без бари-

ери 
2:45 България днес 
4:15 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
4:45 Учителят от Върбово
5:05 Здравето отблизо 
5:45 Европейски маршрути

СрЯДА, 7 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Гугулиада: Възпитана 

приказка 
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Неродена мома
13:30 Време за губене 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 125 г. от рождението на 

Райко Алексиев
19:45 Хват Митак
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Приятелите ме наричат 

Чичо
22:30 Чекръкчийството - из-

чезващо знание
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:15 Местно време
1:45 България днес 
3:15 Време за губене 
3:45 Да живееш в група
3:55 Бързо, лесно, вкусно
4:05 Нощни птици

5:05 Здравето отблизо 
5:45 Малки истории

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Гугулиада: Цъкаща при-

казка
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Ай да идем
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Мадам Бовари от Сливен
22:35 Абсурдите с БНТ 2
23:05 Видин Даскалов – Скучен 

без теб е и самият рай
23:45 В кадър
0:15 Непозната земя
0:45 Още от деня
1:45 Местно време
2:15 България днес 
3:45 Бързо, лесно, вкусно
3:55 Биволът
4:10 Библиотеката
5:10 Здравето отблизо 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕтъК, 2 МАрт
06:00 „Аватар - легендата за Анк” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна еми-
сия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - ве-
черно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под на-
ем” -  с. 1, еп. 74

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
-  с.1, еп.27

16:00 Премиера: „Клиника край 
езерото” -  с.3, еп. 42

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публици-

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

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

ници” -  с.1, еп. 35
19:00 bTV Новините - централна 

емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” 

-  с. 2, еп. 66
21:00 Премиера: „Столичани в 

повече“ -  с.12, еп.1
22:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно 

ток шоу
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Кости” -  с.9, еп.2
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия

СъБотА, 3 МАрт
06:00 „Чудовища срещу извънзем-

ни” - анимация
07:00 „Теория на глупостта” - раз-

влекателна поредица, с.1, 
еп. 9

07:30 „Кое е това момиче” -  с.3, 
еп.23

08:00 „Тази събота и неделя” - пре-
даване с водещи Мариана 
Векилска, Жени Марчева и 
Диана Любенова 

11:00 „Cool…T” - лайфстайл преда-
ване с водещ Петя Дикова 

12:00 bTV Новините - обедна еми-
сия 

12:30 „НепознатиТЕ“ - документал-
на поредица

13:00 „Мисия Лондон” - комедия
15:00 „Истински истории“ 
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Шоуто на Слави“ (празни-

чен концерт по случай 3 
март)

22:00 „Потомците” - драма, коме-
дия (САЩ, 2011), режисьор 
- Александър Пейн, актьори 
- Бо Бриджис, Джуди Гриър, 
Джордж Клуни, Матю Ли-
лард, Робърт Форстър, Шай-
лийн Уудли, Амара Милър, 
Ник Краузе и др.

00:10 „Дневниците на вампира“ 
-  с.6, еп.7

01:00 „Космос“ - научно - популяр-
на поредица

02:00 „Мисия Лондон” - комедия
04:00 „Cool…T” /п./ - токшоу
05:00 „Кое е това момиче” /п./ - 

сериал
05:30 „Робо и Страшко” 

нЕДЕлЯ, 4 МАрт
06:00 „Чудовища срещу извънзем-

ни” - анимация
07:00 „Като на кино“ 
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „НепознатиТЕ“ 
13:00 „Чужденецът” - комедия
15:00 „Българи на три морета“ 
16:00 bTV Документите
17:00 „120 минути” 
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите - поредица 

за журналистически филми 
и разследвания

20:00 „Гласът на България“ - музи-
кално шоу

21:30 „Папараци” - телевизионен 
таблоид

22:30 „Животът на Пи” - драма, 
приключенски (САЩ, 2012), 
режисьор - Анг Лий, актьори 
- Жерар Депардийо, Ирфан 
Кхан, Табу, Сураж Шарма, 
Рейф Спол и др.

00:20 „Дневниците на вампира“ 
-  с.6, еп.8

01:10 „Космос“ - научно - популяр-
на поредица

02:10 „Животът на Пи” - драма, 
приключенски (САЩ, 2012), 
режисьор - Анг Лий, актьори 
- Жерар Депардийо, Ирфан 
Кхан, Табу, Сураж Шарма, 
Рейф Спол и др.

02:40 „Приятели“ /п./ - сериал
04:10 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:00 „Чудовища срещу извънзем-

ни” /п./ - анимация
05:30 „Лице в лице” /п./ - публици-

стично предаване

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
07:00 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Празничен хоровод” 
14:00 „Денис Белята” - коме-

дия (САЩ, 1993), режи-
сьор - Ник Касъл, актьо-
ри - Кристофър Лойд, 
Уолтър Матау, Мейсън 
Гембъл, Лиа Томпсън и 
др.

 16:00 „Истина ли е...“ ¬ - ко-
медия, фентъзи, роман-
тичен (САЩ, 2005), ре-
жисьор - Марк Уолтърс, 
актьори - Рийз Уидърс-
пун, Марк Ръфало, Донал 
Лодж, Дина Уотърс, Бен 
Шенкман, Джон Хедър, 
Рон Кенада и др.

 18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 36 

19:00 bTV Новините
 20:00 Премиера: „Сега и зави-

наги” - сериал, с. 2, еп. 67 
21:00 MasterChef Бълга-
рия - кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави”
 23:30 bTV Новините - късна 

емисия
 00:00 „Кости” - сериал, с.9, еп. 3 
01:00 „Празничен хоровод“ 

/п./
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу 
04:30 „Стъклен дом” - сериал, 

с.1, еп.12 
05:30 „Аватар - легендата за 

Анк” - /п./ анимация

ВторниК, 6 МАрт
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” - сериал, с. 1, еп. 75
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.1, еп.28
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото” - сериал, 
с.3, еп. 43

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 37

19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Сега и зави-

наги” - сериал, с. 2, еп. 68
21:00 MasterChef България - 

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

черно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Кости” - сериал, с.9, еп. 4
01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-

ал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Стъклен дом” - сериал, 

с.1, еп.13
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

СрЯДА, 7 МАрт
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” - сериал, с. 1, еп. 76
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.1, еп.29
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото” - сериал, 
с.3, еп. 44

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници” - сериал, с.1, 
еп. 38

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 69

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 „Кости” - сериал, с.9, еп. 5
01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Стъклен дом” - сериал, 

с.1, еп.14
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
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” - сериал, с. 1, еп. 77
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.1, еп.30
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото” с.3, еп. 45
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” - сериал, с.1, 
еп. 39

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 70

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

22:00 „Комиците и приятели” 
22:30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините 
00:00 „Кости” - сериал, с.9, еп.6
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” 
04:30 „Стъклен дом” с.1, еп.15
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

ПЕтъК, 2 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” - сериал, с.6, еп. 
9,10,11

09:15 „Здрач” - екшън, трилър, 
романтичен (САЩ, 2008), 
режисьор - Катрин Хардуик, 
актьори - Келън Лъц, Робърт 
Патинсън, Кристен Стюарт, 
Кам Гигандет, Били Бърк, Пи-
тър Фачинели,Ашли Грийн, 
Рейчъл Лефевр, Елизабет 
Рийсър, Ники Рийд, Тейлър 
Лаутнър и др

12:00 „Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета” - сериал, с.9, 
еп.12,13,14

15:00 „Ужилването“ - комедия, 
криминален (САЩ, 1973), 
режисьор - Джордж Рой Хил, 
актьори - Пол Нюман, Ро-
бърт Редфорд, Робърт Шоу, 
Чарлс Дърнинг и др.

17:45 „Клетниците“
21:00 Месец на Оскарите: „Аватар“ 

- екшън, трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор - 
Джеймс Камерън, актьори 
- Сам Уортингтън, Джовани 
Рибизи, Сигорни Уивър, Ми-
шел Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

00:00 „Вроден порок“ - кримина-
лен, драма, мистерия (САЩ, 
2014), режисьор - Пол Томас 
Андерсън, актьори - Хоакин 
Финикс, Джош Бролин, 
Оуен Уилсън, Мая Рудолф, 
Бенисио Дел Торо, Рийз 
Уидърспун, Джена Малоун, 
Джилиан Бел, Ерик Робъртс 
и др.

03:00 „Информаторите” - драма, 
криминален, трилър (САЩ, 
Германия, 2009), режисьор 
- Грегор Джордан, актьори - 
Амбър Хърд, Уинона Райдър, 
Ким Бейсингър, Били Боб 
Торнтън, Мики Рурк.

СъБотА, 3 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” - сериал, с.6, еп.12
07:15 „Приказка за Коледната 

звезда”
08:45 „Титаник“ 
12:30 „Като на кино” - предаване 

за кино с водещ Михаил 
Дюзев

13:30 „Невидима зона“ - драма, 
спортен 

16:15 „Усещане за жена“ - драма, 
романтичен (САЩ, 1992), 
режисьор - Мартин Брест, 
актьори - Ал Пачино, Крис 
О’Донъл, Филип Сиймур 
Хофман, Габриел Ануар, 
Джеймс Ребхорн, Ричърд 
Венчър и др. 

19:15 „Мелодия за една нощ“ - 
романтичен (Канада, 2007), 
режисьор - Дейвид Уийвър, 
актьори - Лора Лейтън, Ан-
тонио Купо, Ели Харви и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Прес-
тиж“ - драма, трилър (САЩ, 
Великобритания, 2006), 
режисьор - Кристофър Но-
лан, актьори - Хю Джакман, 
Крисчън Бейл, Майкъл Кейн, 
Дейвид Бауи, Ребека Хол, 
Пайпър Перабо, Скарлет 
Йохансон, Анди Съркис и др. 

23:30 Месец на Оскарите: Cinema 
X: „Нос страх“ - крими, три-
лър (САЩ, 1991), режисьор 
- Мартин Скорсезе, актьори 
- Робърт де Ниро, Ник Нолти, 
Джесика Ланг, Робърт Ми-
чъм, Грегъри Пек, Джулиет 
Луис и др.

02:00 „Като на кино” - предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

03:00 „Съзряване” - драма (Вели-
кобритания, САЩ, 2009 ), 
режисьор - Лоне Шерфиг, 
актьори - Кери Мълиган, 
Оливия Уилямс,Алфред 
Молина, Доминик Купър, 
Розамунд Пайк.

нЕДЕлЯ, 4 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” - сериал, с.6, еп.13
07:00 „Приложна магия” 
09:30 „Клетниците“ - драма, мю-

зикъл, романтичен (Велико-
британия, САЩ, 2012), режи-
сьор - Том Хупър, актьори 
- Хю Джакман, Хелена Бонъм 
Картър, Ръсел Кроу, Ан Хата-
уей, Аманда Сайфред, Саша 
Барън Коен, Арън Твейт, Еди 
Редмейн, Саманта Баркс и 
др.

12:45 „Анна Каренина“ - драма 
(САЩ, 2012), режисьор - Джо 
Райт, актьори - Матю Мак-
фейдън, Кийра Найтли, Джуд 
Лоу, Арън Тейлър - Джонсън, 
Алисия Викандер, Кара 
Делевин, Кели Макдоналд, 
Емили Уотсън и др.

15:30 „Аватар“ - екшън, трилър, 
фантастика (САЩ, 2009.), ре-
жисьор - Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортингтън, 
Джовани Рибизи, Сигорни 
Уивър, Мишел Родригес, 
Зоуи Салдана, Стивън Ланг и 
др.

18:30 „Престиж“ - драма, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2006), режисьор - Кристо-
фър Нолан, актьори - Хю 
Джакман, Крисчън Бейл, 
Майкъл Кейн, Дейвид Бауи, 
Ребека Хол, Пайпър Перабо, 
Скарлет Йохансон, Анди 
Съркис и др. 

21:00 Месец на Оскарите: 
„Непростимо“ - драма, 
уестърн(САЩ, 1992), режи-
сьор - Клинт Истууд, актьо-
ри - Клинт Истууд, Джийн 
Хекман, Морган Фрийман, 
Франсис Фишер, Ричард 
Харис и др.

23:30 НА ЖИВО: 90 и годишни 
награди „Оскар“ (студио и 
излъчване на церемонията)

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.12,13

08:00 „Престиж“
11:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.15, 16,17

14:00 „Даяна” - биографичен, 
драма, романтичен, 
Великобритания (САЩ, 
Швеция, 2013), режисьор 
- Оливър Хиршбийгъл, 
актьори - Наоми Уатс, 
Нейвин Андрюс, Кас Ан-
вар и др.

16:15 „Експресно фото” - драма 
(САЩ, 2002), режисьор - 
Марк Романек, актьори 
- Робин Уилямс, Майкъл 
Вартан, Кони Нилсън, 
Дилан Смит, Гари Коул и 
др.

18:30 „Непростимо“ - драма, 
уестърн (САЩ, 1992), ре-
жисьор - Клинт Истууд, 
актьори - Клинт Истууд, 
Джийн Хекман, Морган 
Фрийман, Франсис Фи-
шер, Ричард Харис и др.

21:00 Премиера: „Непростимо 
2013” - драма, уестърн 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Санг - ил Лий, актьори 
- Кен Уатанаби, Юн Ку-
нимура, Шиоли Куцуна и 
др.

23:30 „Затворена мрежа“ - 
криминален, трилър 
(Великобритания, САЩ, 
2013), режисьор - Джон 
Кроули, актьори - Ерик 
Бана, Ребека Хол, Кенет 
Кранъм, Риз Ахмед, 
Джим Броудбент, Киъран 
Хайндс, Ли Аскуит - Коу, 
Айзък Хемпстед - Райт, 
Дъг Ален и др.

01:30 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.15, 16,17

ВторниК, 6 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.15,16

08:00 „Непростимо“ 
11:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.18; с.7,еп.1,2

14:00 „Престиж“ - драма, 
трилър (САЩ, Велико-
британия, 2006), режи-
сьор - Кристофър Нолан, 
актьори - Хю Джакман, 
Крисчън Бейл, Майкъл 
Кейн, Дейвид Бауи, Ребе-
ка Хол, Пайпър Перабо, 
Скарлет Йохансон, Анди 
Съркис и др. 

16:15 „Хичкок” - биогра-
фичен, драма (САЩ, 
2012), режисьор - Саша 
Джервази, актьори - 
Тони Колет, Джеймс 
Д’Арси, Дани Хюстън, 
Джесика Бийл,Хелън 
Мирън, Скарлет 
Йохансон,Антъни 
Хопкинс и др.

18:30 „ Странични ефекти” 
- трилър, драма, кри-
минален (САЩ, 2013), 
режисьор - Стивън Со-
дърбърг, актьори - Руни 
Мара, Чанинг Тейтъм, 
Джуд Лоу, Катрин Зита - 
Джоунс и др.

21:00 „Тетрадката“ - драма, 
романтичен (САЩ, 
2004), режисьор - Ник 
Касаветис, актьори - Тим 
Иви, Джина Роуландс, 
Рейчъл Макадамс, Кевин 
Конъли, Райън Гослинг, 
Джеймс Гарнър и др.

23:30 „Експресно фото” - драма 
(САЩ, 2002), режисьор - 
Марк Романек

01:30 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.18; с.7,еп.1,2

СрЯДА, 7 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп.18; с.7,еп.1,2

09:00 „Аватар“ - екшън, 
трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

12:15 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.3,4,5

15:15 „Тетрадката“ - драма, 
романтичен (САЩ, 
2004), режисьор - Ник 
Касаветис, актьори - Тим 
Иви, Джина Роуландс, 
Рейчъл Макадамс, Кевин 
Конъли, Райън Гослинг, 
Джеймс Гарнър и др.

18:00 „Усещане за жена“ - дра-
ма, романтичен (САЩ, 
1992), режисьор - Мар-
тин Брест, актьори - Ал 
Пачино, Крис О’Донъл, 
Филип Сиймур Хофман, 
Габриел Ануар, Джеймс 
Ребхорн

21:00 „Рио” - анимация, 
приключенски,комедия, 
семеен (САЩ, 2011), 
сценаристи - Дон Рай-
мър, Джошуа Стернин, 
Джефри Вентимила, Сам 
Харпър, Ърл Ричи Джо-
унс, Тод Джоунс, Карлос 
Салдана

23:00 „Аватар“ - екшън, 
трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, ак-
тьори - Сам Уортингтън, 
Джовани Рибизи, Сигор-
ни Уивър, Мишел

02:00 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.3,4,5

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп. 3,4,5

09:15 „Мелодия за една нощ“ - 
романтичен

11:15 „Ризоли и Айлс: Кри-
минални досиета” с.7, 
еп.6,7,8

14:15 „Споделено” - комедия 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Никол Холофсенър, 
актьори - Джулия Луис - 
Драйфус, Лени Лофтин, 
Джесика Сент Клер

16:15 „Рио” - анимация, 
приключенски,комедия, 
семеен (САЩ, 2011), 
сценаристи - Дон Рай-
мър, Джошуа Стернин, 
Джефри Вентимила, Сам 
Харпър, Ърл Ричи Джо-
унс, Тод Джоунс, Карлос 
Салдана, режисьор - Кар-
лос Салдана

 18:30 „Здрач” - екшън, трилър, 
романтичен (САЩ, 2008), 
режисьор - Катрин Хар-
дуик, актьори - Келън 
Лъц, Робърт Патинсън, 
Кристен Стюарт, Кам 
Гигандет, Били Бърк, 
Питър Фачинели,Ашли 
Грийн, Рейчъл Лефевр, 
Елизабет Рийсър, Ники 
Рийд, Тейлър Лаутнър и 
др 

21:00 „Полетът на феникса” - 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2004), режисьор 
- Джон Мур, актьори 
- Денис Куейд, Тайрис 
Гибсън, Миранда Отто, 
Джовани Рибизи и др.

23:15 „Непростимо 2013” - дра-
ма, уестърн (САЩ, 2013), 
режисьор - Санг - ил Лий

01:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.6,7,8

ПЕтъК, 2 МАрт
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.5 
06:30 „Предградие“ - сериал, с.3 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-

риал, с.4
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „Доктор Дулитъл” - 

комедия (САЩ, 1998), 
режисьор - Бети Томас, 
актьори - Еди Мърфи, 
Ози Дейвис, Оливър Плат, 
Кристен Уилсън и др.

12:00 „Изгубеняци“ - сериал 
12:30 „Супермаркет“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.8
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съ-

седи” - комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и половина” 
- комедиен сериал, с.9

23:00 „Проби и грешки“ - сери-
ал

23:30 „На по - добро място“ - 
сериал 

00:00 „Доктор Дулитъл” - 
комедия (САЩ, 1998), 
режисьор - Бети Томас, 
актьори - Еди Мърфи, 
Ози Дейвис, Оливър Плат, 
Кристен Уилсън и др.

02:00 „Модерно семейство“ /п./ 

- сериал 
03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 

сериал 
04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал
СъБотА, 3 МАрт

06:00 „Предградие“ - сериал, с.3
07:00 „Двама мъже и половина” 

- комедиен сериал, с.2
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-

риал, с.4
09:00 „Клуб „Веселие” - сериал, 

с.5
10:00 „Сам вкъщи” - комедия 

(САЩ, 1990), режисьор - 
Крис Кълъмбъс, актьори 
- Даниел Стърн, Маколи 
Кълкин, Джон Канди, Джо 
Пеши, Джон Хърд и др.

12:00 „Новите съседи “ /п./ - ко-
медиен сериал

15:30 „Столичани в повече“ - 
комедиен сериал, с. 9

18:30 „Двама мъже и половина” 
- комедиен сериал 

19:30 „По средата“ - сериал 
20:30 „До живот“ - драматична, 

комедия, криминален 
САЩ, 1999), режисьор - 
Тед Дем, актьори - Еди 
Мърфи, Мартин Лорънс, 
Бърни Мак, Обба Бабатун-
де, Ник Касаветс и др.

22:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.3

23:30 „Столичани в повече“ - 
комедиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал

03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 
сериал 

04:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - се-
риал

05:00 „Двама мъже и половина” 
/п./ - сериал

нЕДЕлЯ, 4 МАрт
06:00 „Предградие“ - сериал, с.3
07:00 „Двама мъже и половина” 

- комедиен сериал, с.2
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-

риал, с.4
09:00 „Клуб „Веселие” - сериал, 

с.5
10:00 „До живот“ - драматична, 

комедия, криминален 
САЩ, 1999), режисьор - 
Тед Дем, актьори - Еди 
Мърфи, Мартин Лорънс, 
Бърни Мак, Обба Бабатун-
де, Ник Касаветс и др.

12:00 „Новите съседи “ /п./ - ко-
медиен сериал

15:30 „Столичани в повече“ - 
комедиен сериал, с. 9

18:30 „Двама мъже и половина” 
- комедиен сериал 

19:30 „По средата“ - сериал 
20:30 „Сам вкъщи” - комедия 

(САЩ, 1990), режисьор - 
Крис Кълъмбъс, актьори 
- Даниел Стърн, Маколи 
Кълкин, Джон Канди, Джо 
Пеши, Джон Хърд и др.

22:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.3

23:30 „Столичани в повече“ - 
комедиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал

03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 
сериал 

04:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - се-
риал

05:00 „Двама мъже и половина” 
/п./ - сериал

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт 
06:00 „Предградие“ - сериал, 

с.3 
07:00 „Загадките на Лора” - се-

риал

08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-
риал, с.4

09:00 „Столичани в повече” - 
сериал

10:00 „Сабрина” - комедия 
(САЩ, Германия, 1995)

12:00 „Проби и грешки“ - сери-
ал 

12:30 „На по - добро място“ - 
сериал 

13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „Столичани в повече” - 

сериал, с.9
18:00 „По средата“ - сериал, с.7
19:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.2
20:00 Премиера: „Новите съ-

седи” - комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и полови-
на” - комедиен сериал, 
с.10

23:00 „Проби и грешки“ - сери-
ал, с.2 

23:30 „На по - добро място“ - 
сериал, с.2 

00:00 „Сабрина” - комедия 
(САЩ, Германия, 1995), 
режисьор - Сидни Полак, 
актьори - Харисън Форд, 
Джулия Ормънд, Патрик 
Брюел, Фани Ардан, Грег 
Киниър, Лорън Холи и 
др.

02:00 „Предградие“ /п./ - сери-
ал 

03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 
сериал 

04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал

ВторниК, 6 МАрт
06:00 „Предградие“ - сериал, 

с.3 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-

риал, с.4
09:00 „Столичани в повече” - 

сериал
10:00 „Сигурна печалба” 
12:00 „Проби и грешки“ - сери-

ал 
12:30 „На по - добро място“ - 

сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „Столичани в повече” - 

сериал, с.9
18:00 „По средата“ - сериал, с.7
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.2
20:00 Премиера: „Новите съ-

седи” - комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и полови-
на” - комедиен сериал, 
с.10

23:00 „Проби и грешки“ - сери-
ал, с.2 

23:30 „На по - добро място“ - 
сериал, с.2 

00:00 „Сигурна печалба” - ко-
медия (САЩ, 2011), ре-
жисьор - Томас Макарти, 
актьори - Пол Джиамати, 
Мелани Лински, Ейми 
Райън, Джефри Тамбор, 
Бърт Йънг и др.

02:00 „Предградие“ /п./ - сери-
ал 

03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 
сериал 

04:00 „По средата“ /п./ - сериал 

СрЯДА, 7 МАрт
06:00 „Предградие“ - сериал, 

с.3 
07:00 „Загадките на Лора” - се-

риал
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-

риал, с.4
09:00 „Столичани в повече” - 

сериал
10:00 „Клуб „Веселие” - кон-

цертът” - документален
12:00 „Проби и грешки“ - сери-

ал 
12:30 „На по - добро място“ - 

сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „Столичани в повече” - 

сериал, с.9
18:00 „По средата“ - сериал, с.7
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

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

риал, с.1
21:00 „Приятели” - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и полови-

на” - комедиен сериал, 
с.10

23:00 „Проби и грешки“ - сери-
ал, с.2 

23:30 „На по - добро място“ - 
сериал, с.2 

00:00 „Клуб „Веселие” - кон-
цертът” - документален

02:00 „Предградие“ /п./ - сери-
ал 

03:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 
сериал 

04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт
06:00 „Предградие“ - сериал, 

с.3 
07:00 „Загадките на Лора”
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ 
09:00 „Столичани в повече” 
10:00 “Силна година” - комедия 
12:00 „Проби и грешки“ - сери-

ал 
12:30 „На по - добро място“ - 

сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.1
16:00 „Приятели” - сериал, с.3
17:00 „Столичани в повече” - 

сериал, с.9
18:00 „По средата“ - сериал, с.7
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

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

риал, с.1
21:00 „Приятели” - сериал, с.3
22:00 „Двама мъже и полови-

на” - комедиен сериал, 
с.10

23:00 „Проби и грешки“ - сери-
ал, с.2 

23:30 „На по - добро място“ - 
сериал, с.2 

00:00 “Силна година” - комедия 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Дейвид Франкел, актьо-
ри - Стив Мартин, Андже-
лика Хюстън, Джак Блек, 
Оуен Уилсън, Рашида 
Джоунс, Розамунд Пайк, 
Джон Клийс и др.

02:00 „Предградие“
03:00 „Да отгледаш Хоуп“ 
04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал



28.II. - 6.III.2018 г.
9

БълГАрСКи 9Любопитно у нас

Вино, узряло с музика, показаха в Пловдив

„лъки хънт” – надежда за по-добро бъдеще

Бяла отбелязва 140 г. от смъртта на Юлия Вревская

Най-старото
злато в света

Григор димитров изнесе 
открит урок в Хасково

иЗлоЖБа За ХадЖи димитЪР и СтеФан КаРадЖа

Вино, узря-
ло с музика, и 
артбутилки де-
бютираха на 
М е ж д у н а р о д -
ната изложба 
за лозарство и 
винарство "Ви-
нария 2018" в 
Пловдив.

И з л о ж б а т а 
показа първо-
то в света сер-
тифицирано витализирано вино 
"Мерло х Пети вердо", реколта 
2013. То е отлежавало девет ме-
сеца под звуците на творби от 
Лудвиг ван Бетовен. 

Акустичните вълни променят 
излъчването на молекулите и та-

„Кучето е най-добрият 
приятел на човека!“ – на 
това се уповават хората, 
които не са забравили, че 
освен човека животните 
също имат своето без-
ценно място под слънце-
то. Това е мотото на фон-
дация „Лъки Хънт“. Пър-
вите идеи, с които тръг-
ват, са тя да бъде насо-
чена към кучетата, които 
биват изоставени и мал-
третирани. 

Самата организация е 
основана през 2016 г. в 
град Девня, но оттогава 
до днес е помогнала на 
голям брой животни, кои-

то търсят подслон, хра-
на, внимание и мънич-
ко обич. Хората, които 
работят във фондация-
та, са уверени, че пра-
вят света по-добър и са 
добри в това. Има мно-
го случаи в България, 
които са свързани с на-
падението на бездом-
ни кучета над хора. И 
независимо дали вина-
та е в човека или в жи-
вотното, това се пре-
върна в проблем. Много 
кучета намират своя дом 
в клиниката в Девня, къ-
дето работят местни ве-
теринари, които могат да 

помогнат на много ране-
ни или агресивни кучета, 
така че този проблем да 
бъде сведен до минимум.

За тези пък, на кои-
то са нужни по-специал-

ни грижи – като кучета с 
увреждания или по-въз-
растни, е осигурен посто-
янен подслон.

Фондацията полага ос-
новите на нов спасителен 
център край село Крумо-
во, който ще приютява 
магарета и понита. 

Фондацията работи с 
факултети от европей-
ски университети, като 
осигурява стажантски 
програми на студенти от 
различни страни, които 
да дойдат в България и 
да се занимават с това, ко-
ето обичат, а именно гри-
жата за животните.

В це-
ремони-
ята се 
в к л ю ч и 
Предста-
вителни-
ят ансам-
бъл на 
В ъ о р ъ -
ж е н и т е 
сили със 
с о л и -
сти Мар-
г а р и т а 
Х р а н о -
ва и Гуна 

Иванова. Бяха поднесе-
ни венци и цветя на па-
метника на Юлия Врев-
ская в града.  Това съ-
общиха от общинската 
управа. 

Вревская е медицин-
ска сестра доброволка 
в армията по време на 
Руско-турската освобо-
дителна война от 1877-
1878 г. Със собствени 
средства от продаден 
имот тя създава меди-
ко-санитарен отряд от 
22-ма лекари и сестри, 
с които в края на юни 
1877 г. започва рабо-
та в 45-а военнополева 
болница в град Яш, Ру-
мъния. На 20 ноември 
пристига в 48-а военно-
временна болница в Бя-
ла, Русенско. 

На следващия месец 
била командирована в 
превързочния пункт на 
XII армейски корпус в 

близкото село Обрете-
ник. Връщайки се в Бяла, 
Юлия Вревская заболя-
ва от петнист тиф и уми-
ра на 5 февруари 1878 г. 
Погребват я край черк-
вата в Бяла в униформа 
на милосърдна сестра 
заедно с друга жертва 
на коварната болест - 
сестра Мария Нейолова. 

Тленните им остан-
ки с оригиналния над-
гробен паметник са пре-
местени през 1907 г. в 
парка на новооткрития 
музей "Александър III". 
След време от призна-
телното население на 
Бяла е поставен памет-
ник, изработен от скулп-
тора Джока Радивоевич.

Във връзка с отбелязване на 
освобождението на Бургас и 150 
години от смъртта на Хад-
жи Димитър и Стефан Кара-
джа в историческата експо-
зиция на РИМ – Бургас, бе-
ше показана изложбата "В 
името на драгоценното ни 
отечество". Тя бе посвете-
на на двамата бележити во-
еводи и пристигна от Регио-
налния исторически музей 
- Сливен.

В информационни табла 
бяха представени опреде-
лящи етапи в житейския и духов-
ния им път. Акцентът бе поставен 

на родното място и семейството 
на всеки от тях; на хайдушкия пе-

риод от дейността на Хаджи Ди-
митър; на Белградската легия и 

участието на Караджата в нея, ка-
то е подчертана ролята на Г. С. 

Раковски и неговото влия-
ние върху цяло поколение 
активни дейци на нацио-
налноосвободителното ни 
движение през 60-те годи-
ни на ХІХ в.

Важно място в изложба-
та бе отделено на създава-
нето и дейността на обе-
динената чета от 1868 г. - 
показани бяха част от ней-
ните идеолози, от щаба на 
четата, от документалните 

свидетелства, достигнали до на-
ши дни.

Българската ракета номер едно  Григор Ди-
митров предизвика истински фурор при неот-
давнашното си посещение в родния град Ха-
сково. той се срещна с талантливи млади те-
нисисти, за да ги вдъхнови и сподели част от 
своя житейски опит. Гришо им показа някои 
основни хватки в тениса по време на открита 
тренировка, която се проведе в парк „Кенана“.

Стотици деца и юноши от цяла България се 

стекоха в Хасково, за да се срещнат със своя 
идол. откритият урок, който се състоя на зак-
рития корт в парка, продължи около час, ка-
то с предимство бяха най-малките. на същи-
те тези кортове Григор се запалва по тениса 
като дете и започва своята кариера.

Дълго след края на урока тенисистът раз-
дава автографи и се снима със своите фено-
ве, имали щастието да се запознаят лично с 
него. на няколко пъти се е стигало и до наме-
сата на полиция, за да може Гришо да бъде 
изведен от залата.

Според йордан йорданов, президент на 
клуб „Хасково 2015“, посещението на родната 
тенис звезда е изключително събитие и сбъд-
ната мечта за всички 230 деца, които члену-
ват в клуба.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Изключително цен-
ни експонати, предста-
вящи най-старото зла-
то в света, обработва-
но от човешка ръка, бя-
ха представени във фо-
айето на областната ад-
министрация във Вели-
ко Търново. Поводът бе 
19-годишнината 
от подпис-
ването на 
указа, с 
к о й т о 
е съз-
даде-
н а 
о б -
ласт-
н а т а 
у п р а -
ва.

С м я -
та се, че 
съкровището 
край великотърновско-
то село Хотница е на по-
вече от 6000 години, съ-
общи директорът на Ре-
гионалния исторически 
музей д-р Иван Църов. 
Находката е била откри-
та през 1957 г. и включ-
ва 44 златни халки и ня-
колко пластики от ка-
менно-медната епоха. 
Той уточни, че като да-
тировка то е близко до 
Варненското златно съ-
кровище, но разликата 
е, че е открито не в не-

кропол, а в жилище, ко-
ето означава, че е било 
част от бита на праисто-
рическите хора.

Друга витрина пред-
ставя златното съкрови-
ще, открито през 1987 
г. край село Къпиново. 
Част от него е изклю-

чително красив 
сребърен ки-

ликс - ча-
ша за ви-

но, на 
к о й т о 
е изо-
б р а -
з е н 
е д и н 
от под-

визите 
на Хера-

къл. Част 
от находка-

та е накит от зла-
то и сребро, съставен от 
стилизирани фигури на 
жълъди и бадеми. Цъ-
ров смята, че накитът се 
е поставял върху глава-
та на жена и при ней-
ните движения е звънял 
с тих звук. Съкровище-
то е показвано в САЩ, 
Япония, Франция и на 
други места по света и 
продължава да изумя-
ва с прецизната изра-
ботка, направена от не-
известен майстор преди 
25 века.

Сто и четиридесет 
години от смъртта 
на руската баронеса 
Юлия Вревская бяха 
отбелязани  в русен-
ския град Бяла.

ка се увеличават положителните 
качества на напитката, обясняват 
производителите. 

 Артбутилките - алуминиеви и 
стъклени, допълват серията ке-
нове, в които за първи път в све-
та са предложени вино и коктей-

ли на винена основа, съчета-
ни с кафе, кокос, кола, ягода, 
праскова. 

В конкурса за иновации се 
състезаваше и малиново вино, 
направено от биосертифицира-
на суровина без изкуствени до-
бавки. То е по древна рецепта 
на монасите от някогашния ма-
настир "Св. Пантелеймон" в Ста-
ра планина. 

Сред новостите на "Винария 
2018" бе и сомелиерски тезгях 

- енергиен хармонизатор на ви-
ното. 

В оригиналната мебел е вгра-
ден планински кристал, пред-
пазващ от енергийно замърся-
ване. 
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна петКОВА

ШоФьор отнЕСЕ 
жЕнА нА тротоАр
31-годишен мъж от 

с. Бозвелийско блъсна 
с колата си 33-годишна 
пешеходка на тротоар 
на бул. "осми Примор-
ски полк" във Варна. 
жената има травма на 
главата. 

Мъжът заради несъ-
образена скорост из-
тървал контрола над 
возилото, качил се на 
тротоара и блъснал же-
ната. тя е настанена в 
МБАл "Св. Анна".

КрАДлА ВзЕ КутиЯ  
С ДАрЕниЯ 

жена е открадна-
ла кутия за дарения 
за болно дете от апте-
ка в столичния квар-
тал "Дружба" 1. "това 
е едно безочливо дея-
ние. В кутията имаше 
над 300 лева. не мога 
да коментирам подоб-
но деяние",  каза упра-
вителят. 

от аптеката не са 
сигнализирали в поли-
цията, защото записът 
на камерата не е до-
бър и не се вижда коя 
е жената. това е поред-
ната кражба на кутия с 
дарения от търговски 
обекти в страната. 

ПрЕтрЕПАХА Мъж 
зАрАДи МоМиЧЕ

38-годишен мъж 
от Момчилград е на-
станен в болница в 
Пловдив, след като е 
бил пребит жестоко 
от двама 21-годишни 
младежи. Скандалът 
избухнал заради мо-
миче. 

Двете момчета оти-
шли пред жилището 
на мъжа, с когото се 
скарали и последва-
ло сбиване. В мелето 
по-възрастният е по-
лучил фрактура на че-
репа. 

ЧЕлЕн оПит
нелегални цигари 

задържаха митниче-
ски служители от от-
дел „Митническо раз-
узнаване и разслед-
ване“ при Митница 
лом. Цигарите са от-
крити при проверка 
на склад за градин-
ски камъни. 

При огледа митни-
ческите служители от-
криват вкопани напъл-
но в земята два пласт-
масови бидона. те са 
използвани за тайни-
ци, били замаскирани 
с каменни плочи. об-
щото количество на от-
критите в тях цигари е 
27 260 къса. 

нашенка мами 
сънародници в лондон

над един милион 
нарушения през 2017 г.

арест за погубил психично болен

Задържаха автокрадци след гонка 

Дядо - убит, 
внучките - под ключ Гимназист върна чанта с пари

Близнаци в болница, едното с опасност за живота

затвор за данъчен рецидивист 

М л а д е -
жът живее 
в дом за 
деца, ли-
шени от 
р о д и т е л -
ска гри-
жа. След 
у ч и л и щ е 
той рабо-
ти в голя-
ма търгов-
ска вери-
га. Точно 
там нами-

ра чантата с пари и 
документи. Не се по-
колебава и веднага я 
предава на охранител.

Притежателят на 
чантата се оказва биз-
несмен. Забравил я, 
докато пазарувал в хи-

Полицаи задържаха след кратка 
гонка в София трима автокрадци, ко-
ито отмъкнали лек автомобил "Мер-
цедес". 

В Девето РПУ бил получен сигнал 
за противозаконно отнет лек авто-
мобил. В хода на операцията кола-
та била засечена от служителите на 
СДВР да се движи по бул. „Сливница“ 
по посока Околовръстен път заедно 
с ескортиращ я автомобил. 

След кратко преследване поли-
цаите успели да спрат двете коли и 

задържали намиращите се в тях три-
ма мъже, които се опитали да укрият 
крадената кола в района на Перник. 
Установена е самоличността на три-
мата- Л.А (37 г.), известен с прякор Та-
ратора , 41-годишният А.Я. с прякор 
Шиндлера, от София, и 35-годишен 
мъж от пернишкото село Лобош. 

Таратора и Шиндлера са стари 
познайници на МВР. Двамата са 
привлечени като обвиняеми и са 
им наложени мерки „задържане под 
стража“. 

Момиченце и момченце - 
близнаци на 3 години, бяха 
приети по спешност в болни-
ца в Пловдив с множество на-
ранявания по телцата. 

Подозира се домашно на-
силие, а майката бе арестува-
на веднага, но след 24 часа бе 
освободена. Жената е била ви-
димо пияна, обяснила, че сама 
се грижи за децата.

Момиченцето е със синини по 
тялото. Състоянието на братчето 
е по-тежко – то е с кръвоизлив в 
мозъка и в кома. 

Лекарите останали шокирани при 
вида на децата, които били силно не-
дохранени и тежали колкото няколко-
месечни бебета. Пред полицаите май-
ката отрекла да е била децата. Обясни-

ла, че гипсов орнамент е паднал вър-
ху главата на момченцето. Съседите й 
въобще не знаят, че в жилището се от-
глеждат деца. Виждали я да извежда са-
мо кучето. Приятелят на майката е ра-
ботел по строежи.

През 2017 г. служителите на МВР са констатира-
ли 1 037 516 нарушения на Закона за движение по 
пътищата, а през 2016 г. - 888 208 нарушения. 

Това каза вътрешният министър Валентин Радев 
по време на парламентарния контрол. 

Той обясни още, че със система за видеонаблю-
дение и видеозаснемане на пътен контрол са обо-
рудвани 300 автомобила на МВР през 2017 г. Ва-
кантните длъжности по основни щатове в структу-
рите на вътрешното ведомство към 31 януари 2018 
г. са 4766, заяви още министър Радев. 

родните измамници са навсякъде. 
Последният случай, който разбуни ду-
ховете на нашенци, живеещи и работе-
щи в лондон, е свързан с  Милена Са-
фиева. 

името на измамницата бе разнесе-
но по интернет, след като последната 
й жертва бе завлечена с 2000 паунда.  
най-често Милена Сафиева отдавала 
под наем къщите, които чистела. 

тя разполагала с ключове за тях, на 
които вадела дубликати, за да ги даде 
на бъдещите наематели. 

По този начин прибирала по 2-3 хи-
ляди паунда от други българи, които 
искали да ги наемат, но впоследствие 
се оказали измамени. 

Окръжният съд във Варна остави в ареста за-
държания за убийството на 34-годишен психич-
но болен мъж. 

Повдигнато е обвинение на 36-годишния Вен-
цислав А. Той приютил в дома си жертвата – 34-го-
дишния Явор, който от години е с психично за-
боляване, което се влошило, след като майка му 
починала и той загубил ипотекираното им жили-
ще. Двамата са се познавали от детските години. 

Убийството е извършено по особено жесток и 
мъчителен за жертвата начин. Налице е множест-
вена травма, счупени са почти всички ребра на по-
чиналия, които са пробили вътрешни органи. Те-
лесните повреди са нанесени с ръце и крака, не 
е използвано оръжие. Смъртта е настъпила часо-
ве след нанесения му побой. 

У нас през последните години няма регистър 
на психично болните. 

45-годишният Алек-
сандър Т. от Варна, пре-
даден на съд за избягва-
не плащането на данъч-
ни задължения в особе-
но големи размери, по-
лучи 6 години затвор. 

Присъдата на Варнен-
ския окръжен съд е би-
ла постановена при ус-
ловията на задочното 
производство, тъй ка-
то, преди да бъде при-
влечен към наказател-
на отговорност, подсъ-
димият напуснал адре-
сите, на които живеел в 
България, и бил обявен 

за международ-
но издирване. 
Деянието, за ко-
ето Александър 
Т. получи ефек-
тивна присъда, е 
извършено като 
продължавано 
престъпление в 
периода от 2010 
до 2011 г. Като търговски 
пълномощник 45-годиш-
ният висшист избегнал 
установяването и плаща-
нето на данъчни задъл-
жения в размер на 186 
674 лева, като използвал 
документи с невярно съ-

пермаркета.
„Много съм впечат-

лен от момчето. То-
ва, което е направило, 
е похвално. В чантата 
ми имаше едни неща, 
които много хора, ако 
ги бяха видели, биха 
се замислили дали да 
ги върнат...”, разказва 
собственикът на чан-
тата Иван Енев.

Като всички младе-
жи и Величко има меч-
та: „От малък исках да 
стана полицай, обаче 
не знам дали ще се 
получи.” 

Собственикът на за-
губената чанта е пред-
ложил работа на мла-
дежа. Жест към Велич-
ко направиха и от учи-
лището, както и от об-
щината.

18-годишният уче-
ник от Професионал-
ната гимназия по меха-
нотехника и транспорт 
в Стара Загора Велич-
ко Донков намери чан-
та с пари и документи 
и ги върна. 

държание. 
По този начин прис-

падал неследващи се да-
нъчни кредити. Алексан-
дър Т. е осъждан 15 пъ-
ти за кражби и държане с 
цел разпространение на 
наркотици. 

87-годишният Стефан Янев бе намерен убит в 
блок 741 в столичния квартал „Люлин”. Той е бил 
обявен за издирване. Пенсионерът изчезва, след 
като разкрива в телевизионно предаване, че три-
те му внучки живеят в изолация и са държани под 
ключ от родителите си с години. Тялото на възраст-
ния мъж е открито на общ балкон на блока, в който 
живее дъщеря му със семейството си.

Децата никога не са посещавали училище и са 
били заложници на родителите си. Дъщерята и зе-
тят на убития Стефан Янев са задържани. 

Директорът на „Социално подпомагане” – Лю-
лин заяви, че техен служител ходил до  апартамен-
та, в който са били затворени децата. Опитите да 
се достигне до семейството обаче били неуспеш-
ни. Когато служителите най-накрая успяват да вля-
зат в апартамента, установяват, че трите момичета 
са живели в много лоши условия.  

Преди около пет години съседи на семейството 
са подали сигнал, че децата не ходят на училище, 
но и тогава социалните служители не са осъщест-
вили контакт с родителите.

Децата са изведени от семейството. Тепърва слу-
чаят ще се изяснява.
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Общ изглед от Маракеш

Джамията "Кутубия" в Маракеш

докосване до Мароко

На 1 март хора, дър-
вета и дори животни се 
закичват у нас за здра-
ве с мартеници. Те се 
носят или до 9 март - 
църковния празник Све-
ти 40 мъченици, или до 
25 март - Благовещение. 
Или докато видиш ляс-
товичка или щъркел. А 
най-лесно е да вържем на 
цъфнало дърво.

Мартениците са на-
правени от два пресука-
ни конеца - червен и бял. 
В някои райони обаче 
конците са само черве-
ни, в други - многоцвет-
ни, но с преобладаващо 
червено.

Този цвят според на-
родното поверие има 
силата на слънцето и 
дава жизненост на вся-
ко същество. Белият 
цвят символизира чис-

тотата, не-
винността и 
радостта.

Според ле-
гендите пър-
вата марте-
ница е напра-
вена от Ахи-
нора, жена-
та на хан Ас-
парух, когато 
той преминал 
Дунава и от-
крил за бълга-

рите земите около Бал-
кана. Ахинора дълго ча-
кала своя любим и на-
края завързала на краче-
то на лястовичка пре-
сукан бял конец и пусна-
ла птичката да предаде 
посланието й за здраве 
и любов.

Птичката дълго ле-
тяла, а конецът нара-
нил крака й и се обагрил 
в кръв – така добил чер-
вения си цвят. Тя наме-
рила хана и кацнала при 
него точно на 1 март.

Въпреки че окичване-
то с мартеници се смя-
та за уникална българ-
ска традиция, не е съв-
сем така - тя присъст-
ва и в Румъния. Там мар-
теницата се нарича 
"марцишор" и се носи са-
мо от жени, а в Северна 
Гърция я носят само де-

цата като гривна, на-
правена от усукан бял 
и червен конец. Обича-
ят се пази и в близки-
те страни, където са 
се преселвали българи-
те през вековете - от-
белязва се в южните час-
ти на Молдова, където 
живеят около 90 000 ет-
нически българи. 

Интересни са и оби-
чаите у нас, свързани 
с мартениците. В Раз-
градско сутринта при 
изгрев слънце всяка до-
макиня мята червен 
плат на едно от плод-
ните дървета в гради-
ната, "за да разсмее 
Баба Марта". В Троян-
ско преди изгрев слън-
це стопанките на все-
ки дом връзват червена 
вълна по ключалките на 
вратите, на овошките, 
по рогата на добитъка. 
В Хасковско бабата, ко-
ято рано преди съмване 
връзва мартеници на де-
цата от семейството, 
се облича изцяло в чер-
вени горни дрехи. От-
тук и представата, че 
Баба Марта спохожда 
хората и посевите, об-
лечена в червен сукман, 
забрадена с червена за-
брадка, обута в червени 
чорапи.

Честита Баба Марта!

Никъде другаде по света няма та-
къв паметник - сътворен в знак на 
признателност към медици, отдали 
живота си за спасяване на този на сто-
тици други хора. Това е Докторски-
ят паметник сред Докторската гра-
дина зад Народната библиотека "Св. 
Св. Кирил и Методий" в столицата ни. 

Изграден е по проект на академик 
Антоний Осипович Томишко, 
руски архитект от чеш-
ки произход (ро-
ден през 1851 
г. в Чехия, по-
чинал на 20 
октомври 
1900 г. 
в Санкт 
П е т е р -
бург, Ру-
сия на 49 
години). 
При из-
р а б о т к а -
та е участ-
вал и итали-
анецът Луиджи 
Фарабоско. Сред-
ствата за изграждане-
то на паметника са събрани 
с подписка, в която са се включили 
хиляди руснаци и българи, а също и 
не малко чужденци от различни на-
ционалности.  

Монументът представлява пресе-
чена четириъгълна пирамида, със-
тавена от едри каменни блокове, на 
чийто връх е разположен гранитен 
саркофаг. Върху неговите четири 
страни са изписани местата, където 
са се водели най-кръвопролитните 
сражения: Плевен, село Мечка, Плов-
див и Шипка. По лицевата страна на 
всеки каменен блок са издълбани фа-

милиите и инициалите на 529 лекари 
и санитари, загинали в боевете през 
Освободителната война. На западна-
та страна е поставен скромен надпи: 
"Медицинскимъ чинамъ погибшимъ 
в турецкою войну 1877-1878 г." В ори-
гиналния си първоначален вид паме-
тникът е имал осем бронзови венеца 
с диаметър около 80 см, закрепени 

вертикално по два в краища-
та на всяка една от сте-

ните на постамен-
та. Но... каква 

ирония! Вен-
ците, про-

съществу-
вали не-
п о к ъ т -
нати по-
вече от 
сто годи-
ни, след 

1990 г. са 
откъртени 

и открадна-
ти. Светинята 

е поругана! От-
лети са и са монти-

рани нови венци. По-
късно и те са изчезнали...  

Времената се менят. Някога на то-
ва място е имало турски гробища. 
През 1889 г. теренът около памет-
ника е оформен като парк по про-
ект на швейцареца Даниел Неф. Се-
га вълшебният кът с вековни дърве-
та, кичести алеи и ароматни цветя 
прославя София с името Докторската 
градина. Тук в делнични и празнични 
дни играят деца, целуват се влюбени, 
разхождат се млади и възрастни. Та-
ка е било и дано така да бъде далеч 
през вековете!  

Доцент тодор КЕрин  

Докторският 
паметник - светиня!  

Продължение от  бр. 8
Настъпи денят за за-

тваряне на екскурзион-
ния кръг с пътуване на юг, 
към град Маракеш, преко-
сявайки Атласките плани-
ни. Надвечер пристигнах-
ме в град Бени Мелал, 
наричан още „Малка-
та Швейцария”. След 
кратката разход-
ка из улиците се 
убедихме, че 
с право му 
е дадено 
ш в е й -
ц а р -

ско-
то на-
и м е н о в а -
ние. Научи-
хме, че тук живе-
ят предимно богати 
хора не само от Маро-
ко, а и от други страни, ко-
ето се виждаше и от вида 
на модерните къщи с евро-
пейски фасади и полегати 
покриви против снежните 
натрупвания през зимата.

 Едно от природните чу-
деса на Мароко е водопа-
дът Узуд, име, което на бер-
берски език означава „мас-
лина”. Приближавайки към 
водопада, се убедихме, че 
това име напълно съответ-
ства на действителността, 
защото  живописният път 
буквално бе притиснат от 
двете страни с добре под-
редени маслинови гради-
ни и канали за напояване.  

Преди да видим природ-
ния феномен Узуд, бяхме 
предупредени зорко да па-
зим ръчния си багаж от на-
безите на стадото маймун-
ки, обитаващо горите око-
ло водопада. Тръгнахме 
надолу по стъпаловидна 
алея с наредени от двете 
й страни сергии за сувени-
ри и малки ресторант-
чета. Преди да 
се раз-

крие 
п р е д 
о ч и -
те ни 
красива-
та глед-
ка, се до-
чуха звуци-
те на изсип-
ващите се во-
дни маси. Висо-
ко над нас река 
Ел-Абид, разчле-
нена от скалисти  
прегради на чети-
ри искрящи водни 
стълба, се изсипваше 
с трясък. 

Пътуването до град Ма-
ракеш - последната импер-
ска столица, която бе вклю-
чена в програмата, се ока-
за доста продължително. 
След планинските завои 
тръгнахме по първокласен 
широк път, устремен пра-
во на юг, като след всяка 
почивка все по-осезателно 
започна да се чувства бли-

зостта на Сахара. Не мина 
много време след навлиза-
нето ни в пределите на Ма-
р а - кеш, когато застанах-

ме пред дверите 
на един неве-

роятен цве-
тен оа-

зис – 

прочу-
тите гра-
дини на Ма-
жорел. По-ната-
тъшното ни запозна-
ване с древната столица 
Маракеш продължи с раз-
глеждането на джамията 
„Кутубия”. За там се отпра-
вихме по широкия буле-
вард Мохамед V. Високото 
77-метрово минаре на джа-
мията с блестящи 4 медни 
глобуса на върха й се виж-
да от почти всички краища 
на града. Нейното строи-
телство започва в началото 
на 12 век. Строителите до-
пускат  голяма грешка - ка-
то не я ориентират към Ме-
ка, и това наложило  съба-
рянето й, за да се започне 
наново.  Както при 
всички джа-
м и и 

в 
М а р о к о , 

минаретата са 
четвъртити, а не кръгли, 

така и „Кутубия” не прави 
изключение. 

Следващата голяма за-
бележителност в Маракеш 
е дворецът Бахия, нами-
ращ се в югоизточната част 
на Медината. Строител-
ството му започва в края 
на 19 век и продължава по-
етапно и в първите години 
на 20 век, като се разпрос-
тира върху площ от 8 хек-
тара. Дворцовите стаи ще-

дро са украсени с мрамор в 
различни разцветки, кера-
мични и теракотови отлив-
ки и орнаменти от кедро-
во дърво. Украсата на мно-
го от таваните с кедрово 
дърво и оформени като ко-
рабни дъна е силно впечат-
ляваща. Преходът от стая 
към зала или салон често 
се осъществява през прос-

транства, засадени с ки-
парисови, жасмино-

ви, портокалови и 
бананови дър-

вета, сред 
които от 

м а л -
ки 

мра-
морни 

ф о н т а н -
чета бликат 

водни струи. 
За разлика от 

Медините в дру-
гите градове след 

главната порта на ма-
ракешката Медина се е 

ширнал просторен и мно-
го колоритен площад. Той 
дава началото и на мно-
гобройни улици и улички, 
проникващи навътре към 
центъра на Медината. Об-
ширната й територия е за-
щитена с високи стени и 
за да може да се посещава  
от гражданите, живеещи в 
различните краища на ми-
лионния град, са  отворени 
15 порти. 

Маракеш бе последно-
то място от пребиваване-
то ни в Мароко. Сигурно 
имаше нещо символично, 
че за сбогуване с богатия 
н а история и настоя-

ще имперски град 
бе предвидена 

и разходка из 
градината на 

Агдал. Гради-
ната грани-

чи с южна-
та стена на 

Медина-
та и се 

п р о с -
т и р а 

н а 
г о -

ля-

м а 
площ, вър-

ху която в стройни 
редици са засети 30 000 
маслинови дръвчета. След 
приключване на екскурзи-
ята самолетът ни понесе на 
север и под нас се заредиха 
познатите ни вече плодо-
родни равнини, хребетите 
на Атласките планини и си-
неещите се океански води. 
Неусетно нахлуха и впечат-
ленията от току-що прежи-
вения допир с богатата ис-
тория на древната страна 
Мароко и трудолюбивите 
хора, които живеят в нея. 
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Приятелска среща

Денят на Разград

Членовете на пенси-
онерския клуб  „Лудо-
горие” с председател 
Елена Димитрова от-
белязаха подобаващо 
Деня на Разград.  Гос-
ти на събитието бяха 
представители на клуб 

„Земляки” с председа-
тел Александра Генче-
ва. Иванка Добрева, 
председател на об-
ластния и общинския 
съвет на Съюза на пен-
сионерите-2004 – Раз-
град, приветства всич-

ки и пожела здраве и 
дълголетие с нови ус-
пехи в самодейността и 
представянето на клу-
ба на национални сце-
ни.  Димитър Петров 
и Христо Ангелов  от 
мобилна библиотека 
представиха презента-
ция за Освобождени-
ето и кадри от стария 
Разград. След интерес-
ните филми с подроб-
ности за хода на съби-
тията преди и по вре-
ме на Освобождение-
то присъстващите си 
спретнаха празничен 
купон с песни и по-
черпка. Вокална гру-
па "Шлагерна пътека" 
от клуб "Лудогорие"  с 
ръководител Николай 
Дянков изнесе  импро-
визиран концерт. 

Димитър ПЕтроВ

     от дълги години фолклорна-
та група "надежда"  при клуб №1 
в Силистра има дружески връзки с 
фолклорната група при нЧ "В. лев-
ски" в с. Българка и много срещи. 
Двете групи отново се срещнаха 
в с. Българка. Домакините ги по-
срещнаха с пита и сол и с музиката 
на акордеониста  Георги недков. 
Двете групи са посетили много съ-
бори и фестивали, от които  са се 
завръщали с грамоти и награди.

Гостите от Силистра се гордеят 
с големия майстор на акордеона 
тодор йорданов, учител по физи-

ка. те се представиха със забав-
на програма с песни и хуморески. 
имаше и томбола, дарение от ан-
глийско семейство, което от 15 го-
дини живее в с. Българка. Достой-
но се представиха  и  домакините.

Богатият обяд беше подарен от 
младо семейство, което наскоро 
си е купило къща в с. Българка.

Художествени ръководители на 
съставите са Стоянка Минчева и 
Дочо титев.  те поканиха група-
та от с. Българка да гостува в Си-
листра.

йорданка жЕКоВА, Силистра

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Позиция
Председател съм на 

ОбщС на СП-2004 вече 
шест години. През това 
време създадохме още 
десет пенсионерски 
дружества.  Развихме 
богата и разнообразна 
дейност, но през цяло-
то време не срещнахме 
нито подкрепа, нито съ-
действие от областно-
то и централното ръ-
ководство на СП-2004.  
Единствено в началото 
на годината ни изпра-
щаха от 
областния 
съвет план 
за работа, 
на който 
само про-
меняха да-
тата. 

През то-
зи период 
имаше раз-
лични поводи за откро-
яване и отстояване ро-
лята и мястото на пен-
сионерския съюз. Зна-
ем, че всички библи-
отеки бяха оборудва-
ни с компютри. Може-
ше Централният съвет 
да поеме инициатива-
та за организиране на 
безплатни курсове за 
обучение на пенсионе-
рите. При нас бяха обу-
чени над 100 пенсионе-
ри. Опитът ни бе попу-
ляризиран от национал-
ното сдружение на биб-

лиотеките и редица пос-
ледваха нашия пример. 
Централното ръковод-
ство на пенсионерския 
ни съюз не подкрепи 
и инициативата на БТВ 
„Да изчистим България 
за един ден”. Ние го на-
правихме на местно ни-
во. Великденски помо-
щи бяха осигурени по 
инициатива на омбуд-
смана Мая Манолова 
отново без участието на 
централното ръковод-

ство на пенсионерския 
съюз. Ние по своя ини-
циатива й изпратихме 
благодарствено писмо. 

В страната се прове-
доха безброй  стачки с 
искания за увеличава-
не на заплатите. Никой 
не повдигна въпроса за 
увеличение на пенси-
ите. В момента се про-
вежда националната 
инициатива „Право на 
зрение”, но централно-
то ръководство едва ли 
знае за това, камо ли да 
го подкрепи. Ние по соб-

ствено желание се въз-
ползвахме от това да 
ни бъдат изнесени без-
платни беседи за про-
филактика и лечение 
на очите.  Пенсионер-
ският съюз не участва 
в обсъждането на пре-
устройството на здрав-
ното обслужване, а ние, 
възрастните хора, сме 
най-потърпевши.

Със своето без-
действие  централно-
то  ръководство обез-
личи СП-2004.   На 
практика по места има 
дейни организации, ко-

ито раз-
виват бо-
гата и раз-
нообраз-
на дей-
ност, за да 
спасяват 
възраст-
ните хо-
ра от най-
страшно-

то бедствие – самотата. 
Единственото, за което 
от централното ръко-
водство  се обаждат, е 
да им се изпрати член-
ският внос. Всеки, кой-
то прояви смелост да 
ги критикува, е анате-
мосан и изключван. Не 
е ли време тази ненуж-
на шапка да бъде сва-
лена от употреба, дока-
то още не е унищожен 
СП-2004.

Д. ЯнинСКА, 
председател на общС 
на СП-2004, ихтиман

Мъдростта за 
единството и силата

През 60-70-те годи-
ни на миналия век 
в резултат на само-

инициативата на хората 
от третата възраст се съз-
дадоха първите клубове 
на пенсионерите. Избра-
ните клубни съвети търсе-
ха форми на работа и се 
утвърди богата възмож-
ност за просветна, инфор-
мационна, художествено-
творческа и спортно-ту-
ристическа дейност. Поя-
вата на клубовете бе за-
белязана от службите „Со-
циални грижи” към тога-
вашните съвети. Така, без 
да са част от управленска-
та структура, те получиха 
подкрепа – предоставе-
на база, средства от са-
мооблагането, утвърден 
щат уредник. Клубовете 
се оформиха като втори 
културен център след чи-
талището.

В годините на преход от 
народна демокрация към 
демокрация се роди иде-
ята да бъдат въвлечени в 
утвърждаването и пенси-
онерите – чрез изгражда-
не на организация. Тогава 
културните клубове стана-
ха готово гнездо, в което 
през 1990 г. бе излюпен, 
отгледан и до ден-дне-
шен се ползва Съюзът на 
пенсионерите в България 
(СПБ). Почти от рождения 
си ден той заболя от един 
типичен български синд-
ром – кой да води бащи-
на дружина.

На IV конгрес на СПБ То-
дор Колев предаде пред-

седателския пост на о. 
р. генерал Георги Колев. 
Той положи много уси-
лия да спре започналия 
разпад. Във Варна бе по-
дписано споразумение за 
единодействие, при кое-
то Г. Колев прие искане-
то на ОСПБ да даде остав-
ка от председателството 
на СПБ. В името на едине-
нието ген. Колев изпълни 
споразумението и предло-
жи за председател Цветан 
Минков. Като добронаме-
рен акт за сплотяване се 
появи Съюзът на пенсио-
нерите-2004, а ОСПБ от-
ново се оттегли от подпи-
са си и идеята бе мъртво-
родена. 

Дванадесет години СП-
2004 бе воден от Цветан 
Минков, който се  опита 
да създаде обединение, 
като постигна споразу-
мение с 3 от 18-те орга-
низации. Гърбузанов и 
Чапразов обикаляха об-
ластите и общините. Те 
агитираха за излизане от 
СПБ, СП-2004 и присъеди-
няване към тяхната кау-
за. Много областни орга-
низации защитиха съюза, 
запазиха единството му – 
Шумен, Пловдив, Бургас, 
Перник и В. Търново. Тях-
ното виждане не се оцени 
и днес те са трън в пета-
та на новото ръководство. 
То не се опитва да го из-
вади чрез дискусия по бъ-
дещата дейност, а прибяг-
ва към „административ-
ни” мерки – изключване 
на неудобните, не назна-

всички неудобни се по-
срещат с виковете „Това 
е моят враг! Ще воюва-
ме!”, се връщаме във вре-
мето на развития социа-
лизъм. Все пак по време-
то на Т. Живков изборите 
завършваха с 98-99% ЗА и 
1-2 на сто ПРОТИВ. А но-
вото ръководство на СП-
2004 по протокол е избра-
но с пълно мнозинство! 
Защо тогава се явява съ-
дебен иск срещу прове-

и слиза по места за сре-
щи с активи на СП-2004 
по области – Бургас, Шу-
мен, Перник, Пловдив, В. 
Търново.

Изслушват се мнения, 
напипва се пулсът на ор-
ганизационния живот. Об-
виненията срещу вестника 
и редактора от Иван Пав-
лов във в. „Втора младост” 
нямат основание. Не може 
да се налага цензура в ин-
терес на хора, искащи да 
диктуват и налагат своето 
виждане, неготови да чуят 
гласа на низините, нетър-
сещи позитивното в рабо-
тата си. Във времето на де-
мокрацията не е възмож-
но управление чрез дик-
татура. Отдавна е минало 
времето на „Държавата – 
това съм аз!”. И така стига-
ме до недоразораната це-
лина. За нея е необходим 
плуг, воден от добра, оп-
итна ръка. Ръка, насочва-
на от ръководство, търсе-
що договаряне на едино-
действие с другите пенси-
онерски съюзи и органи-
зации в страната за реша-
ване на политиката в сфе-
рата на социалната защи-
та. Да се настоява за спаз-
ване на приети в Евро-
пейския съюз документи 
за живота на възрастни-
те хора. Така по Лисабон-
ския договор държавата 
е длъжна да пази гражда-
ните си от бедност. Най-
ниската заплата и пенсия 
да не бъдат под обявената 

от държавата граница на 
бедност. У нас тя е 321 лв., 
а какви са пенсиите? На-
ли сме членове на ЕС, за-
що това решение не важи 
и за нас? Само това ли е? 
Здравеопазването, цените 
на лекарствата, възмож-
ността пенсионерите да 
отпочиват при договоре-
ни по-ниски, достъпни це-
ни в определени месеци 
от годината и още много 
проблеми, изискващи пра-
вилното им формулиране 
и поставяне пред съответ-
ните ведомства за разре-
шаване. За съжаление ос-
мелилите се да ги кажат са 
неудобни. Изключват ги с 
твърдението, че са клеве-
тници, хора с тежко пси-
хическо състояние – ши-
зофрения. 

Време е да се мисли за 
добри семена, а не за су-
перчувствителното его, 
което люлее ръката, во-
деща плуга, и вместо да 
се забива на дълбоко, се 
плъзва по стара линия – 
търсене на врага в пар-
тията – организацията.

Плугът за нивата – пен-
сионерите, е единодей-
ствието. Ръката пенсио-
нерска да свие пръстите 
– многото организации, в 
юмрук! Да се осъзнае мъд-
ростта за единството и си-
лата. Нека 2018 г. донесе 
вярата, че утре животът 
ще бъде по-хубав от песен, 
по-хубав от пролетен ден!

Георги ЕВтиМоВ

чени от изпълнителното 
бюро на СП-2004, а избра-
ни от областните конфе-
ренции на съюза.

Поговорка гласи: „Над-
бягване с един кон не е 
надбягване.” Когато се 
издигне само един кан-
дидат за председател, а 

дените избори?
В Конституцията на Ре-

публика България чл. 47 и 
48 утвърждават свобода 
на словото, в това число и 
на медиите. Така за 2 200 
000 пенсионери се появиха 
много вестници. Повечето 
от тях отразяват празници, 

фестивали, другарски сре-
щи. Малцина са тези, кои-
то поставят пръст в раната 
– за геноцида върху изне-
могващите възрастни хо-
ра, за социалната полити-
ка на управляващите. Ка-
то читател на пенсионер-
ската преса намирам само 
във в. „Пенсионери”  стра-
ница „Съюзен живот”. Ре-
дакцията, водена от глав-
ния редактор г-н Дафинки-
чев, проявява инициатива 
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Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

Руско-турската война от 1877-1878 
година донася освобождението на 
българския народ не само от турско-
то робство, но и от феодалния гнет. 
Обективно тази война унищожи ико-
номическата и политическата систе-
ма на феодализма в България и уско-
ри развитието на капитализма в на-
шата страна.

Турското владичество е най-голя-
мата пречка по пътя на икономиче-
ското и социалното развитие на бал-
канските народи.  В продължение на 
5 века българският народ е жесто-
ко експлоатиран от турските пороби-
тели. В страната е установен робов-
ладелски ред. Населението, лишено 
от всички граждански и политически 
права, търпи нечуван гнет и произвол 
на сатрапите на турския султан. Оба-
че въпреки многовековното турско 
робство, въпреки че турските асими-
латори, най-жестоките от всички аси-
милатори, стотици години терзаха и 

измъчваха българския народ, той за-
пази своята национална самобитност, 
своя национален облик. Той не беше 
потурчен, защото имаше висока кул-
тура, свой начин на живот, свои оби-
чаи, нрави, вярвания, свой език.

Неведнъж нашият народ се вдига 
на борба против поробителите. От-
делни въстания постоянно избухват 
в различни части на България. Дъл-
гогодишната борба достига своя връх 
с Априлското въстание през 1876 г., 
което разтърсва основите на Турска-
та империя.

През всичките години на робство-
то нашият народ обръща погледа си 
към своя по-голям брат – руския на-
род. Отлично разбирайки къде са не-
говите истински приятели и къде - 
неговите врагове, българският народ 
вижда фарисеите в Западна Европа, 
въздишащи и охкащи по повод жес-
токостите на яничарите, а в същото 
време оказващи цялостна подкрепа 
на кървавия султан.

Западните капиталистически дър-
жави правят всичко възможно да от-
клонят българския народ от въоръ-
жената борба, да пречат на неговото 
освобождение.

Стенещият в ярема на робството 
народ очаква не утешителни думи, а 
дела, практическа помощ. Той знае, 
че тази помощ може да дойде само 
от Русия. В руския народ българите 
виждат своя спасител и освободител.

Страшните зверства, извършени 
от турските башибозуци при поту-
шаването на Априлското въстание, 
крайно възмущават световното де-
мократично обществено мнение. Ви-
дни прогресивни дейци на световна-
та общественост вдигат глас на про-
тест против злодеянията на яничари-

те. Особено е възмутен руският народ. 
Прогресивните хора на Русия изли-
зат в защита на нашия народ, искай-
ки от своето правителство да вземе 
най-енергични и решителни мерки. 
Руският народ е готов  да даде голе-
ми жертви за освобождението на Бъл-
гария от турската тирания.

Ненапразно българският народ 
възлага всичките си надежди на Ру-
сия. Тези надежди скоро се оправ-
дават.

За да се избегнат кръвопролитията, 
Русия предприема няколко диплома-
тически стъпки с цел България да се 
освободи по мирен начин. През 1876 
г. на Цариградската конференция се 
решава на България да се даде авто-
номия. Но Турция, подстрекавана от 
Англия, не изпълнява това решение 
и принуждава Русия да прибегне към 
силата на оръжието. През април 1877 
г. руските войски минават Дунава. За-
едно с руските войски непосредстве-

но участие във войната взимат бойни-
те дружини на българските опълче-
нци и подразделения на румънската 
армия. В сраженията против общия 
враг укрепва дружбата на братските 
свободолюбиви народи.

Освободителният поход не се оказ-
ва лек. Съсредоточените в България 
турски армии имат числено превъз-
ходство. Освен това планинският ре-
леф дава на отбраняващите се турци 
по-изгодни условия. Но въпреки тези 
преимущества на врага руските вой-
ски водят успешно настъпателни бо-
еве и освобождават град след град, 
село след село. Руските войски про-
явяват невиждан героизъм и мъжес-
тво, особено при обсадата на силно 
укрепената от турците крепост Пле-
вен и при отбраната на Шипченския 
проход.

На Шипка руските воини и българ-
ските опълченци проявяват чудеса от 
храброст и самоотверженост, отби-
вайки стотици пъти ордите на Сюлей-
ман паша в изключително трудни зим-
ни условия, при липса на достатъчно 
бойни припаси.

Отбраната на Шипченския проход 
има извънредно важно военностра-
тегическо значение. Нашият народ с 
право я нарича Шипченска епопея. 
Шипка и Плевен решават изхода на 
войната. Разбитата армия на Сюлей-
ман паша е принудена да капитулира.

Българското население възторже-
но посреща руската армия. Нашият на-
род отлично разбира цената на свобо-
дата. Повече от 200 000 руски воини са 
убити на българска земя. Български-
ят народ високо цени и никога няма 
да забрави славния дълбоко човечен 
подвиг на великия руски народ.

дружба от 
векове за векове

От стр. 1
Свищов и Стара За-

гора, Шипка и Плевен – 
във всички ъгълчета на 
България пред памет-
ниците на български-
те воини и славните 
опълченци се провеж-
даха тържествени це-
ремонии. Благодарни-
те потомци поднасяха 
венци и цветя, област-
ни управители, кмето-
ве на градове и предсе-
датели на общински съ-
вети произнасяха про-
чувствени слова. Всич-
ко това говори, че под-
вигът на героите не е 
забравен и че тяхната 
жертва не е била на-
празно.

Днес ние отдаваме 
почит и на руските ле-
кари и медицински сес-
три, преминали през 
тежестите на Осво-
бодителната война за-
едно с войниците. По-
читаме и руските ди-
пломати, борили се за 
възстановяване на бъл-
гарската държавност 
и териториална ця-
лост. Честваме заслу-
гите и на наши юрис-
ти, които заедно с бъл-
гарски първенци поста-
виха основите на бъл-
гарската конститу-
ция. Победата в Руско-
турската война 1877-
1878 г. наистина бе об-
що дело. Затова и праз-

никът е общ – еднакво 
значим и за руснаците, 
и за българите.

Нека 3 март винаги 
бъде ден, който обеди-
нява нашите народи! 
Нека никакви полити-
чески прегради и крат-
косрочни интереси не 
затъмняват истори-
ческата правда и ува-
жението към памет-
та на онези, които по-
жертваха живота си 
за свободата на Бъл-
гария!

Нека вечно живее 
р у с к о - б ъ л г а р с к а т а 
дружба!
Анатолий МАКАроВ,

посланик на русия  
в България

140 години свободна България

От стр. 1
С него се слага край на 

Руско-турската освободи-
телна война (1877 - 1878 
г.) и се създава българска 
държава след 500-годиш-
но робство. 

Причина за войната 
е жестокото потушава-
не на Априлското въста-
ние от 1876 година, което 
предизвиква огромен от-
звук в Европа. Редица ви-
дни об-
ществе-
ници и 
държав-
н и ц и , 
сред ко-
ито ли-
чат име-
ната на 
У и л я м 
Г л а д -
с т о н , 
В и к т о р 
Юго, из-
д и г а т 
глас в 
подкрепа на потиснати-
те българи. 

Войната става неиз-
бежна, след провала 
на Константинополска-
та конференция и отка-
за на Високата порта да 
се реформира и зачита 
правата на християнски-
те поданици. Тя завършва 
с победа на руското оръ-
жие. Санстефанският мир 
е подписан на 3 март (19 
февруари стар стил). Та-
зи дата не е избрана слу-
чайно. Тя съвпада с коро-
нацията на Александър ІІ 
през 1855 година и ос-
вобождаването на кре-
постните селяни в Русия 
през 1861 година, за ко-
ето руският император 
получава прозвището 
Освободител. Договорът 
е предварителен и под-
лежи на одобрението на 
останалите Велики сили. 

Според него освободе-
на България е автоном-
но, трибутарно (плаща-
що данък), васално кня-
жество със свое народно 
правителство и войска. 
Площта му е над 170 000 
кв. км. Пълномощници 
от руска страна са граф 
Н.П.Игнатиев и А. И. Не-
лидов, а от турска страна 
- Савфет паша и Садулах 
бей. Границите на кня-

жеството обхващат Се-
верна България (без Се-
верна Добруджа), Тракия 
(без Гюмюрджинско и Од-
ринско) и Македония (без 
Солунската област и Хал-
кидическия п-в). Със Сан-
стефанския мирен дого-
вор България възкръсва 
отново на картата на Ев-
ропа. Нейното население 
наброява 4 800 000 души.

 Санстефанският мирен 
договор, от една страна, 
решава проблема с леги-
тимността на българска-
та държавност, а от друга, 
е убедително доказател-
ство за българското тери-
ториално присъствие на 
Балканския полуостров. 
Санстефанска България, 
с малки изключения, при-
покрива картата на Екзар-
хията от 1870 година, с ко-
ято султанът легитимира 
православната духовност 

на българското населе-
ние. Англия и Австро-Ун-
гария се обявяват против 
Санстефанския договор. 
По тяхна инициатива той 
е ревизиран и заменен с 
Берлинския договор през 
юли 1878 година. По сила-
та на неговите клаузи Сан-
стефанска България е раз-
делена на пет части - Се-
верна България и Софий-
ския санджак формират 

васално-
то Кня-
ж е с т в о 
Б ъ л г а -
рия, ко-
ето пла-
ща еже-
г о д е н 
д а н ъ к 
на тур-
ския сул-
тан, има 
своя ми-
лиция и 
се ръко-
води от 

княз, избиран от народа, 
но със съгласието на Ве-
ликите сили и султана; зе-
мите между Стара плани-
на и Родопите се обособя-
ват в отделна автономна 
област с име Източна Ру-
мелия, управлявана от ге-
нерал-губернатор, назна-
чаван от Високата порта; 
Македония и Одринско 
остават в пределите на 
Османската империя под 
пряката власт на султана; 
градовете Пирот и Враня 
се предават на Сърбия, а 
Румъния получава Север-
на Добруджа.

 От 1888 г. 3 март се 
празнува като Ден на Ос-
вобождението на Бълга-
рия от османско владиче-
ство. С решение на Вели-
кото народно събрание 
от 5 март 1990 година да-
тата е обявена за нацио-
нален празник.

Победният поход 
на братушките 

Отново на 
световната карта

Посрещане на руските войски в търново

„Обсадата на Плевен“,  худ. Василий Верешчагин
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иЗпитАНи реЦепти

При световъртеж
  Смесете по една супе-

на лъжица ябълков оцет и 
бяла захар в чаша вода. 
Сместта престоява цяла 
нощ. На сутринта разбър-
кайте и изпийте два часа 
преди закуска. Тази про-
цедура се прави 3 дена по-
дред и проблемът с свето-
въртежа се ликвидира.
Вземете 3 орехови 

листа и ги сложете в ча-
ша за вино, пълна с вода. 
Те трябва да престоят 5-6 
часа, а после махате листа-
та. Водата се изпива на два 
приема – сутрин и вечер. 
Само две седмици прави-
те тази процедура. 

  Вземете 2 изравнени 
супени лъжици чубрица 
и ги залейте с 500 мл во-
да. Оставете ги да престо-
ят 60 минути, прецедете и 
пийте по една винена чаша 
преди ядене 3 пъти на ден. 
Това се прави, докато със-
тоянието се стабилизира.

 При високо
 кръвно налягане
 Вземете едно яйце и го 

сложете да се вари. Когато 

е готово, използвайте го 
за лечение, но заедно с 
неговата черупка. Яйцето 
се поставя в чаша оцет.

 Важно: Задължително 
е да се употреби истин-
ски ябълков оцет. Или си 
пригответе такъв сами у 
дома, или си купете готов 
с доказано качество. Из-
чаква се едно денонощие, 
за да може черупката на 
яйцето да се разтвори в 
оцета.  Трябва да сте на-
ясно, че черупката не е в 
състояние да се разтвори 
напълно. Този факт не би-
ва да ви притеснява, тъй 
като рецептата е изпъл-
нена точно по описание. 
Отстранете остатъците от 
обвивката на яйцето, след 
което го измийте и го кон-
сумирайте.

Със солен компрес
 Може да свалите ви-

сокото кръвно само за 
20-ина минутки. Приготвя 
се разтвор, който оказва 
силно действие и почти 
веднага сваля кръвното. 
Нужни са ви 2 супени лъ-
жици сол на 250 мл во-
да (задължително топла). 
На първо време с топла-
та вода трябва да измие-
те челото, лицето и врата 
си.  След това в лечебния 
разтвор се потапя марля, 

сгъната на 8 слоя. Изце-
дете и увийте добре около 
челото си, ушите и врата. 
Соленият компрес се ос-
тавя за 20 минути, а през 
това време трябва да се 
лежи. За това кратко вре-
ме трябва да почувствате 
нужното облекчение.

Естествено средство
 за укрепване

 на костите и ставите
 Ще са ви необходи-

ми 2 супени лъжици ти-
квени семки, 2 супени 
лъжици сусамено семе, 
2 супени лъжици истин-
ски желатин, 5 супени 
лъжици ленено семе, 3 
супени лъжици стафиди, 
1 чаша мед.

 Най-напред поставе-
те семената, желатина и 
стафидите в блендер, из-
сипете цяла чаша мед. 
След това пуснете блен-
дера на максималната 
скорост и разбъркайте 
всичко в продължение 
на 2 или 3 минути, дока-
то се получи хомогенна 
маса без бучки. Изсипе-
те получения продукт в 
контейнер с капак и го 
поставете в хладилника. 

 начин на ползване: 
Това естествено лекар-

ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ  
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ 

Мултивитамини Алайв подпомагат 
костите, дебелото черво, храносмила-
телната и сърдечносъдовата системи, 
зрението и имунитета.

Всяка таблетка гарантирано се усвоя-
ва до 20 минути!

Съдържа над 100  
натурални съставки. 

ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ! 

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може  
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД

Джинджифилов 
компрес

Джинджифиловият компрес е ефективно 
средство за лечение на мускулни болки и об-
лекчаване симптомите на разширени вени, на-
вяхвания и дори ревматизъм. Като активна със-
тавка джинджифилът предизвиква усещане за 
парене, а също така повишава температурата 
на тъканите. Не се притеснявайте, защото то-
ва е начинът този полезен корен да действа. 

за да го подготвите, ще ви трябват след-
ните съставки:  70 г корен от джинджифил, 2 
супени лъжици морска сол, 4 скилидки чесън.

 ПоДГотоВКА
 Почистете джинджифила от кората, като 

преди това го измиете добре. Рендосайте го, 
за да може да го смесите с останалите ком-
поненти. След това обелете чесъна и го доба-
вете към джинджифила и морската сол в ха-
ванче. Внимателно счукайте до получаването 
на гладка маса.

 Пригответе си фолио, достатъчно, за да по-
крие (увие) засегнатото място. Получената ма-
са се прилага върху кожата на мястото, където 
болката е най-тревожна. Сложете внимателно 
фолиото и леко натиснете, преди да увиете, за 
да се разнесе сместа. Ако е необходимо, фик-
сирайте фолиото с лепяща лента. При възмож-
ност поставете превръзка върху фолиото. Тя 
ще предпази компреса при шофиране. Носете 
превръзка дори и да не отивате някъде през 
деня. Препоръчваният период за използване 
на компреса е най-малко 6 часа.  Обърнете 
внимание на факта, че компресът не се пре-
поръчва за употреба при отворени рани. Той 
може да помогне само при вътрешни болки в 
ставите и мускулите.

 Джинджифилът съдържа повече от 12 ком-
понента, които могат да лекуват възпалителни 
процеси в човешкото тяло, и намалява чувст-
вителността на нервните рецептори при бол-
ка, като действа не по-малко активно от ле-
карства като аспирин и ибупрофен. 

Странични ефекти в този случай не се на-
блюдават, което е особено важно при дълго-
срочно лечение.

ство се взема предим-
но на празен стомах су-
трин. Ако желаете, може 
да повторите и преди 
вечеря. 

За да постигнете же-
лания ефект, приемането 
на това естествено ле-
карство трябва да бъде 
редовно.  Ако ви е труд-
но да го консумирате по 
този начин, може да го 
разредете с вода. 

ВАжно! Да се съхра-
нява в хладилник (не по-
вече от 2 месеца). 
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За вашетоЗа вашето Ентан

Дълго време не се чувст-
вах добре, но все не нами-
рах време за преглед и из-
следвания. Като взеха да ми 
парят, сърбят и драскат очи-
те и да виждам зле, вече ня-
маше накъде. Диагнозата на 
специалистите беше хипер-
тонична ретинопатия. Полу-
чава се при хора с хиперто-
ния, тъй като кръвоносните 
съдове в очите, кои-
то доставят кис-
лород до ретина-
та, се повреждат 
при поддържане 
на високо кръвно 
налягане за дълъг 
период от време. А 
оттам се стига и до 
влошаване на зре-
нието ми, защото 
тя е жизненоваж-
на за нормалното 
зрение, преобра-
зува светлината в 
електрически им-
пулси и ги предава по зри-
телния нерв до мозъка.

Както виждате, доста не-
ща научих, ама след дъжд ка-
чулка. Притесних се много, 
докато се установи докъде е 
стигнало увреждането и да-
ли е обратимо. Имах доста 
от симптомите – замъглено 
виждане, бодежи и диском-
форт в очите, понякога ня-
какви искри, затруднено хо-
дене в затъмнени помеще-
ния.

Веднага ми предписаха 
Ентан. Ако освен препарати 
за понижаване на кръвното 
налягане навреме започват 
да се приемат и средства за 
подобряване на кръвообра-
щението в ретината, болес-
тта е поправима. Иначе ста-
ва страшно. Хипертония-
та масово уврежда и очите! 
75 на сто от хората с висо-
ко кръвно развиват хипер-
тонична ретинопатия. Рети-
ната на първо място отразя-
ва измененията в кръвонос-
ните съдове при артериал-
на хипертония. В по-късни-
те етапи на ретинопатията е 
възможно да се стигне до се-
риозни усложнения, включи-
телно отлепване на ретината 
и слепота.

Поради напредналите из-
менения започнах с 3 капсули 
Ентан на ден – след хранене. 
Ентан подобрява кръвоснаб-
дяването на ретината, укреп-
ва стените на кръвоносните 
съдове, доставя необходими-

Елка Михайлова, 52-годишна, от София

те кислород и хранителни ве-
щества. Три месеца по-късно 
минах на две капсули. Болки-
те и драскането престанаха, 
но все още потърквах очи, 
като ме засърбят.

Мина половин година, 
преди да посмея да кажа, че 
подобрението е явно и със-
тоянието ми се нормализи-

ра. Но продължавам да взи-
мам поддържаща доза Ентан, 
по 1 капсула два пъти днев-
но, заедно с лекарствата си за 
кръвно. Превенцията на ре-
тинопатията е от изключи-
телно значение за хора с хи-
пертония и диабет. Това на-
учих от докторите. С 1-2 кап-
сули Ентан дневно тя може 
да се избегне или да се заба-
ви прогресиране на заболя-
ването. Той е природен про-
дукт, не дразни стомаха и е 
практически безвреден при 
продължителна употреба.

Eнтан
По-здрави 

съдове, по-добро 
кръвообращение

Какво съдържа Ентан?
Една капсула Ентан съ-

държа 80 mg проантоци-
анидин и 40 mg стандарти-
зиран екстракт на Гинко би-
лоба. Процесът на стандар-
тизация гарантира чистота-
та и ефективността на всяка 
капсула.

Как действа Ентан?
Ентан подкрепя дей-

ността на кръвоносната 

система. Допринася за по-
добряване кръвоснабдява-
нето на ретината, крайни-
ците, ушите и мозъка. Оказ-
ва положителен ефект вър-
ху цялото съдово дърво – 
артерии, вени, капиляри и 
лимфни съдове. Подпома-
га паметта и концентрация-
та. Освен това Ентан прите-
жава мощно антиоксидант-

но действие и по този на-
чин предпазва съдовете и 
клетките от увреждащото 
действие на свободните 
радикали.
Кога да използваме 

Ентан?
Нарушено кръво-

снабдяване на ретината
Хронична венозна и 

лимфна недостатъчност 
на долните крайници
Периферни съдо-

ви заболявания, диабет, 
синдром на Рейно и др.
Световъртеж, шум в 

ушите
Постоперативен и 

посттравматичен оток
Мозъчна атероскле-

роза и състояния след ин-
султ
Влошена памет и кон-

центрация
има ли странични 

ефекти?
Ентан е практически 

безвреден. Не дразни сто-
маха. При едновременно 
приложение с противосъ-
сирващи средства (aнтико-
агуланти) Ентан усилва тех-
ния ефект.

Как да приемаме 
Ентан?

По една капсула до 3 пъ-
ти дневно след хранене.

При остра симптоматика 
(напр. хемороиди) 3 капсу-
ли дневно

Вече в иновативни рас-
тителни капсули VGcaps - 
100% чист природен про-
дукт.

Хипоалергични, без глу-
тен, примеси и консерванти!

Без съставки от животин-
ски произход!

Подходящи и за вегета-
рианци!

Eнтан е търговска марка на БОрОлА. 
За консултация с лекар специалист можете 
да се обърнете към Клиника БОрОлА, София, 

1202, ул. „цар Симеон” 52, тел. 02/ 983 62 
03, e-mail:office@borola.com. За по-богата 

информация посетете www.entan.bg. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg.

БеЗпЛАтНи ОчНи преГЛеДи
Медицинският институт на МВР – София, Очно отделе-

ние, обявява извършване на безплатни очни прегледи 
през март с оглед профилактика на пациенти с глауко-
ма, катаракта, сухота в очите.

за записване при проф. Ботьо Ангелов, д.м., 
02/9821393 и 0888 22 68 45.

УКРЕПВАНЕ НА 
ПРОСТАТАТА

„Простатизал ПлЮс“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
За контакти: вита Херб,  

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Атанас Големеев, 
гр. ямбол

Простатизал Плюс 
е натурален продукт, 
който спомага за ук-
репване и възстано-
вяване дейността на 
простатната жлеза. 
Подбраните билкови 
екстракти съдържат 
биологично активни 

вещества — фитосте-
роли, сапонини, тани-
ни, органични кисели-
ни, които подкрепят 
здравето на простата-
та и подпомагат функ-
циите на отделителна-
та и половата система 
при мъжете.

Екстрактът от ле-
ска притежава пико-
чогонно, противовъз-
палително и съдосви-
ващо действие. Дреб-
ноцветната върбовка 
има диуретичен ефект 
и повлиява благопри-
ятно затрудненото, 
честото и болезнено 
уриниране.

От своя страна екс-
трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за пре-
махване задържането 
на урина и за отстра-

няване на пикочните 
инфекции. Биологично 
активните вещества, 
извлечени от невена, 
имат противомикроб-
но и противовъзпали-
телно действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт 
от билките леска, дреб-
ноцветна върбовка, 
гръмотрън и невен. 
Биологично активни-
те вещества, извлече-
ни от тези билки, при-
тежават много добро 
противовъзпалително, 
диуретично, спазмоли-
тично и болкоуспокои-
телно действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, чес-
то и болезнено урини-
ране. Постепенно пре-
махва задържането на 
урина в пикочния ме-
хур. Съдейства и за от-
страняване на пикоч-
ните инфекции, които 
се явяват често услож-
нение на простатната 
хиперплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стиму-
лиране на сексуална-
та енергия при мъжете.

Здравейте, казвам 
се Атанас Големеев 
от град Ямбол. Напи-
сах това писмо, за да 
разкажа за чудесата на 
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.

Никога не съм имал 
сериозни проблеми със 
здравето. Но когато 
ходех до тоалетната, 
усещах слаба пареща 
болка при уриниране. 
Помислих, че  съм на-
стинал и затова е та-
ка. Болката обаче не 
премина, а дори запо-
чна да се усилва.  Вечер 
все по-често ставах 
по малка нужда, труд-
но уринирах и след то-
ва дълго време не мо-
жех да заспя.  Отидох 
на лекар и той уста-
нови, че простатата  
е уголемена. Започнах 
да пия лекарства, но 
след време установих, 
че ефектът е не-
задоволителен. 
Моят съсед то-
гава ми препо-
ръча ПРОСТАТИ-
ЗАЛ ПЛЮС. Запо-
чнах да вземам 
хапчетата и са-
мо след 2 месеца 
започнах да се 
чувствам по-до-
бре. Парещата 
болка постепен-
но изчезна, ури-
ниранито ми се 
облекчи. Върнах 
се отново във 
форма.
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за информация се 
обърнете към вносителя: 
“ФАрМАБион ПлЮС” ЕооД

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

ПОДАРЕТЕ 
СИ ЗДРАВЕ 

за живот без алергия - 
 „КиМионоВо МАСло капсули х 75“

Около 70% от алергиите при българите 
са причинени от полен или прах, а проле-
тта е сезонът, в който тези два компонен-
та са много активни. Природният продукт 
с масло от чер кимион е лесен и достъпен 
начин за хармонизиране и уравновесява-
не на процесите в имунната система. По-
влиява благоприятно предразположени-
ето към проява на свръхчувствителност 

и алергичните пристъпи се разреждат и облекчават. Вли-
яе благотворно и при невродерматит, псориазис, екземи, 
акне и други кожни болести. Препоръчва се при тeжест и 
болки в стомаха, жлъчния мехур и черния дроб, защото 
стимулира стомашната, панкреатичната и жлъчната секре-
ция, успокоява спазмите и отстранява газовете от червата. 
Освен това кимионовото масло способства за понижава-
не на кръвната захар и проявява бактерициден, противо-
възпалителен и болкоуспокояващ ефект.

за повече енергия и тонус - “БАзЕн 
ВоДорАСли растителни капсули х 60” 

Продуктът е пълноценен храните-
лен коктейл от микроводораслите AFA 
и спирулина, натрий, калий, калций и 
магнезий. Съдържа лесноусвоими мик-
ро- и макроелементи, витамини, бета-
каротин, желязо, есенциални омега-3 
и омега-6 мастни киселини и активни 
ензими. Помага при лечението на сър-
дечно-съдови заболявания (намалява 
високото кръвно налягане, подобрява визкозитета на 
кръвта, нормализира холестерола), на язвени болести 
(има противовъзпалително действие), на остри инфек-
циозни заболявания на органите на дишането (има про-
тивомикробно действие). Продуктът плавно възстано-
вява енергийния баланс в психо-невро-ендокринно-
имунната система, което е необходима основа за под-
държане състоянието на здраве, както и за подпома-
гане на лечението независимо от конкретното физи-
ческо страдание. 

за здрави кръвоносни съдове - 
„ЕлДА - рутин растителни капсули х 60“ 

Продуктът съчетава пет от най-мощ-
ните природни средства, прилагани при 
проблеми с кръвоносните съдове - екс-
тракт от елда (гречка), екстракт от япон-
ска софора, екстракт от червен лозов 
лист, рутин и магнезий. Прилага се ус-
пешно при напукани капиляри, разши-
рени вътрешни и външни вени, хеморо-
иди, тромбофлебити и трудно заздравя-

ващи рани, възникнали в резултат на нарушено кръво-
снабдяване; 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 напрежението 
и чувството за сърбеж и изтръпване; за облекчаване на 
напрежението, отоците, болките и спазмите в краката; 
за предотвратяване на кръвонасяданията и ускоряване 
на резорбцията  при синини и натъртване.

за предпазване  
от  преждевременно стареене  

на всички тъкани и органи
“зЕлЕн ЧАй растителни капсули 

х 60” стимулира системата за деток-
сикация на черния дроб и намалява 
риска от злокачествени заболявания 
на белите дробове, гърдата, стома-
ха, дебелото черво, простатата и пан-
креаса. Свежда до минимум вредни-
те влияния от радиацията. Той е ва-
жен в борбата с остеопорозата, пома-
га за редуциране на теглото, като ускорява изгарянето 
на мазнините. Забавя процеса на стареене на клетките 
и допринася за подмладяване и дълголетие. Прочиства 
кръвта от холестерол и други наслоявания по стените 
на кръвоносните съдове. Допринася за намаляване на 
риска от атеросклероза, високо кръвно налягане и сър-
дечни заболявания. Стимулира отделителната система, 
функциите на бъбреците и пикочния мехур. Укрепва ду-
ха, повдига настроението, подобрява паметта и мозъч-
ната дейност. Поддържа нормалната дейност на сърце-
то и стомаха. Благоприятства развитието на полезните 
чревни бактерии и спомага за редовното изпразване на 
дебелото черво.

С КАЧеСтВеНите ПрОДУКти  
НА ESPARA GMBH, АВСтрия
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10 начина
 да се предпазим от 

усложнения от диабет Грипът може и лека-полека да затихва, но 
над 200 от така наречените вируси на настин-
ката са си тук и са все така активни през обо-
жаван от тях сезон.

Това, което наричаме простуда, всъщност е 
вирусно заболяване. Ако не можем да я избег-
нем, то може поне да се погрижим да не раз-
виваме изявено заболяване и да се предпазим 
от усложнения.

За възрастните хора е нормално да боледу-
ват от простуда от два до пет пъти в годината, 
а децата, особено тези в детските заведения, 
до десет пъти в годината. Общите симптоми на 
заболяването са треска, мускулни болки, главо-
болие, умора, отпадналост. Локалните – кихане, 
обилна секреция (ринорея), запушен нос, каш-
лица, възпалено гърло.

Когато тялото ни се преохлади – заради 
снеговалеж, студен вятър, ба-
лансът в организма се на-
рушава и вирусите надде-
ляват, макар и временно. В 
студа хората прекарват по-
вече време в затворени по-
мещения, но там обменяме 
по-лесно вируси помежду 
си и заразата плъзва миг-
новено. През този сезон 
доста хора поради страх 
от настинка дори не про-
ветряват стаите си. Това ни 
прави още по-уязвими за ви-
русите на настинката.

Погрешно е схващането, че на-
стинката ще си отиде сама. Ако не се 
лекува навреме, дори лека простуда може да 
даде усложнения – да причини възпаления на 
синусите и ушите. Леките вирусни инфекции – 
настинки, не бива да се подценяват и по друга 
причина – те отслабват имунната система и от-
варят пътя за гъбички и бактерии.

За да избегнем подобно развитие, своевре-
менно трябва да се информираме за ефикасно 
средство срещу вирусите на настинката и да за-
редим с него домашната аптечка.

Какво се иска от него? Да пресече болките, 
да свали температурата, да ни зареди със съпро-
тивителни сили и да предотврати усложнения-
та или ненужното поглъщане на антибиотици. И 
да направи всичко това бързо, незабавно. За да 
се постигне това, ви препоръчваме Гриполек.

Той е природен продукт безвреден и без не-
желани ефекти дори при честа употреба. Вто-
ро, той е специално създаден не само за об-
лекчаване симптомите на грип и настинка, но 
и за бързо възстановяване на организма чрез 
засилване на защитните му механизми. Трето, 
в състава му са комбинирани уникални състав-

ки, които имат патентна защита.
Във всяка капсула Гриполек има 150 mg от 

уникалния буфериран витамин С (Естер-С). За-
едно с цитрусовите биофлавоноиди той укреп-
ва имунната система на организма, като пови-
шава количеството и качеството на имунните 
клетки и осигурява 24-часова защита.

За разлика от обикновения витамин С буфе-
рираният витамин С е неутрален и щади сто-
машната лигавица. Той много по-лесно се ус-
воява и задържа от организма и възстановява 
витаминния дефицит и алкално-киселинното 
равновесие в него. Подпомага антиоксидант-
ната защита и повишава устойчивостта на ор-
ганизма срещу свободните радикали и токсини.

Втората съставка на Гриполек - Метилсул-
фонилметан (МСМ), е естествено съществува-
що сярно съединение. То способства за про-

чистването на организма от токси-
ни на клетъчно ниво. Облекча-

ва болката и възпалението 
и укрепва имунната функ-
ция. Помага на пациенти 
със ставни и мускулни бол-
ки. Ефектът на МСМ се за-
силва при добавяне на ви-
тамин С.

За цялостната ефектив-
ност на Гриполек доприна-
сят и витамините от група В 
в състава му. Тиамин, Рибоф-
лавин, Ниацин и Пантоте-
новата киселина са необхо-
дими за всички клетъчни и 

ензимни функции и са важна част от терапията 
на грипа. Те намаляват стреса, засилват имунна-
та реактивност и укрепват способността на ор-
ганизма да се пребори с инфекцията.

Като краен резултат Гриполек не само 
облекчава симптомите на грип и настин-
ка, но и гарантира бързото възстановява-
не на организма чрез засилване на защит-
ните му механизми.

ГРИПОЛЕК®
При първи симптоми  
на грип и настинка!

Кога да използваме Гриполек?
При първи признаци на настинка и грип, за-

щото повлиява болковия синдром, интоксика-
цията, оксидативния стрес, алкално-киселинно-
то равновесие и засилва имунитета.

Как да приемаме Гриполек?
Възрастни - 3х1 капсула дневно; деца до 12 

години - 2х1 капсула, над 12 години - доза за 
възрастни. Приема се минимум 5 дни или до 
отзвучаване на симптомите. За получаване на 
максимален ефект комбинирайте с Фамилия 
имунобор!

Гриполек елиминира 
вирусите на настинката

Gripolek® е търговска марка на фирма БОрОлА. За консултация с 
лекар специалист можете да се обърнете към Клиника БОрОлА, 

София 1202, ул. „цар Симеон“ 52, тел. 02/ 983 62 03; 
e-mail: office@borola.com. Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

За съжаление услож-
ненията при диабета 
се случват много често 
и са почти „нормално“ 
развитие. Това е свър-
зано както с късното ди-
агностициране на сама-
та болест, така и с ка-
чеството на живот – не-
правилно хранене, не-
правилен хранителен 
режим, постоянно из-
лагане на стрес. Най-
често усложненията са 
свързани с нарушения 
на сърдечно-съдовата 
система, периферната 
нервна система (т.нар. 
„диабетно стъпало“), на-
рушения в дейността на 
бъбреците и зрението. 

Как 
да предотвратим
 усложненията? 
1. Поемете отговор-

ността за собственото 
си здраве! Никой освен 
Вас не знае как точно се 
чувствате и какво е най-
добре за Вас. Бъдете ин-
формирани! Четете, ос-
ведомявайте се. Изис-
квайте информация от 

Вашия лекар за всичко, 
което се случва във Ва-
шия организъм! 

2. Следете нивата на 
кръвната си захар!

3. Внимавайте какво 
ядете. Следете за своята 
здравословна диета, из-
бягвайте бързите въгле-
хидрати и трансмазнини-
те! Движете се!  

4. Не пушете! Пушене-
то повишава риска от по-
явата на диабет тип 2, но 
и появата на усложнения 
от него. Пушенето влияе 
на съдовете, като допъл-
нително нарушава кръ-
вопотока, което може да 
доведе до: 
 намален кръвоток в 

краката, който може да 
доведе до инфекции и 
язви; 
 сърдечно заболяване;
 сърдечен удар;
  очно заболяване, 

което може да доведе 
до слепота;
 нервни увреждания;
 заболяване на бъ-

бреците.

5. Поддържайте нива-
та на кръвното си наляга-
не и холестерола! Както 
високите нива на кръв-
ната захар, така и висо-
кото кръвно налягане ув-
реждат стените на кръво-
носните съдове. Високи-
ят холестерол също влие 
на кръвоносните съдове. 
Когато всички тези усло-
вия се съчетаят, сърдеч-
но-съдовият риск се уве-
личава! Здравословната  
диета с намалено съдър-
жание на мазнини и ре-
довните физически уп-
ражнения могат да спо-
могнат в контрола на ви-
сокото кръвно налягане 
и холестерола. 

6. Грижете се за зъбите 
си! Хората с диабет са по-
склонни към инфекции 
на венците. Това може 
да доведе и до неправил-
но храносмилане. Мийте 
старателно зъбите си по-
не два пъти дневно и пре-
глеждайте профилактич-
но състоянието на зъбите 
си при стоматолог.  

7. Обърнете внима-
ние на краката си! Ви-
соката кръвна захар мо-

же да намали притока на 
кръв и да повреди нер-
вите в краката ви. Това 
може да доведе до се-
риозни инфекции. Ди-
абетът може да доведе 
до болка, изтръпване 
или загуба на усещане 
в краката ви.

за да предотвратите 
това: 

 Мийте краката си 
ежедневно в хладка вода. 
  Изсушавайте леко 

краката си, особено меж-
ду пръстите на краката.
 Овлажнявайте кра-

ката и глезените си с ло-
сион или вазелин, но не 
поставяйте прекалено 
течни масла или кремо-
ве между пръстите на 
краката - допълнителна-
та влага може да доведе 
до инфекция.
 Проверявайте еже-

дневно краката си за бол-
ки, мехури, рани, зачер-
вяване или подуване.
 Консултирайте се с 

Вашия лекар, ако имате 
възпаление или друго за-

боляване, което не запо-
чне да се лекува в рам-
ките на няколко дни. Ако 
имате язва на крака - от-
ворена болка - веднага 
се обърнете към Вашия 
лекар.
 Не ходете боси, на 

закрито или на открито.
8. Избягвайте алкохо-

ла! Ако пиете алкохол, на-
правете го отговорно!

Алкохолът може да 
причини висока или ни-
ска кръвна захар в зави-
симост от това колко пи-
ете и дали ядете по едно 
и също време. 

Не забравяйте да 
включите калориите от 
алкохола, който пиете, 
в ежедневния брой ка-
лории. 

9. Намерете начин да 
се освободите от напре-
жението. За да управля-
вате стреса си, задай-
те лимити. Приоритизи-
райте задачите си. Нау-
чете техники за релакса-
ция. Почивайте и спете!  
И преди всичко остане-
те позитивни. Грижата за 
диабета е под Ваш кон-
трол. Ако сте готови да 

изпълните своята част, 
диабетът няма да Ви пре-
чи на активния и здраво-
словен живот.

10. Приемайте бил-
ки, билкови екстракти, 
витамини и минерали, 
които защитават орга-
ните и подобряват кръ-
вообращението. Таки-
ва са гроздовото семе, 
центелата, леспедеза-
та, цинкът, хромът, ви-
тамин Е. 

ДиабеФор Протект 
съдържа натурални екс-
тракти от Гроздово се-
ме, Центела азиатика и 
Леспедеза. Съдържа на-
турален витамин Е, Цинк 
и Хром.  ДиабеФор Про-
тект  действа благопри-
ятно на здравето на ор-
ганите при диабетици и 
лица, предразположени 
към диабет. 

Можете да намери-
те в аптеките 
и без рецепта, 

както и онлайн 
на www.botanic.cc. 
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алтория и заболяванията 
на дихателната система

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 бр. х 54 лв. + Безплатна доставка /общо: 54 лв./
 2 бр. х 46 лв. + Безплатна доставка /общо: 92 лв./

 3 бр. х 40 лв. + Безплатна доставка /общо: 120 лв./

Цена: 

Oптимaлнoтo нивo нa 
xoлecтepoла в ĸpъвтa e eдин 
oт фaĸтopитe, пoвлиявaщи пpa-
вилнaтa paбoтa нa cъpцeтo, 
ĸpъвoнocнитe cъдoвe, пoлoвитe 
xopмoни, xopмoнитe нa cтpeca, 
пaмeттa и ĸoнцeнтpaциятa. Висо-
кият холестерол може да засег-
не всеки и е сериозно състояние, 
което увеличава риска от сърдеч-
но-съдови заболявания – най-ве-
че инфаркт, инсулт, образуване на 
тромбове, а това увеличава риска 
от внезапна смърт. Особено за-
сегнати са хората над 50-годишна 
възраст. Много от тях дори не са 
запознати със сериозността на за-
боляването си.

За щастие, ако имате висок хо-
лестерол, има терапия, за да го на-
малите и да защитите здравето си.

Продукта Сел Клийнър  
можете да поръчате  
директно на телефон  

0877 72 10 40

Висок холестерол – основната 
причина за инфаркт и инсулт

Както и на интернет страницата: http://tonik.info/cellcleaner/  
или в повечето аптеки в страната.

месец. Още към края на трета-
та седмица руските лекари са 
изненадани от резултата.

Във втория месец от терапи-
ята ефектът е дори по-добър. 
На третия месец, нивото на хо-
лестерола е в норма. Освен то-
ва – още една отлична новина 
– пациентите регистрират по-
вишена жизненост, по-добър 
сън и отшумяване на различ-
ни хронични болки.

Препоръчителен е приемът 
в продължение на 3 месеца 2 
пъти в годината. Сел Клийнър 
има дълготрайно действие, ка-
то запазва своята ефективност 
в тялото дори след периода на 
употреба. Без лекарско пред-
писание.

Пробив в изследвани-
ята е направен през 1992 
година. Именно тогава 
д-р Павлович и колеги-
те му от Московския уни-
верситет проучват ефек-
та на формула с концен-
трирани екстракти от ня-
колко растения (червена 
детелина, коприва, ко-
рен от глухарче, котеш-
ки нокът и домат), която 
наричат Сел Клийнър. 
Хранителната добавка е 

тествана върху доброволци, при-
ети в болница. Някои от тях са по-
паднали в болница вследствие на 
сърдечен инфаркт, други имат ви-
соко кръвно, ставни заболявания, 
а двама са с диабет. Нивото на 
кръвните показатели категорично 
показва, че пациентите в бъдеще 
са застрашени от кардиологични 
заболявания. Болните за извест-
но време са подложени на хра-
нителна диета, за да се редуцира 
нивото на холестерола. Повечето 
от пациентите вземат медикамен-
ти със същата цел. За съжаление 
резултатите са силно обезсърчава-
щи – кръвната им картина остава 
все така недобра.

Тогава болните започват еже-
дневен прием по 2 капсули на ден 
Сел Клийнър в продължение на 1 

отслабването винаги е признак, кой-
то буди подозрение. и винаги изисква 
точно определяне на причината. Щом 
няма болка в тялото и пациентът не 
наблюдава някакви обезпокоителни 
признаци, трябва да се провери щи-
товидната жлеза. 

тя е свързана с обмяната на веще-
ствата в организма и ускорява раз-
граждането им, ако започне да излъчва 
по-голямо количество хормони в кръв-
та. това не означава, че щитовидната 
жлеза е увредена. 

Случва се и при нормални състояния. 
но е добре да се потърси съвет от ен-
докринолог.

отслабването без някакви други при-
знаци може да е естествена реакция на 
големи физически усилия, когато тяло-
то изразходва повече калории и орга-
низмът посяга към резервите. 

При изтощителен стрес също се от-
слабва. но понякога слабеенето от 
стрес може да е толкова силно, че  се 
появява и друга болест. 

отслабва се също при скрита инфек-
ция и анемия. загубените килограми 
отиват за борба с болестта. 

Бързото отслабване е подозрително 
и за тумори. те отделят вещества, ка-
ращи организма постоянно да използ-
ва резервите си.

При Бързо 
отслаБване 

Проверете 
Щитовидната 

жлеза!
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 При силен стрес 
в организма се от-
делят голямо коли-
чество хормони от 
надбъбреците - ад-
реналин и корти-
зол. Те свиват мал-
ките кръвоносни 
съдове и повиша-
ват кръвното на-
лягане. И понеже 
равновесието зависи от полукръжните кана-
ли във вътрешното ухо, а те се снабдяват с 
кръв чрез малки артерийки, свиването им во-
ди до виене на свят. 

Едновременно с виенето на свят може да 
намалее и слухът. Първо се намалява чуването 
на високите звуци. Това обикновено минава 
по-незабелязано. Ако стресът продължи дъл-
го време, намалява чуването и на най-ниски-
те звуци. Понеже човешкият говор е в ниския 
регистър, това веднага се забелязва. Опитай-
те се бързо да преодолеете стреса. Така ще 
прекъснете вредното му влияние върху рав-
новесието и слуха.

Силният стрес 
може да води 

до виене на свят 
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Сълза гореща

20 Проза Поезия

Поезията търси възхода

Чудото на добротата

Синева

Още като малко моми-
че чувах баща ми да го-
вори, че в рода си има-
ме опълченец, че мой 
прадядо се е сражавал 
на Шипка. За съжаление 
не можеше да ми каже 
никакви подробности за 
него, дори името му не 
бе съхранил в съзнани-
ето си.

Само смътно си спом-
няше как майка му го во-
дела в родното си село 
Боровица, как прекрач-
вали прага на бащиния 
й дом, как там ги посре-
щал беловлас и бело-
брад старец, който по-
давал на внучето си за-
харчета, локумчета или 
други съблазнителни за 
децата и редки по онова 
време лакомства.

Това бил моят прадя-
до –  опълченецът.

Баща ми тогава е бил в 
твърде ранна детска въз-
раст, за да разбере или 
запомни неговите раз-
кази. А и по-късно нико-
га не ги е чул от устата 
на онези, които са има-
ли възможност да ги слу-
шат в годините на своята 
зрелост. 

Защото несъмнено 
прадядо ми е разказвал 
за най-великия момент в 
своя живот и в историята 
на родината ни. Той си-
гурно е говорел за онази 
драматична битка, като 
не е премълчавал и сво-
ето участие в нея.

Обяснимо е защо тези 
негови спомени не са ос-
тавяли дълбоки следи в 

умовете на тогавашните 
хора. Сред едно същест-
вуване, ръководено от 
постоянния стремеж за 
препитание и оцелява-
не, героичните истории 
на опълченеца са били 
затрупвани с ежедневни-
те незначителни случки, 
били са погребани под 
сивотата на делника. И 
само една от тях е оце-
ляла. Като последна ис-

кра, излетяла от разду-
хана пепел. Затова пък 
подобна история не съм 
срещала нито в научни-
те, нито в художествени-
те съчинения, посветени 
на Шипченската епопея.

Ето защо смятам, че 
тя заслужава внимание-
то на съвременниците. 
Предавам я така, както 
съм я чувала от баща си 
и както тя е дошла до не-
го, минавайки през поко-
ленията.

Когато първите групи 
от дългоочакваното спа-

сително подкрепление 
пристигнали на върха, 
руските воини дотичали 
при сражаващите се с по-
следни сили  опълченци 
и най-напред им подали 
манерките с вода и по 
парче хляб. А след като 
те утолили жаждата си и 
хапнали по някой залък, 
русите ги отпратили да-
лече от позициите с ду-
мите:

- Сега, братушки, вър-
вете назад и си починете. 
Нахранете се добре, съв-
земете се, съберете си-
ли. Ето, ние дойдохме, 
тук сме, ще ви заместим. 
Не бойте се, ние ще бра-
ним прохода; вие си по-
чивайте спокойно…

Приласкани от тези 
топли думи, от братска-
та загриженост и внима-
ние, опълченците едва 
сега почувствали страш-
ната си умора и непосил-
ното бреме, което до то-
зи миг лежало само вър-

ху техните плещи. И гор-
дите шипченски лъвове 
за пръв път се подчини-
ли, отстъпили, покорени 
от сърдечните и прос-
ти слова, които прите-
жавали убедителността 
на тържествена клетва. 
И склонили да отстъпят 
поне за известно време 
своя свят пост на братя-
та руси.

Защо историята е пре-
мълчала този трогателен 
момент? И защо тъкмо 
премълчаното от нея е 
съхранено в народната 
памет?

Може би според тра-
диционните възгледи то 
е принизявало опълчен-
ците. Та нима героят си 
почива? Нали той е цял 
излят от стомана!

Но какво е стоманата? 
Желязо, закалено в огън.

Така и храбростта се 
превръща в героизъм, 
когато премине през 
пламъка на любовта.

И мисля, че разказа-
ната случка се е изтръг-
нала от забравата тъкмо 
защото отразява народ-
ния светоглед. Вероятно 
много измъчени труже-
ници са си спомняли тази 
история, когато, изоста-
вени от държава и власт, 
напразно са мечтаели за 
чудото на помощта. Хо-
рата са запомнили тази 
случка, защото в нея е от-
разено най-святото и чо-
вечното – добротата.

теодора илиЕВА,  
гр. нови искър

И всеки път на тоя Трети март,
щом екне „Тих, бял Дунав” във зората,
на колене във трепетния мрак
със стари рани плачат знамената…

Къде си, наша армия юнак?
Къде сте, свидни воински скрижали?
Стотина души само удрят крак
в паради – театрални ритуали.

И капе кръв от опълченски кръст
над кости по бърда и по орляци…
И се смалява шипченският ръст
със жертвата на хиляди руснаци.
Продажниците, алчните за власт,
петимни с чужда слава да се кичат,
безочливо богати, в траурния час
смирени лицемерно коленичат.
За тях ли страда българският род
и оголя до сетната си риза –
държава да гради със име горд,
та днес на чуждите да я харизват?
Връхлита вятър, в клепките боде.
И стене Дунав, брегове прелива…
Къде си, вярна ти, любов, къде?
Продаде те измамата лъстлива.
В кесия и бездънен джоб си ти,
по гурбетлъци теб те разпиляват!
Обезземлен, народът се топи
и в сага на забравата изтлява!

И тътне вечерта, заря ехти,
и болката гори във знамената…
Родино мила, докъде си ти? –
Сълза гореща пада на земята.

Красимира орлоЕВА

Роден е на 6 декември 1924 г. 
в село Оризово, Чирпанско. Баща 
му бил самоук цигулар, който зна-
ел хиляди народни песни, но уми-
ра рано, а майка му е земеделска 
работничка.

Завършва гимназия в Чирпан 
през 1938 г. и славянска филоло-
гия в Софийския университет през 
1949 г. 

Автор е на над 40 книги със стихо-
ве, между които "Натрупани мълча-
ния", "Неоскърбени светове", "Пре-
ображения" и др. Избраната му ли-
рика е събрана в две нови книги 
- "Под облаци и синева" и "Късна 
пощада". Бил е председател на Ко-
митета за култура, на Съюза на бъл-
гарските писатели, на Агенцията за 
българите в чужбина и др.

Павел Матев е един от люби-
мите поети на няколко поко-
ления българи. Негови сти-
хове се превръщат в тексто-
ве на едни от най-любимите 
шлагери.

Като малък много обичал 
да върви по пътеките между 
житата и да чете Йовков. От-
тогава е и любовта му към лите-
ратурата.

Малцина знаят, че в стихотворе-
нието "Писмо до мама", което Емил 
Димитров изпя и превърна в една от 
знаковите му песни, е истинска ис-

тория от живота на поета.
Неговата майка реже 

дългите си коси и ги про-
дава, за да плати таксата на 
сина си в гимназията. 

Самият Матев е убеден, 
че поезията е публична са-
мота. Твориш само за да те 
чуят хората, казва той. "Тъ-
гата не значи примирение, 
още по-малко отчаяние. Тя 
е съзиждащо, сътворява-
що чувство. Не е ли тъжен и такъв 
жизнесъздател като Пушкин в не-
говата гениална творба "Я помню 
чудное мгновенье"? Не е ли тъжен 
открай докрай в своите изумителни 
елегии Дебелянов? Да си спомним 

Ботев, 
който искаше тежко вино, за да за-
брави всичко друго.

Аз не мога, а вие можете ли да 

си представите един ухи-
лен до ушите поет? Един 
велик руски композитор 
ми казваше, че Бог е съз-
дал три безсмъртни не-
ща: природата, човека и 
тъгата. Склонен съм да 
му се доверя без оста-
тък", изповяда поетът в 
свое интервю. „Аз не пи-
ша текстове за песни. Пи-
ша стихотворения. Ком-

позиторите са тези, които им при-
дават мелодия, певците ги разна-
сят. Сливането на текст и мелодия 
в един емоционален вихър прави 
хубавата песен. Няма нищо по-про-
тивно откъм поетична гледна точка, 
от кафанската чалга.

Поетът е длъжен да твори, да 
пее, докато вижда белия свят. 

При всякакви обстоятел-
ства. Не можем да пре-
небрегваме смъртта, но 
на мен ми се струва, че и 
когато говорим или пи-
шем за нея, ние възхва-

ляваме или прославяме 
живота. В края на краища-

та поезията иска да преодолее 
свършека и да провъзгласи нача-

лото, сиреч раждането. И го прави. 
Тя търси възхода, а не залеза!", из-
повяда поетът.

  Валерия КАлЧЕВА

Ти отмина.
Сякаш сън, сякаш сняг, сякаш дъжд,
сякаш пролет и есен, и зима...
Твойта сянка над младата ръж се изви
като кърпа синя.
Непрежалена тъжна шега като 

яребица се заобажда.

И една ароматна тъга почна лекичко
да те възражда.

Аз се спрях, аз се спрях и затворих очи,
вероятно да те преживея.
А душата виновно, виновно мълчи,
само сянката мина през нея.
Само вятърът, вятърът вейна едва,
пиле някакво изписука.
Ах каква, ах каква синева!
Синева сме забравили
някога тука.
Синева, синева...

Преди 12 години на 4 февруари поетът Павел Матев си отиде от този свят на 81 г.



28.II. - 6.III.2018 г.
9

БълГАрСКи 21Писмата Радости и болки

СПОДелете С НАС Димитър рачков е бесен на Мария 

Стара мома съм. Сега съм 
пенсионерка вече и седя вкъ-
щи по цял ден. Имам кола, но 
не излизам и не мога да я ка-
рам. Нямам деца, нито близки. 
Със съседите съм на "Вие". Оп-
итвам се да чета, но не виждам 
добре и съм вече попрегърбе-
на. Не си признавам, че имам 
болки навсякъде и трудно се 
движа дори из къщи. 

Всеки ден идват от социал-
ните да ме наглеждат. Добри 
хора, млади жени от различни 
страни. Някои се държат слу-
жебно с мен, други са по-при-
казливи. На развален англий-
ски, който не понасям. Някои 
от тях се опитват да ме заго-
варят, задават ми служебни въ-
проси: "Как сте, госпожице Х.? 
Как спахте нощес? Днес време-
то вероятно ще се окаже слън-
чево..." Аз мълча нарочно и се 
правя, че не ги чувам. Чувам 
всичко, но не ми се говори. Не 
ми се живее. 

Понякога си мисля за изпус-
натите възможности в живота 
си. Не бях красавица, но имах 
добре сложено тяло. Кожата 
ми е копринено бяла и лъска-
ва дори и сега, на тази възраст. 

Чакайте, чакайте, на колко, ми-
слите, че съм?.. Не ми ги дава-
те, нали? И аз така си мисля, не 

изглеждам на 72. Преди повече 
от 50 години имах един ухажор 
(то да беше само един!!!), който 
ме искаше за жена. Дърпах се, 
опъвах се, мислех, че ми е рано. 
Исках да уча, да вървя нагоре. 
Не искам да се връщам назад - 
каквото било, било. 

...Какво се забавихте там, в 
кухнята ми? Не стана ли вече 
този чай? И какво само ме пи-
тате дали го пия с мляко. Ес-
тествено, че с мляко, с какво 
да го пия друго, с какао ли? 

Хайде, моля Ви, оставете ме, 
сложете ми там топла храна на 
табличката, лекарствата няма 
да забравите, нали, и моля Ви, 
отидете си... Имам да си правя 
свои неща. Все още мога да се 
обличам и събличам без чужда 
помощ. А къде ми е боклукът 
от кошчето в кухнята?.. 

О, вече сте го приготвили зад 
вратата да го изхвърлите, като 
излизате ли? А, браво, досетлива 
сте и изглеждате сръчна. Благо-
даря Ви. А утре Вие ли сте пак на 
смяна или друга? От коя държа-
ва всъщност бяхте? Не че ме ин-
тересува особено, но така, да не 
изглеждам съвсем необщител-
на и нелюбезна. 

Лека нощ, благодаря!  

Ц. Ст., лондон

Лека нощ, благодаря!

Здравейте, пиша 
ви, за да споделя шо-
ка, който изживявам 
в момента. Синът ми, 
който е на 40 г., най-
н а -
к р а я 
си на-
м е р и 
прия -
т е л к а 
с л е д 
д ъ л -
ги го-
д и н и 
на ер-
г е н у -
ване и 
с а м о -
та. 

К а -
то майка аз се при-
теснявах много от фа-
кта, че той не излиза-
ше никъде и нямаше 
дълги години сериоз-

Синът ми заживя с възрастна жена
на връзка. Най-накрая 
сподели, че вече е влю-
бен в една жена и ще 
я доведе да се запоз-
наем. 

Радостта обаче не 
трая дълго. Оказа се, 
че приятелката му е на 
56 години – с цели шест-
надесет години по-въз-

растна от него! 
И да не мислите, че 

само това е бедата! Не, 
оказа се, че отгоре на 
всичко няма работа. И 

почти ни-
кога не е 
р а б о т и -
ла. И се-
га дойде 
у нас да 
живее, а 
синът ми 
р а б о т и , 
за да я из-
държа!

Не мо-
га да се 
примиря 
със ситу-
ацията. 

Кажете ми как да 
постъпя?

н.Г., 
Сандански

Напук на слуховете, 
че правят опити да се 
съберат отново, Дими-
тър Рачков и Мария Иг-
натова не могат да се 
гледат. Комикът катего-
рично отказва да прие-
ме обратно в живота си 
покаялата се бивша по-
ловинка и не може да й 
прости унижението, на 
което бе подложен. Рач-
ков категорично не иска 
да я вижда и е поставил 
ултиматум там, където е 
той, кракът на невярна-
та Мария да не стъпва. 

След раздялата си с 
Митко блондинката не 
ходи на светско парти, 
на което присъства ак-
тьорът. За да няма из-
лишни драми, екипът 
на „Господари на ефи-
ра” така правел графика 
с водещите, че двамата 
да не се засичат заедно 

Йoaнa Бyкoвcкa cъcипaнa 
cлeд „Oткpaднaт живoт“

Звeздaтa oт „Дyнaв 
мocт” пpизнaвa, чe в 
poлятa cи на Bиoлeтa 
Зaxapиeвa в xитoвaтa 
лeĸapcĸa пopeдицa 
e влoжилa цялaтa си 
дyшa. Пpиeлa я твъpдe 
личнo, зaщoтo мaйĸa й 
cъщo yмиpa oт тeжĸaтa 
бoлecт.

„Hямa дa ĸpия, чe 
в тaзи poля влoжиx 
нe caмo дyшaтa, нo 
и cъpцeтo cи. Cпяx 
пo тpи-чeтиpи чaca 
в дeнoнoщиeтo. Бяx 
ĸaтo oбceбeнa, ĸaтo 
зoмбиpaнa. Caмo зa 
тoвa миcлex, caмo зa 
тoвa гoвopеx вĸъщи. B 
eдин мoмeнт ocъзнax, 
чe cъм зaгъpбилa нaй-
близĸитe cи xopa.

Cтaнa тaĸa, чe пoлeĸa-
лeĸa ce oтчyждaвaxмe c 

мъжa ми. Дeцaтa cъщo 
нe мe виждaxa. Бpaĸът 
ми бe нa ĸaнтap, видяx 
тoвa и ocъзнax, чe тpяб-
вa дa cпpa”, пpизнaвa 
aĸтpиcaтa.

Cпopeд cлyxoвeтe 
мъжът й, бизнecмeнът 
Ивaн Дaвидoв, дopи в 

eдин мoмeнт зaплaшил, 
чe щe ce изнece oт дoмa 
им. Дeцaтa й, близнaци-
тe Любoмиp и Bяpa, cъ-
щo мнoгo cтpaдaли 
зa мaйĸa cи, ĸaтo пoч-
ти нe я виждaли. Toвa 

я нaĸapaлo дa cлoжи 
ĸpaй и дa ce cъглacи 

гepoинятa й в 
„Oтĸpaднaт жи-
вoт” дa yмpe.

A ĸ т p и c a т a 
чecтo пoв-
тapя, чe c Ивaн 
имaт cпeциaл-
нa вpъзĸa. 

Toй винaги я 
пoдĸpeпял и пpи 

вceĸи пo-знaчим 
пoвoд в пpoфecия-

тa - нaгpaдa или пpe-
миepa, я изнeнaдвaл 
пpиятнo c пoдapъĸ или 
eĸcĸypзия.

Проблем зa Mapия илиeвa

Mария илиева живее в кошмар 
след раждането на първото си де-
те! Bместо бебето да затопли отно-
шенията й с родителите на мъжа 
й Георги, то ги охлади. Πричината 
за всичко е името на детето, което 
бе кръстено Александър. Tо не по-
лyчи името на бащата на жоро, а 
ничие име, което обидило жестоко 
свекъра и свекървата на певицата.

Mайката на Георги изживявала 
най-тежко слyчилото се. Tя много 
искала внyкът й да се казва иван 
– на съпрyга й. Ако не е така, по-
не на сина й искала да бъде кръс-
тен, но, yви.

„Да го беше кръсти-
ла поне на Георги – на-
ли сега така е модерно, 
да взимат името на ба-
щите си. А то – Алексан-
дър, на никого. Kомши-
ите вече ме говорят“, 
вайкала се свекървата 
пред най-близките си. 
заради всичко това ро-
дителите на Георги все 
още изобщо не са виж-

дали внyчето си. Tо се роди в Со-
фия, а те са в Белгия.

очакваше се веднага да хванат 
първия полет и да дойдат в Бълга-
рия да се запознаят с малкия Саш-
ко. Tова обаче не се слyчило, тъй 
като са жестоко обидени от името 
на своя наследник.

Tака отношенията на Mария 
илиева с тях още повече са се yс-
ложнили. Tе и без това не я одо-
брявали за своя снаха, тъй като е 
много по-възрастна от сина им, а 
сега най-вероятно са направо бе-
сни на певицата.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

на екран. 
На служебните ку-

пони те предварител-
но проучвали дали ще 
присъства другият и из-
бягвали да се засичат в 
едно и също заведение. 
Заклетата купонджийка 
не се появи на партито, 
което вдигна съпруга-
та на Маги Халваджиян 
Кремена. Тя отпразну-
ва рождения ден на за-
ведението, на което е 
собственик. На купона 

се събраха всичките й 
приятели и близки, как-
то и служители на фир-
мата на клана Халвад-
жиян. Традиционно на 
тези тържества Мария 
е в центъра на веселба-
та, защото е сред най-
близките приятелки на 
Кремена. Изненадващо 
сред героите на вечерта 
бе Димитър Рачков, кой-
то пък не е по шумните 
купони и рядко е гост на 
подобни прояви. 
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Пендачанска празнува
30 години на сцената

вярата в доброто помага

Творчески успех

Мултимедиен концерт-спек-
такъл "Това съм аз" и музикален 
празник за всички почитатели 
на оперното изкуство ще подне-
се световноизвестното българско 
сопрано Александрина Пендачан-
ска на 2 април от 19 ч. в зала 1 на 
националния дворец на култу-
рата. Събитието, което е изцяло 
продуцирано от НДК, ще отбеле-
жи 30-годишния творчески път на 

певицата, започнал от сцената на 
зала 1 през 1988 г., който включва 
над 70 роли от предкласиката (По-
пея, Агрипина) до музиката на ХХ 
век (Саломе, Кризотемис), от Бел-
канто и Верди (Семирамида, Ерми-
оне, Сомнамбула, Елизабет II, Луи-
за Милер, Еболи) до Бетовен (Фи-
делио) и Вагнер (Кундри), от коло-
ратурен сопран (Царицата на но-
щта) до мецосопран (Кармен).

- С какви чувства на-
влязохте в тази година, 
г-жо Маркова?

- Винаги посрещам но-
вата година с усмивка и 
очакване на още по-ху-
бави неща. Всъщност от 
малка съм такава - непо-
правима оптимистка. Чу-
деса се случват, мечтите 
се сбъдват, вълшебства 
стават!

- родена сте на 8 март 
в Бургас. Какво преот-
крихте за себе си, от-
както се помните?

- Животът за мен е 
училище. Постоянно 
има контролни, класни, 
годишни изпити... Висок 
скок, плуване под вода 
без екипировка. Уроци-
те са важни и в час тряб-
ва да се внимава, защото 
иначе оставаш на попра-

вителен. През годините 
преоткривам, че не тряб-
ва да съдиш другите, за-
щото не ходиш с техни-
те обувки, нито по тех-
ния път. Разбрах, че на-
сила любов не се дава, 
ако другият няма нужда 
от нея, и че насила не мо-
жеш да задържиш нико-
го. Че всяко предизвика-
телство на пътя е с цел 
и е само и единствено 
твое. Че емоциите вре-
дят, а чувствата помагат. 
И още, и още дузина все 
поучителни неща...

- Вие сте актриса чет-
върто поколение. Пра-
дядо ви лефтер Боя-
джиев е режисьор и 
съосновател на театъ-
ра в Силистра. Баба ви 
пък по майчина линия 
е известната актриса и 

Гостува ни актрисата Милена МАрКОВА – МАцА:

оперетна певица Ана 
Болгурова-Бояджие-
ва. Предчувствахте ли, 
че именно сцената ще е 
призванието ви?

- За предчувствие и ду-
ма не може да става, аз 
просто го знаех. Израс-
нала съм в Бургаския те-
атър, закърмена със сце-
нична прах, така да се ка-
же. Не че не мога да ра-
ботя и друго, но съм къс-
метлийка, защото имам 
възможността да работя 
и живея с това, без кое-
то не мога. Театърът ми 
е любов, голяма. Много 
е забавно да живееш за 
два часа като някой друг. 
Беше страхотно, докато 
снимахме „Етажна соб-
ственост“ например, и 
ми е мъчно, че вече не 
го правим. Често пъту-
вам из България, играем 
навсякъде и хората по-
стоянно ни питат: „Ама 
какво става със сериала, 
няма ли да има пети се-
зон?” Явно им липсва! 

-  з а в ъ р ш в а т е 
нАтФиз в класа на 
проф. Стефан Дана-

Случайно ми попад-
на книжката на Кали-
на Алекс „Аз СъМ”, 
издадена през 2017 г. 
от издателство „Ом-
ни”. За авторката до то-
зи момент не знаех ни-
що. Но понеже обичам 
да чета стихове, запо-
чнах да я прелиствам 
и да преоткривам ду-
шата на поетесата. На-
прави ми впечатление 
колко откровено го-
вори в мерена реч за 
преживените разоча-
рования и сбъднати 
мечти, за онова, което 
я  очаква. 

Стихосбирката от 
164 страници включва 
седем раздела. Особе-
но впечатляващи са 
творбите в „Озарение” 
и „Дихания с любов”. В 
едно от стихотворени-
ята, озаглавено „Горе-
що”, тя заключава: „Го-
рещо е. Това е моята 
клада и аз сама избрах 
да изгоря. От огъня из-
лъчвам, без да стра-
дам, Любов и Светли-

на, и Красота.” Чети-
ристишие, а какво дъл-
боко прозрение за ро-
лята на индивида в то-
зи забързан свят! Ав-
торката е готова да из-
гори, но да донесе на 
всеки и любов, и свет-
лина, и красота. Книга-
та така ме заинтригу-
ва, че непременно ще 
потърся и предишните 
й - „Сезоните на наши-
те кризи” – проза, из-
дадена през 2006 г., и 
първата стихосбирка 
„Аз избирам”, излязла 
през 2013 г.

В „Аз съм” авторка-
та разкрива пред лю-
бителите на поезията 
душата си с надежда-
та да докосне и техните 
сърца. Личи желание 
да продължи да твори 
в мерена реч, защото 
е влюбена в живота и 
има още какво да му 
даде. И неслучайно в 
едно от стихотворени-
ята си - „Обичам те, Жи-
вот!”, изповядва: „Оби-
чам те, Живот, така 

богат, че вече петде-
сет и пет години даря-
ваш ме с мечти и благо-
дат! О, ти си океан от 
изобилие!”

Пожелавам на Кали-
на Алекс нови творче-
ски успехи!

Цветан илиЕВ 

илов. През 2001 г. полу-
чавате „Аскеер” за из-
гряваща звезда за ро-
лята на Боряна по ед-
ноименната пиеса на 
йордан йовков. В ли-
чен план коя е безцен-
ната ви награда?

- Най-важният, 
значим пода-
рък в моя жи-
вот и най-
чаканата 
награда 
е мо-
ят син! 
О б о -
жавам 
г о , 
н а й -
г о л е -
мият и 
мъдър 
учител 
за мен! 
Б е з ц е н -
но съкро-
вище! Всич-
ко друго е за-
менимо и е суета!

- участвате в тв 
предаванията „Ала-
минут”, „Форт Бояр”, 
„Като две капки вода”. 
Днес сте вече бив-
ша „аламинутка”, но 
именно така придо-
бихте популярност. 
Вече не сте под зор-
кия поглед на робин 
Кафалиев...

- Така е, „Аламинут“ е 
виновен да се запознаем 
със зрителите от малкия 
екран. Беше много добра 
школа. Шест години не 
са малко, приятели сме 
с абсолютно целия екип, 
чуваме се.

- усмивката не слиза 
от лицето ви. на какво 
дължите невероятната 
си виталност?

- Може би и на глед-
ната точка. Посрещам с 
усмивка нещата, невина-
ги е лесно, но пък вина-
ги си струва. Аз и опти-
мизмът ми, здравослов-

ният, вървим досущ като 
влюбени гълъбчета ръка 
за ръка и се справяме за-
едно с каквото ни пред-
лага животът. Няма ре-
цепта за тази работа, все-
ки си търси начина сам. 
Разбира се, и многото вя-
ра в голямото добро съ-
що помага!

- откъде идва пряко-
рът ви Маца? В Бълга-
рия има много чаровни 
мацки, но Милена Мар-
кова е единствена.

- Маца всъщност идва 
от котка, не от мадама. 

Мъжът 

м и 
започна 

да ме нарича така, от-
там и приятелите. След 
това всички. Така че аз 
не съм маце, а съм коте. 
Явно е познал котешко-
то в мен...

- Прекрасното ви се-
мейство - мъжът до вас 
орлин Карагьозов, до-
брото ви дете. Как под-
държате хармонията?

- Явно засега имаме 
всичко, което е необхо-
димо - разбирателство, 
приятелство, обич... Ня-
ма рецепта, изглежда, 
имаме и много късмет.

- от кого се респек-
тирате?

- Респектирам се от хо-
ра, които правят добри 
неща с голяма страст и не 
търсят признание. Знаят 
какво искат. От  хора, ко-
ито вярват, не се преда-
ват и се борят за себе си 
и за другите. И от сил-

ните духом, тези с чис-
ти сърца.

- Къщовница ли сте?
- Попитайте мъжа 

ми. Със сигурност не 
съм вманиачена на те-
ма бърсане на прах. Ня-
кои хора това ги разсей-
ва от мислите им, някои 
ги тормози. Аз първо си 
почивам от път, защото 
много пътувам и поня-
кога се прибирам в 2 
през нощта. И после се 
оглеждам... Но никой не 
се е оплакал, поне засе-
га. А и двамата с Орлин 
сме задружни и си по-
магаме във всичко. Ве-
че цели 20 години. Ина-
че обичам да съм в кух-

нята, като имам муза 
да творя. Всичко, ко-

ето готвя, го пра-
вя с любов и ви-
наги добавям не-
що от себе си. Та-
ка става вкусно, 
с желание, обич 
и творчество. 
Харесвам мно-
го неща и ми е 
далеч по-лесно 
да кажа какво 

не обичам - же-
ле, прясно мляко 

и каймак, грис и су-
тляш. Ашурето също 

не го долюбвам.
- Коя е ролята, за ко-

ято си мечтаете?
- Следващата, разби-

ра се!
- имате твърде крех-

ка физика, като стъкъл-
це. 

- Крехката ми физика е 
по-скоро стратегическа 
заблуда. На сцената съм 
се сдобивала с някоя и 
друга синина, но то е в 
реда на нещата. В живота 
пък съм се повреждала 
повече, но юнак без рани 
не ходи, нали? А и цепна-
тини трябва да има, само 
така светлината може да 
проникне в теб, са казали 
мъдрите хора. Страдани-
ето е цена, която не все-
ки може да понесе, но та-
ка се расте!

- Какво бихте си по-
желали?

- Пожелавам си само 
и единствено любов! За-
щото без нея съм просто 
загубена!

Въпросите зададе 
 иво АнГЕлоВ
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кръг

лудогорец бе победен 
и в милано

Довиждане, пьончан, здравей, пекин!

Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

Кръгът 
започна с 
изненада

Медалистите от последните състезателни дни с българско участие

Президентът на МОК 
томас Бах връчва 

олимпийското знаме 
на кмета на Пекин 

цзинин Чън

Сборният отбор на Корея дефилира при закриване на олимпиадата

Президентът на Между-
народния олимпийски ко-
митет (МОК) Томас Бах офи-
циално обяви за закрити 23-
те зимни олимпийски игри 
в Пьончан. Красивата цере-
мония продължи повече от 
два часа.

Ефектната художествена 
програма включваше пред-
ставяне на корейската кул-
тура, презентация на след-
ващия домакин на зимните 

игри - Пекин 2022, парад на 
спортистите, предаване на 
олимпийския флаг и загас-
ване на олимпийския огън.

По време на церемонията 
бяха наградени призьорите 
в последните стартове по 
ски-бягане - Иво Нисканен 
(Финландия) на 50 км масов 
старт класически стил за мъ-
же и Марит Бьорген (Норве-
гия) в масовия старт на 30 
км класически стил за жени. 

23-ите зимни олимпийски игри  
бяха закрити тържествено.

Норвегия триумфира като първа сила
Нашите участници  

се разминаха  с отличията

Президентът на МОК 
връчи тържествено 
олимпийското знаме на 
кмета на Пекин Цзинин 
Чън. След това се про-
веде осемминутна цере-
мония, която представи 
Пекин. 

Церемонията по за-
криването завърши с 
много фойерверки.

БЕРОЕ - ЕТЪР 2:1
0:1 Георги Сърмов 12
1:1 Иван Бандаловски 28
2:1 Падро Еуженио 45
ДУНАВ (РУСЕ) - ВЕРЕЯ (СТАРА ЗАГОРА) 2:0
1:0 Васил Шопов 39
2:0 Красимир Станоев 61 д. 
СЕПТЕМВРИ - ЛЕВСКИ 1:4
0:1 Станислав Костов (29), 0:2 Станислав Костов 

(57), 0:3 Габриел Обертан (66), 1:3 Антони Иванов 
(84-дузпа), 1:4 Габриел Обертан (90+2) 

Пирин (Благоевград) - Витоша (Бистрица) 1:0
1:0 Хендерсън (22)
СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:1
0:1 Бакалов (6)
1:1 Карабельов (94) 

Черно море препъна цСКА в София

Ски-бягане свободен стил, отборен спринт, мъже: 
1. Норвегия (Мартин Йонсруд Сундби, Йоханес Кла-

ебо) - 15:56.26 мин. 
2. Русия (Денис Спицов, Александър Болшунов) - 

15:57.97 
3. Франция (Морис Манифика, Ришар Жув) - 15:58.28 
- - - - - 
23. България (Йордан Чучуганов, Веселин Цинзов) - 

17:38.26 
Биатлон, смесена щафета (2 по 6 км жени и 2 по 7.5 

км мъже):
1. Франция (Мари Дорен-Абер, Ане Бескон, Симон Дес-

тьо и Мартен Фуркад) - 1:08:34.3 час (0 наказателни оби-
колки и 4 допълнителни патрона)

2. Норвегия (Марте Олсбу, Тирил Екхоф, Йоханес Тин-
гес Бьо, Емил Хегле Свендсен) - 1:08:55.2 (1+11)

3. Италия (Лиза Витоци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, 
Доминик Виндиш) - 1:09:01.2 (0+7) 

- - -
17. България (Емилия Йорданова, Даниела Кадева, 

Красимир Анев, Владимир Илиев) - 1:12:31.7 (0+11)
Биатлон, щафета 4 по 6 километра, жени:

На първо място е отборът на Беларус в състав Надеж-
да Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Даря 
Домрачова с време 1:12:03.4 ч.

Втори на 10.7 секунди зад победителките остана отбо-
рът на Швеция, представен от Лин Першон, Мона Брор-
сон, Анна Магнусон и Хана Йоберг. Шведките използваха 
12 допълнителни патрона.

Трети е тимът на Франция (Ане Шавалие, Мари Дорен 
Абер, Жустин Бреза и Ане Бескон), който финишира на 
17.6 секунди зад Беларус с 14 допълнителни патрона и 
нито една наказателна обиколка.

- - -
Българският отбор в състав Емилия Йорданова, Дани-

ела Кадева, Стефани Попова и Десислава Стоянова оста-

на на 16-о място на 2:34.6 минути зад олимпийските шам-
пионки. 

Българките завъртяха 2 допълнителни обиколки и из-
ползваха 9 допълнителни патрона. 

Биатлон, щафета 4 по 7,5 километра, мъже
Швеция спечели олимпийската титла. Отборът бе в със-

тав Пепе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуелсон 
и Фредрик Линдстрьом. Те финишираха за 1:15.16.5 час. 

Втори на 55.5 секунди завърши квартетът на Норвегия 
в състав Ларс Хегле Биркеланд, Тарей Бьо, Йоханес Тин-
гес Бьо и Емил Хегле Свендсон.

Бронза си осигури щафетата на Германия в състав Ерик 
Лесер Бенедикт Дол, Арнд Пайфер и Зимон Шемп с изо-
ставане от 2:07.1 минути. 

- - -
България в състав Красимир Анев, Антон Синапов, Ди-

митър  Герджиков и Владимир Илиев зае 16-о място от 18 
стартирали отбора.

Сноуборд, паралелен гигантски слалом, мъже: 
1. Невин Галмарини (Швейцария) 
2. Санхо Лий (Република Корея) 
3. Жан Кошир (Словения) 
- - - 
19. Радослав Янков (България) 

Сноуборд, паралелен гигантски слалом, жени: 
1. Естер Ледецка (Чехия) 
2. Селина Йорг (Германия) 
3. Рамона Хофмайстер (Германия) 
- - - 
27. Теодора Пенчева (България) 

Ски-бягане, 50 километра класически стил, мъже: 
1. Иво Нисканен (Финландия) - 2:08:22.1 часа 
2. Александър Болшунов (Русия) - 2:08:40.8 часа 
3. Андрей Ларков (Русия) - 2:10:59.6 часа 
- - - 
Веселин Цинзов (България) - не завърши

 злато Сребро Бронз общо
1 Норвегия 14 14 11 39
2 Германия 14 10 7 31
3 Канада 11 8 10 29
4 САЩ 9 8 6 23
5 Холандия 8 6 6 20
6 Швеция 7 6 1 14
7 Южна Корея 5 8 4 17
8 Швейцария 5 6 4 15
9 Франция 5 4 6 15
10 Австрия 5 3 6 14
11 Япония 4 5 4 13
12 Италия 3 2 5 10
13 ОС Русия 2 6 9 17
14 Чехия 2 2 3 7
15 Беларус 2 1 0 3

 злато Сребро Бронз общо
16 Китай 1 6 2 9
17 Словакия 1 2 0 3
18 Финландия 1 1 4 6
19 Великобритания 1 0 4 5
20 Полша 1 0 1 2
21 Унгария 1 0 0 1
22 Украйна 1 0 0 1
23 Австралия 0 2 1 3
24 Словения 0 1 1 2
25 Белгия 0 1 0 1
26 Испания 0 0 2 2
27 Нова Зеландия 0 0 2 2
28 Казахстан 0 0 1 1
29 Латвия 0 0 1 1
30 Лихтенщайн 0 0 1 1

Класиране на държавите по спечелени медали

Милан победи като домакин Лудогорец с 1:0 и та-
ка се класира за 1/8-финалите на турнира Лига Ев-
ропа с общ резултат 4:0, където ще срещне англий-
ския Арсенал. Наставникът на домакините Дженаро 
Гатузо направи седем промени спрямо титулярите 

от Разград, а неговият колега Димитър Димитров – 
пет.  Лудогорец започна силно в първите минути и 
успя да направи няколко поредни атаки, но скоро 
след това Милан овладя инициативата. 

В 21-ата минута младият Патрик Кутроне бе из-
пуснат от Сисиньо и напредна, след което центри-
ра към далечната греда, където Фабио Борини из-
превари Натанаел и откри резултата, който остана 
непроменен до края на срещата.

ЦСКА стигна само до 
равенството 0:0 срещу 
Черно море на "Арми-
ята" и направи грешна 
стъпка в битката с Лудо-
горец за шампионската 
титла. 

Равенството прекъс-

на серията от пет поред-
ни победи за ЦСКА-Со-
фия. "Армейците" са с 
51 точки. 

Черно море вече е с 
26 точки и запазва шан-
сове за класиране в пър-
вата шестица.
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нека се знае 
и помни

 Продължение от бр. 8
– В изкуствените текстилни влакна изпревар-

вахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Ка-
нада.

– Произвеждахме или таблетирахме от бъл-
гарски и вносни (под 50 %) субстанции всички 
масови лекарствени средства.

– Първи от източноевропейските страни ор-
ганизирахме производство на спринцовки за 
еднократна употреба.

– Закупихме лицензи и марки за съвремен-
на козметика.

– Огромният износ в СССР ни направи пър-
ви в света по производство на пасти за зъби.

Всичко това вече е ликвидирано.

МАШиноСтроЕнЕто
най-ярко показва растежа на индустриалния 
ни интелект.

През 1945 г. в България имаше десетина пред-
приятия и 50 работилници с общо 4000 работе-
щи и не повече от 200 инженери.

През 1989 г. в отрасъла работеха 730 завода, 
430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 
научни дейци създаваха нови технологии и ма-
шини в 30 научноизследователски института.

С 5% от националните основни фондове ма-
шиностроенето осигуряваше 20 % от обществе-
ния продукт и 55 % от износа на България. То-
ва бяха плодове на индустриалния ни интелект.

Първата конструкторска организация „Ма-
шпроект“ заработи още в 1949 г. От нея из-
лязоха проекти за преси, компресори, помпи, 
вентилатори, водни турбини, парни котли, ди-
зелови двигатели, повдигателни кранове, мин-
ни машини.

Последваха – Централен научноизследова-
телски институт по машиностроене, Институт 
за проектиране на машиностроителни заводи 
„Машелектропроект“, отраслови институти и 
развойни бази. Този научен комплекс изгра-
ди отрасъла.

трАнСПортното МАШиноСтроЕнЕ
Първият български електрокар се появи в 

1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 
83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха све-
товните фирми в тази област: „Кларк“ – САЩ, 
„Тойота“ – Япония, и „Балканкар“ – България.

(Тук не можем да не отдадем почит на култо-
вата реплика на сините шамани, която ще оста-
не като ярък бисер: че японците купували на-
шите мотокари заради чугуна. Изглежда е има-
ло голям глад за чугун по света, а в България 
се е намирало някакво извънредно находище, 
защото нашите мотокари се купуваха на 5 кон-
тинента, и то с десетки хиляди – включително 
и от най-развитите „демокрации“.)

КорАБоСтроЕнЕто
от Освобождението до 1945 г. е произвело 86 
плавателни съда с обща товароподемност 15 
500 тона. Най-големият кораб е бил с товаро-
подемност 800 тона.

От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плава-
телни съда с обща товароподемност 5 милиона 
тона. От износ на кораби спечелихме $2 млрд. 
(5 пъти повече от инвестициите за отрасъла).

Следва

Машиностроителен завод

От много години народът ни не 
е бил толкова настръхнал и еди-
нен срещу властта. И то не защо-
то е подстрекаван и подтикван от 
идеи, които нито разбира, нито 
възприема, нито му носят някак-
ва полза. Обикновено разбунва-
нето е било, за да се свали пра-
вителството или заради протест 
срещу едно или друго негово ре-
шение, действие или бездействие. 

Сега се надига могъща вълна 
не за хляб и заплати, не заради 
прословутата „свобода на слово-
то” или за „демокрация”, а срещу 
наглите опити на неолибералите 
да отидат срещу Бога, природата, 
изконните нравствени ценности; 
срещу наглите опити на една ше-
па международни аферисти, дръ-
зващи да изопачат целия ни жи-
вот, за да угодят на собствените си 
извратени инстинкти и помисли 
за някакво „постчовешко битие”.

Прословутата Инстанбулска 
конвенция коварно е гримира-
на уж като призив да се спре на-
силието срещу жените, а всъщ-
ност е първият официален меж-

дународен документ, който цели 
да предефинира предназначени-
ето на човека, да му вмени нови 
функции, за да го откаже да бъ-
де Божие създание, и окончател-
но да отмени малкото вече оста-
нали морални правила, нравстве-
ни ценности и норми на човешко 
поведение и начини на мислене.

С тази позорна конвенция ис-
кат да ни накарат да бъдем други, 
различни от това, което сме, как-
то сме създадени и заради което 
съществуваме на земята.

Но народът не желае това и от-
крито го заявява. Този път той не 
вярва на нескопосаните обясне-
ния, че е важно да се защити же-
ната от насилие, а пък някакви 
ти там „социални полове”, „джен-
дъри” и други подобни дреболии 
са само неразбрани правилно де-
тайли и нюанси на всевластните 
„европейски ценности”, които уж 
доброволно сме приели за наше 
упование и пътеводни звезди. На-
родът не желае тази конвенция 
да бъде ратифицирана. Но Бойко 
Борисов е обещал на своите ев-

ропейски патрони, че тя ще стане 
част от българския морал и начин 
на мислене.

Народът е против конвенцията, 
а Бойко Борисов е против наро-
да. И ще наложи въпреки народ-
ната воля този срамен и позорен 
документ. Той се надява, че Евро-
па ще го спаси от народния гняв, 
обществената ненавист и позора. 
Българската православна църква 
и всичките вероизповедания съ-
що са против и гръмко заявиха, 
че държавата трябва да се вра-
зуми и се спре, преди да е стана-
ло късно. И че трябва да имаме 
страх от Бога.

Бойко Борисов обаче е обещал 
да бъде верен слуга на своите гос-
подари и няма страх от Бога.

Содом и Гомор също нямаха 
страх от Бога и нагло вървяха сре-
щу Божиите заповеди. Знаем как-
во се случи с тях. Знаем какво се 
случва и с тези, които са срещу 
народа и църквата. Нека не хра-
нят илюзии: и този път ще им се 
случи същото!

Панко АнЧЕВ, писател

Аферата „Джендър”

Народ и църква срещу коНвеНцията

Не очаквайте 
милосърдие 
от министър 

ананиев

Кирил Ананиев, сега 
министър на здраве-
опазването, влезе в 

неприятен конфликт, кой-
то разбуни публичното 
пространство. По време 
на парламентарния кон-
трол на 16 февруари т.г. 
излезе, че министър Ана-
ниев е заплашвал проф. 
Камен Плочев, управи-
тел на НЗОК, с репресии 
и закани, че даже и мяс-
то няма да си намери като 
професор, като  е поискал 
оставката му. Причината? 
Проф. Плочев отправил 
искане до Народното съ-
брание да се актуализира 
бюджета на НЗОК, защото 
касата е задлъжняла с над 
270 млн. лв. и вече не мо-
же да се разплаща с ев-
ропейските здравни каси.  
Гневът министерски е по-
роден от това, че проф. 
Плочев е пренебрегнал 
г-н Ананиев и премиера 
Б. Борисов, което е било 
недопустимо нарушение 
на принципа на съподчи-
неността според обясне-
нията на министъра. Но 
допълнителните разяс-
нения показаха, че проф. 
Плочев е поискал не акту-
ализация, а да се потър-
сят възможности за раз-
плащане на задължения-
та и че той е избран от 
Народното събрание и не 
е подчинен на министър 
Ананиев.  

По-истинната причи-
на обаче е, че е разкрита 
задлъжнялостта на НЗОК, 
упорито прикривана от 
здравните министри и 

правителството досега, с 
което се оказва, че и г-н 
Ананиев не е съвсем неви-
нен. Защото той беше це-
ли 18 години член и пред-
седател на Управителния 
съвет  на Националната 
здравна каса и зам.-минис-
тър на финансите през це-
лия „преход”. Следовател-
но този дълг от 270 млн.лв. 
тежи на съвестта и на всич-
ки предишни ръководите-
ли на НЗОК, които са рабо-
тили с г-н Ананиев, и най-
малко на проф. Плочев. А 
това нарушава „имиджа” 
на г-н Ананиев като голям 
финансов спец. 

През целия „демократи-
чен преход” г-н Кирил Ана-
ниев винаги е бил близък 
до големите финансови 
акули, където играят го-
леми пари. Да си припом-
ним как със зъби и нокти 
бранеше предложението  
да не се заплащат на он-
коболните последните но-
ви и модерни лекарства, за 
които хазната трябваше да 
се бръкне само с 25 млн. лв. 
Допълнително се разбра, 
че лично той е наложил ис-
кането за  забрана  на тези 
нови лекарства и е внесъл 
предложение в НС. Какво 
милосърдие искате тогава 
от г-н Ананиев, каква за-
гриженост за здравето на 
нацията? При това пробле-
мите са не  само в НЗОК, 
по признание на самия ми-
нистър задлъжнели и   в 
жалко положение са много 
болници, детската карди-
ология и особено бивши-
те тубдиспансери. 

Биографията на Кирил 

Ананиев е твърде интерес-
на. Непосредствено след 
завършването на висше-
то си образование той по-
стъпва направо в Минис-
терството на финансите 
през 1980 г. (в омразното 
му социалистическо вре-
ме)  на длъжност главен 
експерт и след това гла-
вен специалист. Без про-
текции от номенклатурни 
комунистически фактори? 
Г-н Ананиев мълчи по то-
зи въпрос, но злите езици 
не мълчат. През 1990 г. г-н 
Ананиев веднага се залепи 
за СДС,  започна да оплю-
ва БКП, която дотогава бе-
ше добра за него. Заради 
това бързо стана  начал-
ник на отдел във финан-
совото министерство и за-
мина на специализация в 
САЩ. Завръщайки се, той 
седна на зам.министерско-
то кресло и така до начало-
то на 2017 г., когато прези-
дентът Румен Радев го на-
значи за министър на фи-
нансите в служебния каби-
нет, за да разкрие далаве-
рите на правителствата на 
ГЕРБ. Новоизлюпеният ми-
нистър не само че не раз-
кри финансовите машина-
ции на Б.Б.-правителства-
та, но и не даде отговор 
къде са отишли 30 мили-
арда лева.

Какви 30 милиарда? 
Ами да пресметнем: 4 
млрд. лв. изчезнаха през 
2010-2012 г. от фискалния 
резерв, натрупан от трой-
ната коалиция; плюс близо 
2 млрд лв., откраднати от 
НЗОК по време на Симеон-
Дянковото финансово бла-

то и изчезнали неизвест-
но къде;  още 4 млрд лв. от 
фискалния резерв на пра-
вителството на Пламен 
Орешарски (2013-2014); 
два пъти по 2 милиарда 
лева, реализирани в по-
вече от митниците, с кои-
то Б.Борисов се перчеше 
във всяко телевизионно 
явяване; два пъти по бли-
зо 2 млрд. лева от отсе-
чените глави на контра-
бандната ламя, друг звез-
ден успех на Б.Б., и най-
вече – 16 милиарда ле-
ва заем, взет от чуждес-
транни банки вместо от 
родната Българска банка 
за развитие, за които  не 
се знае къде са, в араб-
ски банки ли потънаха, за 
министерски и депутат-
ски заплати и купуване 
на журналисти и полити-
ци ли отидоха. Пресмет-
нете всички тези числа и 
ще видите, че надминават 
30 млрд лв. Плюс още 500 
млн. лв. заем през 2017 г. 
В същото време мизерно-
то съществуване на голя-
мата част от народа не се 
променя. 

Министерската звез-
да на г-н Кирил Ананиев 
най-после изгря. Стига е 
стоял в сянката на какви 
ли не протежета на Б.Б.! 
Не трябва да се проявя-
ват никакви емоции, ни-
какво сиромахомилство, 
без сълзи и вайкане за 
бол ния народ, само ще 
гледа в устата идола си 
Б.Б. и ще бъде непокла-
тим на мястото си.   
Доцент Стоян ВлАйКоВ

Кирил Ананиев Камен Плочев
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Тв европа

 

ПЕтъК, 2 МАрт
06.20 „Здравей, България” 
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”
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка”  (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Шеф под прикритие” – 
риалити, нов сезон

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, 1 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

СъБотА, 3 МАрт  
07.00 „Непорочната Джейн” – 

сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предава-

не 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Книга за джунглата: 

Историята на Маугли” – с 
уч. на Брандън Бейкър, 
Райън Тейлър, Шърман 
Хауърд, Кланси Браун и 
др.

14.30 „Най-доброто в мен”  –  с 
уч. на Джеймс Марсдън, 
Мишел Монахан, Дже-
ралд Макрейни, Джон 
Тени и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Тилт” –  с уч. на Явор 

Бахаров,Ованес 
Торосян,Ивайло 
Драгиев,Георги 
Стайков,Радина Кърджи-
лова, Филип Аврамов, 
Александър Сано и др.

22.00 „Игрите на глада”–  с 
уч. на Дженифър Ло-
рънс, Джош Хъчерсън, 
Елизабет Банкс, Лиъм 
Хемсуърт, Уди Харелсън, 
Доналд Съдерланд, Стан-
ли Тучи, Лени Кравиц и 
др.

01.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA /п/

02.00  „Ничия земя” – предава-
не /п/

03.00 „Просветление” – сериен 

филм, 2 сезон
05.00 „Книга за джунглата: 

Историята на Маугли” – с 
уч. на Брандън Бейкър, 
Райън Тейлър, Шърман 
Хауърд, Кланси Браун и 
др. /п/
нЕДЕлЯ, 4 МАрт

06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” – 

сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предава-

не 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Идеалното момиче” – с 

уч. на Анна Хътчисън, 
Джонатан Патрик Мур, 
Гейл О’Грейди, Костас 
Мандилор, Дана Дейвис, 
Дориан Хеърууд  и др.

14.15 „Любов между редовете” 
(премиера) –  с уч. на Леа 
Рени, Кристофър Търнър, 
Шерилин Уилсън 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 „Капитан Америка: За-

връщането на първия 
отмъстител” (премиера) 
- с уч. на Крис Евънс, 
Самюел Джаксън, Скар-
лет Йохансон, Робърт 
Редфорд, Антъни Маки 
 и др. 

22.50 „Само един свят не 
стига” – с уч. на Пиърс 
Броснан, Софи Марсо, 
Робърт Карлайл, Джуди 

Денч, Денис Ричърдс и 
др.

01.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

02.00 „Любов между редовете”   
– с уч. на Леа Рени, Крис-
тофър Търнър, Шерилин 
Уилсън и др. /п/

03.45 „Идеалното момиче” – с 
уч. на Анна Хътчисън, 
Джонатан Патрик Мур, 
Гейл О’Грейди, Костас 
Мандилор, Дана Дейвис, 
Дориан Хеърууд  и др. 
/п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
07.00 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Легенда за езерото”–  с 

уч. на Емили Уотсън, Дей-
вид Мориси, Крейг Хол , 
Браян Кокс и др. 

14.40 „Идалго: Океан от огън”
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – 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, 1 сезон 

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 
ВторниК, 6 МАрт

06.20 „Здравей, България” 
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” 
19.00 Новините на NOVA 
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”
23.00 „Господари на ефира”- 

забавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков”
01.00 „Черният списък”
02.00 „Непростимо”
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, 7 МАрт
06.20 „Здравей, България” 
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” (пре-

миера)  – 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, 1 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, 8 МАрт
06.20 „Здравей, България” 
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” (пре-

миера)  – 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, 1 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/

ПЕтъК, 2 МАрт
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

СъБотА, 3 МАрт
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”/п/
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 - 06:30 – Повторения

нЕДЕлЯ, 4 МАрт
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”, избра-

но
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”/п/
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 -06:30 – Повторения

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива” 
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 
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, 6 МАрт
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
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, 7 МАрт
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, 8 МАрт
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 

емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ПЕтъК, 2 МАрт
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
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
12.55  Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.40  „Бъдете здрави”
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 Ко-

ритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

СъБотА, 3 МАрт
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок

10.00  „Документите с Антон 
Тодоров 1”

11.00  Новини
11.05 „Документите с Антон 

Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
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”
16.00  Новини
16.15  прогноза за времето 

и спорт
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” 
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, 4 МАрт
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
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 Антон 

Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Антон 

Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство”
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, 5 МАрт
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с Ко-

ритаров
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  Спорт
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
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
19.50  Спорт
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 Ко-

ритаров /п/
01.00, 5.00  Нощен инфор-

мационен блок
ВторниК, 6 МАрт

05.00  Новини, спорт и вре-
мето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.05  Свободна зона с Ко-
ритаров

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  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини

16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
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
19.45  Спорт 
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 Ко-

ритаров /п/ 
01.00, 5.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок 

СрЯДА, 7 МАрт
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с Ко-

ритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за времето
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
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  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
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
19.45  Спорт 
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 Ко-

ритаров /п/
01.00, 5.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
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  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
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
19.45  Спорт 
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 Ко-

ритаров /п/
01.00, 5.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

канал 3
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БълГАрСКи

ПЕтъК, 2 ФЕВруАри
05:00 Утро России
08:55 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное вре-

мя
11:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное вре-

мя
13:55 Пятое измерение
14:25 Крутые берега
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное вре-

мя
17:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное вре-

мя
20:00 Петросян-шоу
22:05 Любовь и Роман. Х/ф
23:40 Белая студия. Кон-

стантин Лавроненко
00:20 Проверка на дорогах. 

Х/ф
01:55 Клинч. Х/ф
03:25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
04:30 Пятое измерение

СъБотА, 3 ФЕВруАри
05:00 Фродя. Х/ф
07:00 Вести. Местное вре-

мя
07:20 Фродя. Х/ф. Продол-

жение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

11:05 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!

13:05 Моя любовь - Россия!
13:30 Искатели
14:20 Линия жизни. 

Алексей Кравченко
15:15 Дело Румянцева. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Злоумышленница. 

Х/ф
23:30 Романтика романса
00:25 Чужие письма. Х/ф
02:00 Шесть соток счастья. 

Х/ф
03:35 Линия жизни. 

Алексей Кравченко

04:30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

нЕДЕлЯ, 4 ФЕВруАри
05:00 Злоумышленница. 

Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разрешает-

ся
13:10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
13:55 Больше, чем любовь
14:40 Пешком... Ереван 

творческий
15:10 Легенды кино. Мар-

лон Брандо
15:40 Предлагаю руку и 

сердце. Х/ф
17:20 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:25 Дежурный по стране
00:10 Весомое чувство. Х/ф
01:40 Смеяться разрешает-

ся
03:45 Больше, чем любовь

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПЕтъК, 2 ФЕВруАри

08:00  Новости
08:15  Телеканал «Доброе утро»
08:30  «Контрольная закупка»
09:00  «Жить здорово!» (16+)
10:00  «Модный приговор»
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:05  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «ДОстояние РЕспублики»
22:15  «Вечерний Ургант» (16+)
23:05  Софико Чиаурели, Леонид 

Куравлёв, Сергей Юрский, 
Елена Соловей, Александр 
Абдулов, Леонид Ярмольник 
в фильме «Ищите женщину» 
(12+)

01:40  Михаил Ульянов, Ия Савви-
на, Татьяна Догилева, Елена 
Санаева в фильме «Частная 
жизнь» (12+)

03:20  Борислав Брондуков, Армен 

Джигарханян, Леонид Ку-
равлёв в фильме «Раз на раз 
не приходится» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Ирина Купченко, Александр 

Збруев в фильме «Одинокая 
женщина желает познако-
миться»

СъБотА, 3 ФЕВруАри
05:35  Ирина Купченко, Александр 

Збруев в фильме «Одинокая 
женщина желает познако-
миться»

07:05  «Играй, гармонь любимая!»
07:45  «Смешарики. Новые при-

ключения»
07:55  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря»
09:00  Новости (с субтитрами)
09:20  Премьера. К юбилею Вя-

чеслава Зайцева. «Слава и 
одиночество» (12+)

10:20  Премьера. К юбилею Вячес-
лава Зайцева. Праздничное 
шоу

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  Премьера. К юбилею Вячес-

лава Зайцева. Праздничное 
шоу. Продолжение

12:10  Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Мими-
но» (12+)

14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магома-
ева

15:55  «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... » (16+)

17:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

17:10  Комедия Леонида Гайдая 
«Операция „Ы“» и другие 
приключения Шурика»

18:55  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия»»
23:35  Фильм «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
01:35  Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук, Игорь Дмитриев 
в фильме «Золотая мина» 
(12+)

03:50  «Модный приговор»
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Олег Борисов в комедии «За 

двумя зайцами»

нЕДЕлЯ, 4 ФЕВруАри
06:55  «Смешарики. ПИН-код»
07:10  «Часовой» (12+)
07:40  «Здоровье» (16+)

08:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

09:00  Новости (с субтитрами)
09:25  Премьера. «В гости по ут-

рам» с Марией Шукшиной
10:20  Премьера. «Дорогая пере-

Дача»
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Ералаш»
12:35  Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля»
14:20  Премьера. Юбилейный кон-

церт Тамары Гвердцители
16:45  Комедия Леонида Гайдая 

«Операция „Ы“» и другие 
приключения Шурика»

18:30  «Лучше всех!»
20:00  Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

21:30  «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр

22:40  Премьера. Евгений Миро-
нов в фильме «Норвег» (12+)

00:35  Ирина Купченко, Олег Янко-
вский в фильме «Поворот» 
(12+)

02:15  Леонид Куравлёв, Наталья 
Варлей в фильме «Вий» (16+)

03:30  «Модный приговор»

евроком

ПЕтъК, 2 МАрт
07.00 “Скалите проговарят - 

Документален филм
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 /

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 “Дискусионно студио” /

повторение/
14.15 Новото робство“ - док.

филм на ТВ СКАТ - 5-та 
част / повторение/

15.00 Кратки Новини
15.15 Прокудени от бащин 

край /повторение /
16.15 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти /повто-

рение/
17.30 Новини /на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт /на 
живо/

18.30 Документален филм на 
ТВ СКАТ

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 Новото робство“ - док.
филм на ТВ СКАТ 6-та 
част 

20.30 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не /на живо/

21.30 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов /на 
живо/

22.30 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

23.00 Дневниците на уфолога /
повторение/

00.00 Поп музика - „Цвете за 
Гошо“ 2011г

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 От тук започва християн-
ска България - докумен-
тален филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт 
СъБотА, 3 МАрт

07.00 С България в сърцето- 
док филм

08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков /
на живо/

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/

12.45 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева /на живо/

14.15 Новото робство“ - док.
филм на ТВ СКАТ 6-та 
част / повторение/

14.45 Разширен репортаж
15.00 Кратки Новини
15.10 “През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

16.00 “Облаче ле бяло” - пре-
даване за българите в 
чужбина /на живо/

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване /на 
живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова /
на живо/

22.30 Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия /повторение/

23.00 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков / 
повторение/

01.00 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

01.30 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката /повторение/

03.30 “Изгнаници клети“ - кон-
ференция 8 част / повто-
рение/ 

04.30 Класически концерт 
05.30 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова /
повторение/
нЕДЕлЯ, 4 МАрт

08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков /на жи-
во/

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/

12.45 „Кръшно хоро, нашен-
ско” - неделен поздрави-
телен концерт /на живо/

14.00 „Разбулване“ - повторе-
ние/

15.00 „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски /на живо/

16.00 „Първото благо“ с проф. 
Цв. Димитров 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 “Джон Лоутън представя 
Община Казанлък“ - док.
поредица

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
с водещ проф. Стаменов 
/на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 „Алтернативи“ - с водещ 
Г. Колев /на живо/

21.30 „Български старини 
из Македония - 6 част 
„Преспа“ - док. филм 
Скат 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Час по България“ /пов-
торение/

23.30 “Фронтално” / повторе-
ние/

01.30 Новини.Прогноза за вре-
мето/повторение/

02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин 

край - повторение
04.30 „Кръшно хоро, нашен-

ско” - неделен поздрави-
телен концерт /повторе-
ние/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева /повторение/

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
07.00 “Памет“ - документален 

филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Годишни фолклорни на-

гради на името на Надка 
Караджова - 2017г 

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия 

12.45 Китка народни песни - 
най - нови видеоклипове

13.00 „Българското посещение 
в Одеса“ - док. филм 

13.40 „Златоград - градът на 
Дельо войвода“ - док.
филм

14.00 Китка народни песни
14.15 Паралакс 1 - 
15.00 Кратки новини
15.00 Паралакс 2 - 
16.00 Концерт на Ансамбъл 

Загоре - 2 - ра част 
16.45 Китка народни песни
17.00 Български старини из 

Македония - Дойран - 5 
част 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

17.45 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт  

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Концерт Ансамбъл Бъл-

гаре - Това е България 
1 - ва част

23.30 „Прокудени ...“ с водещ 
Стоян Райчевски  

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  

01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 Телевизионен форум -  
05.00 Облаче ле, бяло - 
06.00 „Златоград - градът на 

Дельо войвода“. 
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  
ВторниК, 6 МАрт

07.00 „Младостта и талантът 
в едно“ - Документален 
филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 „Ранни вести“ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио” 
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ 
16.15 „Ако зажалиш“  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 „Директно за културата“ 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 „Фронтално“  
05.00 “Разбулване“ -  
06.00 „От психология към 

картина“ - Документален 
филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт

СрЯДА, 7 МАрт
07.00 “Изкуството е човекозна-

ние“ - Документален 
филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести - 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско -  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 „Кървава чешма“ - до-
кументален филм на ТВ 
СКАТ - 1 - ва част 

20.30 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - 

21.30 „Паралакс“ -  
22.30 Новини. Прогноза за 

времето 
23.00 Български старини от 

Македония - 5 част - При-
леп - Битоля - документа-
лен филм 

23.30 Концерт 40 години твор-
ческа дейност на проф. 
Илка Попова - 1 част 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето

01.00 “Дискусионно студио” 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов  

03.00 “Нови хоризонти“ -  
04.00 Алтернативи -  
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
ЧЕтВъртъК, 8 МАрт

07.00 “Строител на българска-
та култура“ - Документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - 
16.30 Паралакс - 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 „Кървава чешма“ - до-
кументален филм на ТВ 
СКАТ - 2 - ра част 

20.40 “Дискусионно студио” 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето
22.30 „Карай да върви...“ - с 

Васко Кръпката 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето
01.00 “Дискусионно студио”
02.20 “Първото благо“ -  
04.00 „Дневниците на уфолога“ 
05.00 “Край Босфора“ 
06.15 „Всички на мегдана“ 

ПЕтъК, 2 ФЕВруАри
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 3 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 191 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 20 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 21 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 26 

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 - 26 

еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 191 еп. - 

Сериал 
06:00 Преследвачът - 14 еп.  

СъБотА, 3 ФЕВруАри
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 - 25 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Момичетата от площад 

Испания - 3 еп. - Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Героите на Шипка - Воен-
но-историческа драма 

00:00 Шесто чувство 
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 Героите на Шипка - Воен-

но-историческа драма

нЕДЕлЯ, 4 ФЕВруАри
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 Дами в лилаво - Драма 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 46 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 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 

- 21 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПонЕДЕлниК, 5 МАрт
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 192 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 21 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 22 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 26 

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 - 26 

еп. - Сериал 
04:30 Наследницата - 192 еп. - 

Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 22 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВторниК, 6 МАрт
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 193 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 22 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 
- 23 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
13 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 - 

13 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Наследницата - 193 еп. - 

Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 23 еп. - Сериал 

СрЯДА, 7 МАрт
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 - 
13 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 194 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 23 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 24 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 
01:30 Телепазарен прозорец
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 Наследницата - 194 еп. - 
Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 24 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕтВъртъК, 8 МАрт
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 Наследницата - 195 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 24 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 25 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 4 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 1,2,3 - 4 еп. - Сериал 
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ÐÅ×ÍÈÊ: ÀÀÐÕÓÑ, ÀÁÀÂÀ, ÀÍÀÍÈÀ, ÅÍÈÀÊ, ÅÐÍ, ÈËÎÊÎ, ÈÍÈÄ, ËÀÑ, ÌÀÍÀÐ, ÎÐÀË

× Å Ñ Ò È Ò À Á À Á À Ì À Ð Ò À

ÏÐÅÏÎÄÀ-
ÂÀÒÅËÊÀ

ÅÄÚÐ
ÌÎÐÑÊÈ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÂÅÙÅÑÒÂÎ ÇÀ
ÏÎÄÕÐÀÍÂÀÍÅ

ÍÀ ÏÎ×ÂÀÒÀ

ÑÈËÍÎ
ÆÅËÀÍÈÅ

ÆÅÍÑÊÀ
ÍÎÑÈß ÎÒ

ÐÀÄÎÌÎÐÑÊÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ИГРАЛ В
“ÌÀÍ×ÅÑÒÚÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ”

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
“ËÞÁÎÂ È
ÎÌÐÀÇÀ”

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÆÎÂÀÍÜÎËÈ

ÑÎÐÒ
ÊÚÑÍÈ

ßÁÚËÊÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
1826-1910

60 ÌÈÍÓÒÈ

ÑÒÅÍÀ,
ÄÓÂÀÐ

ÑÒÚËÁ Â
ÊÐÀÒÅÐÀ

ÍÀ ÂÓËÊÀÍ

ÏÐÈÂÈ×ÊÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ ÂÚÂ
ÔÈËÈÏÈÍÈÒÅ

ÄÐÅÂÍÎ
ÏËÅÌÅ ÍÀ

ÀÏÅÍÈÍÑÊÈß
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÊÀÐË ÌÀÉ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÇÎÄÈÈÒÅ

ÄÐÅÂÍÎ-
ÃÐÚÖÊÈ

ËÈÐÈ×ÅÑÊÈ
ÏÎÅÒ ÎÒ IV Â.

ÂÈÄ ÁßËÎ
ÂÈÍÎ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÀÊÒÜÎÐ
“ÄÐÎÃÀ”

×ÀÑÒ ÎÒ
×ÀÑÎÂÍÈÊÎÂ
ÌÅÕÀÍÈÇÚÌ

ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ
ÏÎÃÀÑßÂÀÍÅ

ÍÀ ÄÚËÃ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÊÎÍÎÏ

ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀË

“ÊËÎÍÈÍÃ”

ÐÓÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÍÅÁÎÑÊËÎÍ

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ
ÎÑÈÃÓÐÈÒÅËÅÍ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÌßÐÊÀ ÇÀ

ØÈÐÈÍÀ
ÍÀ ÒÐÚÁÈ

ÌÀËÊÈ
ÒÅËÅÔÎÍÍÈ

ÖÅÍÒÐÀËÈ

ÑÒÀÐÈ
ÍÅÌÑÊÈ
ÌÎÍÅÒÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
1386-1466

ÄÅÉÍÎÑÒÈ

ÄÚÁÈËÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÒÎÐÅÀÄÎÐ,
ÁÈÊÎÁÎÐÅÖ

ÆÈÂÎÒÈÍÑÊÀ
ÌÀÇÍÈÍÀ

ÎÑÒÐÎÂ
ÌÅÆÄÓ

ÈÍÄÈß È
ØÐÈ ËÀÍÊÀ

ÌÀÐÊÀ
ÌÈÍÅÐÀËÍÀ

ÂÎÄÀ

ËÈÖÀ,
ÎÁËÀÄÀÍÈ ÎÒ

ÔÀÍÀÒÈÇÚÌ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÏÐÅÑßÂÀÍÅ

ÌÀËÊÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

Â ÆÈËÈÙÅ
ÐÈÌÑÊÈ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
37-68

ÓØÀÒ ÒÞËÅÍ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÏÐÚÑÒÈÒÅ

(ÌÍ.×.)

ÁÈÂØ
ÃÅÍÅÐÀËÅÍ

ÑÅÊÐÅÒÀÐ
ÍÀ ÎÎÍ
×ÅÐÍÎ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÄÚÐÂÎ

ÁÐÀÒ ÍÀ ÖÀÐ
ÑÀÌÓÈË

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ

ÂÇÐÈÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ
ÅÄÈÍ ÎÒ

ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÑÒÎÌÀØÍÀ
ÁÎËÊÀ

ÏÐÈÐÎÄÅÍ
ÐÅÇÅÐÂÀÒ
Â ËÀÒÂÈß

ÔÈËÌ ÍÀ
ÄÆÎÍ ÓÅÉÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ð.ÏÀÒÐÈÊ

“ÄÅÖÀÒÀ ÍÀ
ÊÅÍÅÄÈ”

ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÄÐÈÍÀ

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÈ
ÑÒÈÌÓËÀÍÒÈ

ÐÅÊÀ Â
ÈÐËÀÍÄÈß

ÑÂÎÄ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ
“ÃÐÀÌÀÄÀ”

ÃÐÀÄ Â
ÄÀÍÈß

ÄÓÏÊÀ ÍÀ ÇÚÁ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÊÎÏÐÈÍÅÍ

ÏÎßÑ
ÞÆÍÎ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ËÅÊÈ
ÄÚÑ×ÅÍÈ

ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

ÅÑÒÅÒ

ÊÎÑÌÈ ÍÀÄ
ÃÎÐÍÀÒÀ

ÓÑÒÍÀ

ÂÐÚÕ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÏÐÅÐÈÅÍ
ÂÚËÊ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÊÀÌÁÎÄÆÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ

ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÄÓÕÎÂ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÍÎÐÂÅÆÊÈ
ÔÈËÌ ÍÀ ÏÀË

ËÜÎÊÅÁÅÐÃ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ ÍÀ

ÌÎÙÍÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÅË. ÒÎÊ

ÑÃÚÂÀÅÌÈ
Î×ÈËÀ Ñ
ÄÐÚÆÊÀ

ÍÀØÀ ÔÈÐÌÀ
ÇÀ ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÌÎÄÅË
ÍÀ ÄÅÓ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÅÇÅÐÎ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀ

ÀÐÀÁÑÊÈ
ÂËÀÄÅÒÅËÈ

ÃÐÀÄ Â
ÕÎËÀÍÄÈß

ÊÈÒÀÉÑÊÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ

ÎÁÅÌ

ÒÐÅÏÅÐÅÍÅ,
ÂÚËÍÅÍÈÅ

ÈÍÄÈÉÑÊÀ
ÆÅÍÑÊÀ

ÍÎÑÈß

ÃÎÒÂÀÐÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÎÁÙÎ
ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ Â
ÒÈÕÈß ÎÊÅÀÍ

ÑÚÖÂÅÒÈÅ
ÍÀ ËÎÇÀ

×ÈÑÒÀ
ÏÎÁÅÄÀ Â
ÄÆÓÄÎÒÎ

ÊÀÍÀÄÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÈ
ÄÚÐÂÅÒÀ

ÍÀØ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ

ÊÂÀÐÒÅÒ

ÊÚËÁÎ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÏÀÐÈÆÊÀÒÀ

ÊÎÌÓÍÀ
1847-1935

ÑÒÈÕÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈÅ ÎÒ

ÅÌÀÍÓÈË ÏÎÏ-
ÄÈÌÈÒÐÎÂ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÀÊÒÜÎÐ

ÏÀßÊÎ-
ÎÁÐÀÇÅÍ

ÂÐÅÄÈÒÅË

ÌÈÍÅÐÀË ÎÒ
ÊËÀÑÀ ÍÀ

ÕÐÎÌÀÒÈÒÅ

ÌÞÑÞË-
ÌÀÍÑÊÈ

ÂËÀÄÅÒÅË

ÂÈÄ ÏÎÄÎÂÀ
ÏÎÑÒÈËÊÀ

ÅÏÎÕÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
1898-1974

ÍÀÊËÎÍ,
ÑÊËÎÍ

ÇÀÒÐÓÄÍÅÍÈÅ,
ÐÀÇÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÄÚÑ×ÅÍÀ
ÏÐÅÃÐÀÄÀ

ÍÀ ÊÀÐÓÖÀ

ÌÀÐÊÀ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ÑÀÌÎÒÀ

ÎÒÄÐÚÏÂÀÍÅ
ÍÀ ÌÎÐÑÊÎÒÎ
ÐÀÂÍÈÙÅ

ÆÐÅÁÅÖ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Â.È.ÄÎËÈÄÇÅ

“ÊÅÒÎ È ÊÎÒÅ”

ÁÈÂØ
ÔÐÅÍÑÊÈ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ

ÈÍÄÈÉÑÊÎ
ÂËÀÊÍÎÄÀÉÍÎ

ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÏÎÐÒÐÅÒ ÎÒ
ÄÅ×ÊÎ ÓÇÓÍÎÂ

ÍÀØÀ ÒÅËÅ-
ÊÎÌÓÍÈ-

ÊÀÖÈÎÍÍÀ
ÊÎÌÏÀÍÈß

ÌÎÄÅË,
ØÀÁËÎÍ

ÄÐÅÂÍÎ ÈÌÅ 
ÍÀ ÑÒÀÐÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÃÐÓÁÀ
ÑÅËÑÊÀ

ÄÐÅÕÀ

ÑÎÐÒ ÐÎÇÈ

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

ÏÎËßÍÀ

ÎÑÍÎÂÅÍ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅÍ

ÐÎÄ

ÏÚÐÂÈßÒ
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ-

ÈÇ×ÈÑËÈÒÅËÅÍ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

×ÎÂÅÊ,
ÐÀÁÎÒÅÙ Â

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÎÒÂÅÑÍÎ: Ó÷èòåëêà. “Íàòàëèíà”. Èòàëèêè. Åòîðè (Æàí Ëþê). Àáàíîñ. 
ÄÅÂÈÍ. ÊÀÑÈÎ. Ðàòà. Èíèä. Êèëåð. Ñêàò. Þòà. Êàíàáèñ. Ìàñ. Êîòèê. Åðà. 
“Èíà”. Êàðëà. Òàíèí. Êóòðåòà. ÁÒÊ. ÍÎÈ. Äîíàòåëî. “Ëèâ”. Àåìîí. 
Íîìåðàòîðè. Ôàçîìåð. Îáðàçåö. Òàëåðè. Îðàë. ÀÐÎÌÀ. Çúáîëåêàð. 
Öåíèòåë. Àêèí. Àáà. Êîëèêà. Îáè. Êîéîò. Åðè. Àìà. Ìàðê. Ìààñòðèõò. 
Ìîðàâà. Ààðõóñ. Àíêà (Ïîë). Àíàáîëè. Àðêà. Ñàðè. “Åîëèíà”. “Ãðàìàäà”. 
“Åíèàê”. Òðåïåò. Èðàê. Îòëèâ. Ìàðòåíèöà. Ñîë. Ñôåðà. Ëà. Ñàìîòíîñò. 
Îêåàíèÿ. Èíàð (Ãþñòàâ). 

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: Ãîë. Êèò. Àíêåð. Àìîíàë. Òîð. ÌÀÇ. Àðàìèñ. Ìåðàê. Ìîçúê. 
“Àáàâà”. Ëèòàê. Íåáîñâîä. Àíàí (Êîôè). Öîë. “Àëàìî”. Ñàà (Ëóè). Àðîí. 
Ëèì. Àò. Áèáëèîòåêàð. Åðí. Àíàíèà (Ìàóðèöèî). Ìàêàð. Àíòî. Àíèñ. Äåëà. 
Êàðèåñ. Òîä (×àðëç). Òîðåðî. Àêàíò. ×àñ. Ìàíàð. Áàðàêè. Ôàíàòèöè. Öî. 
Çèä. Ñèòî. Ìóñòàê. Íåê. Íåðîí. Àñàð. Íàâèê. Ëèðèêà. Ðåñà. Èëîêî. Àòîñ. 
Èïîí. Âèíåòó. Ôëåéòà. Åëè. Ðèòëà. Ëîðíåò. Ðàê. Êðèçà. ÒÈÊÎ. Ëàñ. Åâîðà 
(×åçàðå). Õàëèôè. Ìèñêåò. Ìîêåò. “Èðåí”. Êèàðà. Åìèð. Àíàðà (Ìàðêî). 
Ëèîòà (Ðåé). Èðàíèò. Àêàð. 

Стефан КръСтЕВ
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иМОтиМАлКи ОБяВи

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0896/722938 – про-
дава/заменя имот 880 кв. 
м близо до водите на яз. 
„Искър”. Двустайна дър-
вена къща 18 кв. м, много 
строителен материал, об-
лагороден, електрифика-
ция, инфраструктура мно-
го добра. Отлична панора-
ма, тишина, чист въздух – 
на 40 км от София. За лов 
на водоплаващ дивеч, зай-
ци, сърни, диви прасета; за 
риболов, подводен рибо-
лов, ветроходство. Доку-
менти – изрядни

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам чо-
век в къща – в София или 
около София

02/8975739 – заменям 
гарсониера в „Надежда”- 
трета част,  София, за гар-
сониера в друг квартал на 
София. Звънете вечер.

0898/225564 – прие-
мам нуждаещо се младо 
семейство или пенсионе-
ри за поддръжка на идеа-
лен селски имот в Първо-
майско

0878/288210 – прода-
ва двуетажна тухлена къ-
ща на две плочи, гараж, 
стопански сгради, овош-
ки – село Цани Гинчево, 
Шуменско

0894/055654 – купува 
апартамент в София. Пла-

0896/722938 – бокс с мно-
го европейски инструменти 
за електро- и механичен мон-
таж – 100 лв.; нови нагревате-
ли за акумулираща печка 55 
см, фабрични – по 5 лв.

0895/774597 – продава 
форд ескорд дизел на части 
и цял, плюс скоростна кутия 
за лада 1600

0988/783323, вечер – 
продава немски компресор 
за боядисване на коли и др., 
преносим в чанта, зарядно 
устройство за коли, 3 бута-
ла, първи ремонт – 1,3, ита-
лиански за коли – изгодно! 
Аспиратор 220V, нов, бензи-
нова лампа нова, месингова

0884835886 – бивша ме-
дицинска сестра с  опит търси 
работа като гледачка на въз-
растни хора

0887/337684 – купува 
пишеща машина „Хеброс – 
1300”, радиокасетофон, ка-
сети с народна музика, стари 
градски песни, хумор, про-
тивогаз, електрически три-
он, запазен лаптоп, очила за 
нощно виждане, газов писто-
лет руски, романите „Война 
и мир”, „Мъртвите сибирски 
полета”, „Клетниците” 

0897/488261 – продава 
мини машинка ръчна за чу-
пене на бадеми, кайсиеви 
костилки, лешници и орехи. 
Много е ефикасна!

0898/225564 – купува ста-
ри мотопеди „Балкан” и „Сим-
сон”. Може и да не са в движе-
ние, бракувани. Продава нов 
немски слухов апарат

0887/734234 – продава 
електрическа печка „Горе-
ние” с четири котлона, в до-
бро състояние – 110 лв.

0888/245413 – продава 

нов газов котлон – 88 лв., 
шалте – 38 лв., матрак – 40 
лв., аплици – по 30 лв., трой-
ка полилеи – 80 лв., прахо-
смукачка – 28 лв., месомелач-
ка – 65 лв.

0896/321902 – прода-
ва две мотофрези – ИМТ 
„Белград”, и „Балкан” Ботевг-
рад – 1000 лв.

0877/852693 - заменя ка-
равана срещу малко булдо-
зерче или трактор

071772050 – Продава из-
годно радиоапарат „Олим-
пия”, голям формат, напъл-
но запазен

0886/729130 – продава 
кожух мъжки и дамски с ка-
чулка, къси, нови; пералня 
AEG, запазена, гоблен Виле-
ров „Ифигения”, два килима 
и неизползван вертикален 
фризер на изгодна цена

0876/924275 – купува 
пощенски марки и пътували 
пликове до 1945 г.

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

0 8 7 8 / 9 0 5 1 6 8 , 
0878/905112 – мъжка шуба 
№ 52-54, кафява, с подплата, 
естествена кожа, сваляща се; 
иглолистна гора 3,500 дка – с. 
Гълъбовци, Софийско, масив 
Ковачевица

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 – домашен май-
стор поправя мебели, до-
грама и др. Продава виде-
оплеър VHS и видеокасети, 
дърводелска фреза, абрихт 
и др. аксесоари. Продава за 
мерцедес купе 114-115 – бял 
ретро волан, стъкло за пред-
на лява врата, стъкло за фар, 
предна решетка, тасове 

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 11 март 2018 г.
се навършват

5 ГоДини
без нашия баща,  

съпруг и дядо
иван ГеорГиев ЧаМов 

роден на 21.1.1925 г.  
в Панагюрище

Добрите хора винаги живеят, 
за добротата няма сетен час,

те не умират, а в душите ни живеят
и винаги са с нас!

от семей ството

На 3.3.2018 г.
се навършват
40 ГоДини

от смъртта на
ваньо анГелов заин
на 49 г., от с. Чупрене,  

обл. Видин

и 
20 Дни

от смъртта на
стеФка александрова 

заина
на 84 г.

Добрите хора не умират!
Не се превръщат в пепел или дим!
Те винаги оставят светла диря
и път, по който да вървим!!!

Много ми липсвате, почивайте в мир!
от дъщеря Ели

ща веднага. Пожизнено 
право на ползване

0889/027105, след 19 ч. 
- продава едноетажна ма-
сивна къща с ток, вода, пла-
тен данък в Пловдив, 1300 
кв. м двор. Цена по спора-
зумение

02/4690408 – спешно 
дава обзаведена стая под 
наем! Изгодно! Гараж под 
наем – оборудван, с ток 
и вода, близо до градски 
транспорт и метрото

0877/756033 – продава 
двуетажна вила с декар на-
саждения, пчели – до Перу-
щица, на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

0884574410 – продава 
1900 кв. м двор с къща на 
2 етажа, 100 кв. м изба, в 
центъра на с. Недялско, Ям-
болско, на централен път 

02/4690408, след 18 ч. 
– дава под наем самосто-
ятелна стая обзаведена, 
за непушач, гараж с ток и 
вода

041350362 – продава 
вила на два етажа с 1,1 кв. 
дворно място, 40 кв. м га-
раж, банциг и фреза, на 5 
км от зеленчуковата бор-
са в с. Плодовитово

0879/694192 – продава 
двор 800 кв. м, и къща – с. 
Ясен, Плевенско

0899/297967 - продава 
вила в Момин проход - три-
етажна, може и поотделно 
I етаж - 20 хил. евро, II и III 
обзаведени х 25 хил. евро, 
с минерална вода

0896/785986 - продава 
лозе 2 дка с малка вила - 46 
кв. м, близо до болницата 
в Балчик, с изглед към мо-
рето - 50 хил. лв.

0878/181538 – продава 
къща в Ставерци, Плевен-
ско, с 5 стаи, декар двор, 
стопански сгради

През март се осъществя-
ва преходът от зимата към 
пролетта. Увеличението на 
продължителността на деня 
и слънчевото греене водят 
до чувствително повишение 
на температурите, а мъгли-
те са рядко явление. Сред-
но в равнините по 3-4 дни 
вали сняг. 

Март е месец, характе-
рен с големи аномалии и с 
резки промени на времето. 
В някои години нахлувани-
ята на арктичен въздух са 
толкова интензивни, че тем-
пературите са типич-
но зимни, със сне-
говалежи. Друг 
път времето 
е типично 
пролетно, 
а при нах-
л у в а н и я 
на тропи-
чен въз-
дух тем-
ператури-
те стават 
почти летни 
- около и над 
30 градуса.

Най-ниските тем-
ператури през март ще бъ-
дат между минус 7 и минус 
2 градуса, а най-високите - 
между 20 и 25 градуса.

 През тази година през 
март се очаква средната ме-
сечна температура да бъде 
около нормата, която в Се-
верна България и по висо-
ките полета е между 5 и 7 
градуса, по Черноморието 
и в Южна България - меж-
ду 6 и 9 градуса, а в плани-
ните - между минус 8 и ми-
нус 2 градуса.

 Месечната сума на вале-
жите ще бъде около и над 
нормата, която в равнини-
те е между 40 и 60 л/кв.м, 
а в планините - между 60 и 
90 л/кв.м.

 В началото на март през 
страната ще премине бърз 
студен атмосферен фронт. 
Облачността ще се увеличи 
и на места от запад на из-
ток ще превали дъжд, който 
през нощта срещу 2 март в 
Предбалкана и по високите 
полета ще премине в сняг, 
но бързо ще спре. Ще е вет-
ровито и температурите ще 
се понижат. От 3 март ще за-
почне затопляне, което ще 
продължи до 7 март. През 
този период ще бъде пре-
димно слънчево и топло, в 
много райони максимални-

те температури ще достигат 
до 20 градуса.

 През последните дни от 
първото десетдневие ди-
намиката на атмосферни-
те процеси ще е повишена. 
Ще бъде предимно облачно, 
на много места с валежи от 
дъжд, които в края на десет-
дневието с понижението на 
температурите в Предбал-
кана и по високите полета 
ще преминат в сняг. Темпе-
ратурите ще се доближат до 
климатичните норми. 

 През второто десетдне-
вие времето ще се за-

държи променли-
во, динамично, 

с температу-
ри близки 
и по-ниски 
от оби-
ч а й н и -
те. След 
в р е м е н -
но спира-

не на ва-
лежите и 

относител-
но повише-

ние на темпе-
ратурите още към 

13 март отново ще завали 
и температурите ще се по-
нижат.  Има вероятност за 
създаване на валежна об-
становка и за значителни 
валежи, които в Северна 
България и високите полета 
ще са предимно от сняг, а в 
Южна България и по Черно-
морието от дъжд. С прекъс-
вания ще превалява до края 
на периода. И през третото 
десетдневие динамиката на 
атмосферните процеси ще 
остане повишена. В начало-
то на периода валежите ще 
спрат и температурите от-
носително ще се повишат. В 
средата и края на десетдне-
вието отново ще има вале-
жи и временно понижение 
на температурите. 

Според астрономическа-
та справка в началото на 
март слънцето изгрява в 7 
часа и 2 минути, и залязва 
в 18 часа и 16 минути. 

Продължителността на 
деня е 11 часа и 14 мину-
ти. В края на месеца слън-
цето изгрява в 7 часа и 11 
минути, и залязва в 19 часа 
и 52 минути. Продължител-
ността на деня е 12 часа и 
41 минути.

 Астрономическата про-
лет настъпва на 20 март в 
12.29 ч.

Времето през март 

На 4.3.2018 г. се навършва 
1 ГоДинА

без нашия скъп  
и непрежалим съпруг, 

 баща и сродник
адвокат заПрен заПренов 

ГЮнов
на 71 години

С признателност и благодар-
ност за времето, споделено 

с ТЕБ! За всеотдайния човек – забрава няма! 
Обичаме те и много ни липсваш!

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
от семейството
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лунна диета
2 март 2018 - 02:52:26 ч. - пълнолуние. за да смък-

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

Д-р иван СтоЯноВ
Магнитни бури - 4, 5.III. 

28 ФЕВруАри, 14 лунЕн ДЕн, 
нАрАСтВАЩА лунА,  

лунА В лъВ 
Повече здравомислие и ре-

шимост – ще се появят добри 
възможности да подобрите лич-
ните си качества. Използвайте 
повече традиционните подходи.

1 МАрт, 15 лунЕн ДЕн, 
нАрАСтВАЩА лунА, лунА 

В ДЕВА 
Животът ви ще ври и кипи, 

заради това ще трябва да пре-
разгледате много от плановете 
си. Не хвърляйте думите си на 
вятъра, а ги подкрепяйте с дела, 
иначе рискувате да подкопаете 
авторитета си.

2 МАрт, 16 лунЕн ДЕн, 
ПълнолуниЕ, лунА В ДЕВА 

Погледнете на обстоятел-
ствата от нова гледна точка. Не-
пременно отделете време за 
пълноценен отдих, за да си въз-
становите силите.

3 МАрт, 17 лунЕн ДЕн, 
нАМАлЯВАЩА лунА, лунА 

ВъВ ВЕзни 
Успокойте се и малко си по-

чинете от належащите си дела. 
Напрегнатият труд ви е проти-
вопоказан. Ще получите неочак-
вано признание за вашата пра-
вота и това ще ви даде нови си-
ли, за да доказвате и занапред 
истината.

4 МАрт, 18 лунЕн ДЕн, 
нАМАлЯВАЩА лунА, лунА 

ВъВ ВЕзни 
След това ще се случат съби-

тия, които напълно ще обсебят 
вашето внимание, но не се прес-
таравайте да откликвате на всич-
ко, за да не се изморите.

5 МАрт, 19 лунЕн ДЕн, 
нАМАлЯВАЩА лунА, лунА В 

СКорПион 
Не отлагайте за неопределе-

но време изпълнението на ваши-
те творчески замисли, тъй като 
идеите ви  са богати и е време 
за тяхната реализация.

6 МАрт, 20 лунЕн ДЕн, 
нАМАлЯВАЩА лунА,  

лунА В СКорПион
Гледайте да не влизате в кон-

фликт с близките си, те може би 
са прави за някои неща. Придър-
жайте се към принципите, кои-
то изповядвате, но все пак взе-
мете и чуждото мнение. Усмих-
вайте се повече – ведрото ви на-
строение ще повдигне жизнения 
ви тонус.

ЛУНеН 
КАЛеНДАр

ЗАПОЗНАйте Се

Вашият хороСкоП (28.II.- 6.III.2018 г.)
В сряда валежите от сняг ще са краткотрайни, но темпе-

ратурите ще са много ниски – ще достигат до -14 градуса, а 
през деня едва до -5. В четвъртък ще бъде облачно и още по-
студено сутрин, но дневните температури ще се повишат 
до 0 градуса. В петък отново ще вали сняг, ще е ветровито, 
което ще засилва усещането за  студено, макар че темпе-
ратурите няма да са вече така ниски  – 6 – 5 градуса. В събо-
та вече времето ще е доста по-приятно – сутрешните гра-
дуси ще са около 0, а през деня ще достигат до 8. В неделя се 
очакват обилни дъждове, температури между 1 и 6 градуса 
и отново силен вятър. В понеделник няма да има валежи, но 
ще е облачно и студено с температури между -2 и 8 градуса. 
Във вторник пак ще превалява сняг и ще е студено, тъй ка-
то ще е силно ветровито.

 През периода е възможно да зачестят оплакванията от бол-
ки и чувство за дискомфорт в чернодробната област, както и 
от горчив вкус в устата при страдащи от дискинезия на жлъч-
ните пътища. За стимулиране на образуването и отделянето 
на жлъчни сокове с последващо подобряване на храносмилане-
то ще спомогне ежедневното изпиване сутрин на гладно на ед-
на супена лъжица зехтин с прибавен към него сок от половин из-
цеден лимон. Пълнолунието на 2.3. може да провокира зачестя-
ване на оплакванията от главоболие, повишена раздразнител-
ност и безсъние при хора с по-чувствителна нервна система. За 
балансиране на нервните процеси при тях ще допринесе пиене-
то на чайове от цветове от лайка, липа и роза, от стръкове от 
мащерка, жълт кантарион, риган и босилек, от листа от мато-
чина и мента и др.

ДЖеСиКА

оВЕн - Седмицата ще 
започне обещаващо за 
вас, особено ако имате 
възможност да напра-

вите така, че шансът да рабо-
ти за вас. Не се осланяйте на 
доброто си здраве, а се погри-
жете да не се влоши.

тЕлЕЦ - Избягвай-
те несигурност-
та в собствените ви 

действия и решения. Постарай-
те се да не завишавате ниво-
то си на стрес, тъй като това 
ще има неблагоприятен ефект 
върху отношенията с интимна-
та ви половинка. 

БлизнАЦи - До среда-
та на седмицата не съ-
жалявайте за пропус-

нати възможности, а се пос-
тарайте да си създадете нови. 
Действайте с повишено вни-
мание. 

рАК - Съобразявайте 
се с текущите си ан-
гажименти, но в съ-

щото време не се лишавайте от 
шанса да се отдадете на пълно-
ценен отдих. Обещанията, кои-
то ви дават близки или прияте-
ли, ще ви окрилят.

лъВ – През седмицата 
рискувате да се разо-
чаровате в най-не-
подходящия момент. 

Действайте с повишено вни-
мание, когато става въпрос за 
финансовите операции. Здра-
вето няма да ви изневери в то-
зи момент. 

ДЕВА - Около средата на 
периода голяма част от 
вас ще получат обеща-

ното, особено ако сте изпълни-
ли всички изисквания. Концен-
трирайте се върху разширяване-
то на контактите си.

ВЕзни - Предстоящите 
ви ангажименти от дело-
во естество ще ви нато-

варят. Не отлагайте планирана-
та почивка. В края на разглеж-
даната седмица запазете в пъл-
но спокойствие и не се нерви-
райте за нищо. 

СКорПион - Независимо 
дали имате проблеми от 
материален или личен ха-

рактер, не  губете кураж. Поста-
райте се да имате реална прецен-
ка за заобикалящата ви действи-
телност. Отнесете към близките 
си за помощ. 

СтрЕлЕЦ - През почив-
ните дни не е особено 
подходящо да проявява-

те лекомислено отношение към 
финансовото си положение. Бъ-
дете стриктни към обещанията, 
които сте поели към интимната 
половинка. 

КозироГ - Постарайте 
се да постигнете емоцио-

нално равновесие, като направи-
те цялостна равносметка на вече 
изминалите събития в личния ви 
живот. Действайте изключително 
предпазливо, когато давате пари. 

ВоДолЕй - Започнете 
седмицата с повишено 
внимание, тъй като при 

вас нещата в материален, социа-
лен и личен план ще стоят на кан-
тар. В случай че направите погре-
шен избор, рискувате да си навле-
чете главоболия. 

риБи – До средата на 
седмицата ще ви се на-

ложи да задържите нивото на 
енергийния си потенциал из-
ключително високо, защото в 
противен случай няма да може-
те да се справите с предизвика-
телствата.

БиОПрОГНОЗА

0882/550389, Стоянов – 79 
г./168 см/71 кг, непушач, с по-
лувисше, осигурен, добряк, ис-
ка да живее при нежна домаки-
ня от 67 до 82 г. като влюбено 
семейство

0877/597790, от 16 до 22 ч. – 
вдовец, 166 см/65 кг/79 г., с мно-
го добро здраве, жилищно ус-
троен, независим, без ангажи-
менти, търси порядъчна дама с 
нормално тегло и добър харак-
тер за съвместно съжителство

057402315 – самотен вдо-
вец, осигурен, търси жена на 
подходяща възраст от Добри-
чка област

0 8 7 6 / 6 0 0 3 8 2 , 
0898/776349, след 19 ч. - 71 
г./173 см/83 кг, разведен пен-
сионер, от Пловдив, живее на 
село в собствено жилище. Без-
гранично честен, точен, чисто-
плътен, сърдечен, душевно бо-
гат. Изглежда перфектно запа-
зен, търси дама за другарче за 
цял живот. До 70 г. да е, без зна-
чение от град или село. Живее-
не – по предложение на дама-
та. За предпочитане – при нея.

0988/955015 – на 41 г. тър-
си връзка с цел брак

0899/101757, от 12 до 18 ч. – 
вдовица, непушачка, 70-годиш-
на, търси спътник в живота – 
образован, възпитан, от София, 
Пловдив и региона

057402315 – 76/167/80, са-
мотен вдовец, осигурен, търси 
жена на подходяща възраст – 
от Добричка област

0886/792979 – търси же-
на без ангажименти, от Вели-
котърновска, Ловешка и Пле-
венска област. Може и при мен, 
и при нея!

1750 София, до поисква-
не, ина Елисеева – с дове-

ЧЕСТИТ РОжДЕн ДЕн

ПОЗДРАВлЕнИЕ

ПОЗДРАВлЕнИЕ

на
Боян ГеорГиев 

85 г.

и на
анна ГеорГиева 

84 г.

За наша радост вие извървяхте един дълъг път, 
изпълнен с упорит труд, родителска грижовност, 
достойнство и любов. На вашия празник ви по-
желаваме крепко здраве, за да продължите по 
житейския си път и се радвате на сътвореното 
от вас, много сила, за да бъдете пример за под-
ражание на големия си род, много мъдрост, за 
да останете опора и вдъхновение за всички нас!

от синовете, снахите,  
внуците и правнучките: 

Честит рожден ден, скъпи родители!

Най-сърдечно поздравявам 
моята съпруга 

валя доЧева иванова
(кана)

от София 
с рождения й ден на 
1 март. Пожелавам 

й здраве, успех в работата и 
семейно щастие!

от съпруга Спас Генов иванов

От сърце поздравявам
 моя син 

Боян сПасов иванов  
от София с неговия рожден 

ден 8 март.
Бъди ми жив и здрав! 

Бъди добър  
в работата си и 

грижовен в нашето 
семейство!

от баща ти Спас Генов иванов

Ръководителят на 
пенсионерски клуб 
№16 „Вкусът на жи-
вота” в кв. „Вичо 
Папазов” – Шумен, 
поздравява всич-
ки пенсионери от 
квартала и им поже-
лава здравето да бъ-
де вечният им спът-
ник, с весел поглед 
към бъдещето и ве-
село пролетно на-
строение!

Да си подадем ръ-
ка за поздрав, да си 
вържем мартенички 
– бели и червени!

Честита Баба Мар-
та, скъпи сък-
варталци!

ЧЕСТИТ 75-гОДИшЕн юБИлЕй
на 6 март

 на
 стоянка 

ванГелова
родена в с. Трилист-
ник, Пловдивско, жи-

вееща от 1960 г. в 
Габрово

Тане,
Да даде Господ дъл-

го да живееш, 
песни, съчинени от 
теб, да продължиш 

да пееш. 
Слова в проза и ри-

ми все така да редиш, 
още медали на гърдите си   

дай Боже да закачиш
и срещу болестите и неправдите 

 в живота да устоиш!
от половинката й ради Семов

рие, подкрепа, равностойни 
– за спокойни старини. Да си 
76-82-годишен, от Западна Бъл-
гария!

По инициатива на Общинския съвет на общи-
на Свищов с кмет Генчо Генчев, на 1 март т.г. от 
15 часа в местния Културен клуб на пенсионе-
рите ще се състои премиерата на лиричната 
книга на поета Георги Драмбозов „Северная 
муза”, посветена на 140 години от Освобожде-
нието на България. Книгата е преведена на руски 
от писателкта Наталия Ерменкова – председател 
на Съюза на рускоезичните български писатели. 

В спектакъла пред местната общественост на 
първия освободен български град от турско роб-
ство участват авторът със стихове на български 
език и преподавателката по руски Връбка Попо-
ва със стихове на руски език. 

Публиката ще се наслади и на изпълненията 
на популярни руски песни на баритона с кита-
ра Орлин Чолаков. „П“
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Цена: 
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка (общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка (общо: 76 лв.)

3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка (общо: 105 лв.)

Хепа Клийнър можете да поръчате 
директно на телефон: 0877 72 10 40
Както и на интернет страницата: 

http://tonik.info/hepacleaner/
 или в повечето аптеки в страната.

Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

Камъните, които се обра-
зуват в жлъчката, може да са 
твърди и меки като глина, с 
размера на песъчинка или до 
няколко сантиметра в диаме-
тър. Броят им варира от един 
до десетки и дори стотици!

До опасни последствия би 
могла да доведе дори и песъ-
чинка в жлъчния мехур, убеди-
ли са се специалистите. 

По тази причина те чес-
то препоръчват оперативно 

КАМЪНите 
В ЖЛЪчКАтА

 СА КАтО БОМБА 
СЪС ЗАКЪСНитеЛ

отстраняване на жлъчката. 
Народната медицина обаче 
има своя теория за заболя-
ването. Наскоро немски ме-
дик и изследовател открива 
комбинация от екстрактите 
на няколко растения (бял 
трън, глухарче, артишок и 
шизандра), която размеква 
камъните и песъчинките и 
спомага безболезненото им 
извеждане от тялото. По ду-
мите на лекарите процесът 
е по-бавен и по тази причи-
на се препоръчва три-месе-
чен прием за пълни резулта-
ти, но не предизвиква кри-
зи и предпазва тялото от 
последващо образуване на 
камъни в жлъчката. Заедно 
с това се наблюдава очист-

ващо действие върху чер-
ния дроб, с което форму-
лата се препоръчва при 
пациенти с омазнен черен 
дроб (стеатоза), хепатит, 
цироза и др. Откритието 
е регистрирано под име-
то Хепа Клийнър и е дос-
тъпно в България в рено-
мираните аптеки.

Д-р Ангеров (интер-
нист) за Хепа Клийнър: 
„Препоръчвам горе-
що продукта. Аз самият 
провеждам всяка годи-
на тримесечен курс, за 
да поддържам черния си 
дроб и да съм сигурен, че 
няма да страдам от камъ-
ни в жлъчката.“

Хепа Клийнър има 
дълготрайно действие, 
като запазва своята ефек-
тивност в тялото дори 

след периода на употре-
ба. Без лекарско предпи-

сание.
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отговори от бр. 8

31Забавни минути

с удок у

кРЪсТосЛоВИЦА ПЪЗЕЛ

Ц И Ф Р о с Л о В И Ц А

от Стр. 27 от Стр. 31
ВоДорАВно: Каватина, Аколада, Риголето, Алалог, Сетер, Мамали-

га, Вароша, Арап, Тар, Вир, Сатира, Имола, Цар, Морава, Енот, КА, Ела-
да, Арон, На, Епир, На Ком, Си, Борил, Килим, Кама, На нивата, Атом, 
Сет, Пат, Метафора,  Горун,  Лак,  Балет,  Па,  Етилен,  Берета, Ав, Ли-
масол, Тир, Какавида, Ерак, Канони, Ола, Оран, Мицел, Титикака, Ти, 
Аа, Текст, Сом, Паяк, Скала, Араби.

 отВЕСно: Царевица, Онега,  Акита, Витара,  Ерато, Акация,  Магер, 
Репин (Иля),  Реване, Торос,  Лилипут, Вола, Нил, Шамар, Ванилин, Ас, 
Нематод, КАТ, Лидит, Дата, Иранит, Лема, Ита, Омара, Аламана,  Отел, 
Ра, Араваки,  Ек, Селика, Кала,  Аромат, Боракс,  Полипи, Ом (Георг),  
Табела,  Ата, Лаг, Мен,  Кофар, Кок, Балатон, Самолет, Раса, До, Ало-
ним, Ретина, Об, Магурата, Аватар, НАМИ.

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

АНАГрАМА
 Във всяка колона нанесете от-

весно четирибуквени думи със 
следното значение:

 1. Водно животно – Определен 
вид азотен анион. 2. Гора, заса-
дена с ели – Крепост, укрепле-
ние. 3. Състояние на пълно без-
съзнание на организма – Пристъп 
на внезапна лудост и умопомра-
чение. 4. Религиозна забрана – 
Духов музикален инструмент. 5. 
Шахматна фигура – Първият чо-
век (библ.). 6. Термин при играта 

на табла – Стара войнишка шап-
ка без козирка. 7. Полезно изко-
паемо – Допир на два предмета 
със силен натиск след замах или 
бързо движение един към друг. 8. 
Порода кучета – Дървесна връв. 
9. Голяма картина за украса – Се-
ло в Старозагорско.

 При правилно решение на анаг-
рамата в последния хоризонтален 
ред трябва да получите название-
то на сборник от новели на Джо-
вани Бокачо. 

Петнайсетте елемента са 
част от кръстословицата пъ-
зел и са разположени разбъркано. 
За да решите пъзела, използвай-
те ключовите букви, поставени 
в рамката на кръстословицата, 
подредете елементите по  такъв 
начин, че хоризонтално и верти-
кално да получите думи, т.е да 
получите правилното решение 
на кръстословицата.

В тази 
ц и ф р о с л о -
вица букви-
те са заме-
нени с чис-
ла. На всяко 
число отго-
варя опре-
делена бук-
ва.

 Попълне-
те цифро-
словицата, 
като от-
криете ко-
да на всяка 
буква.
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За капитала и лудия кон
акТуални  ТеМи

Хумор Хумор32
Хармоничен   брак

Гинка отишла да си 
плати тока, те й дали ця-
лото ЕРП.


Когато последният 

се изнесе, да не забра-
ви да каже на Гинка да 
дръпне шалтера.


уважаеми зрители, 

намираме се в Пазар-
джик. 

До мен е късметлий-
ката, която спечели ак-
тивите на ЧЕЗ от биле-
та на Национална ло-
тария „Сбъдни мечти-
те си”.

- Казвам се Гинка Вър-
бакова. Минах през по-
щата и си взех три би-
летчета. Развълнувах 
се много, като видях, 
че съм спечелила. По-
желавам на всички да 
изпитат тази радост и 
да имат късмет.


тази година марте-

ничките са от три ком-
понента – Пижо, Пенда 
и Джендър.


от новите скорого-

ворки:
"Джендър джентъл-

ВИЦОТЕКА

Шаран  и мряна 

Страницата подготви  невена ниКолоВА

Жейно  ЖейНОВ

 Във езеро под връх голям
 живееше дебел шаран.
 Макар че беше глупав и ленив,
 намери служба – шеф в архив.
 В архива, в скуката голяма,
 хареса кротка, хитра мряна.
 Пъстървата бе уволнена 
 и мряната веднага назначена. 
 А тя от тиха, плаха мряна
 превърна се в овълчена лисана. 
 В архива с най-добри заплати
 доведе всички близки и познати. 
 За себе си, да няма скучен ден,
 докара млад наконтен клен.
 Накрая службата бе заменена 
 и от шарана тя премина в клена. 

Фанка АПоСтолоВА, Кърджали 

Петър БАГАлеВ

Григор Григоров 
отдавна бе навля-
зъл  в Христова 

възраст, когато реши 
да се задоми. Омръз-
на му сам да си пере 
ризите и да няма на 
кого да пожелае „лека 
нощ“. И ето че срещна 
Керанка. Някъде към 
четиридесетгодишна, 
попрезряла, но още с 
пламък в очите и сил-
но изрусена коса. За-
прилича му на мане-
кенка от търговска ре-
клама.

Осъзнали, че е на-
стъпила „сляпата не-
деля“ и че си допадат 
до болка, те заживяха 
пробно, преди да се 
подпишат. А Григор бе 
в стихията си - барове, 
ресторанти, хотели, 
мотели, ханчета, ски-
влекове, хижи. Сякаш 
искаше да смае бъде-

щата си половинка. Лу-
да пара пръсна, както 
казват хората.

„Заможен мъж ще 
ме вземе! – тръпнеше 
в сладост душата на Ке-
ранка. – Родила си ме, 
мамо, с късмет. Какво ли 
работи?”

Но не посмя да по-
пита.

В интерес на истина-
та и тя не падаше по-
долу. Една вечер с един 
тоалет ще излезе, втора 
- с друг, трета – с тре-
ти. За месец Григор из-
брои тъкмо тридесет 
различни.

„Брей! – зачуди се. - 
Това момиче като че ли 
от модна къща излиза! 
Да е манекен, малко е 
пълничка, ама кой знае, 
с връзки и пари и мане-

кен се става! Но каква-
то и да е, провървяло 
ми е…”

И недочакали края 
на пробния брак, ре-
шиха да подпишат, че 
току-виж се пропус-
нали. Вдигнаха теж-
ка сватба. Надойдоха 
роднини и приятели. 
Писна гайда, задумка 
тъпан, клаксони на ко-
ли. Когато в ритуална-
та зала се разнесе сват-
беният марш, Григор 
погледна белоснежна-
та рокля на булката и 
притворил очи, про-
шепна на себе си:

"Без съмнение ме 
обича. Но нима има по-
хубав подарък за ней-
ната любов от тоя да 
възстановя в служеб-
ната каса всички пари, 

които от години крада!" 
А след миг, когато 

всички завикаха “гор-
чиво“, Керанка према-
ляла увисна на врата 
на бъдещия си съпруг 
и притискайки се към 
него, си помисли:

"Луд е по мене! Вече 
мога да бъда достойна 
за такава обич, след ка-
то върнах в склада на 
фирмата всички рокли, 
които бях присвоила. 
Край, нали взимам мъж 
с положение. Как ли ще 
реагира, като му при-
зная всичко след пър-
вата брачна нощ?"

Имаше ли съмнение, 
че брачната нощ веща-
еше да бъде красиво 
встъпление към хармо-
ничен брак?                                                                                                                                           

Атанас   жЕлЯзоВ

Пред входа на ДСК в областния 
град са се събрали много хора и ожи-
вено разговарят. Към тях се прибли-
жава познатият на всички бай Спи-
ро, доживял патриаршеска възраст, 
и се провиква:

- Какво става тука, момчета? Да не 
би банката да отпуска заеми за жи-
лищно строителство с 2% лихва, как-
то по Татово време?

- Няма  такова нещо, бай Спиро! 

– отговарят в хор присъстващите. – 
Обявени са на търг за продажба 22 
апартамента за непогасени заеми на 
бизнесмени, та затова разговаряме.

- Прав е Чудомировият герой Тон-
ката, като казва, че капиталът е като 
луд кон – или го язди добре, или ще 
те хвърли, та да не можеш да се опра-
виш цял живот! – възкликва възраст-
ният човек и продължава пътя си.

Димитър ХриСтоВ, Ямбол

иЗнЕнаДа
Нали депутатските  заплати  
станаха  по-високи.                                   
Вдигнаха  тихо цените на храни-
телни  стоки.

ЗаЩО  нЕ?
В кризата  думата  депутат 
се римува  често  с...    богат!

нарОДЪТ  ВиЖДа 
„Някой си“ – приятел бил  голям 
на  феса  и  на  чичо Сам!

ПрЕДаТЕли
Ние  народ  пъстър сме, знам!
и с малцинства – приятели!
Чудно защо в  него  тук-там 
се пръкнаха предатели.

ПиЕСа  С  „ВрЪЗКи“
Над четвърт век от сцената 

не слиза 
най-лошата  пиеса - „Криза“!

иван ВунЧЕВ

Баба Марта днес потропа
на вратата на Европа.
С блузка бяла като сняг
и с поличка – ален мак.
Сложила бе силикон
на изящния „балкон”
и с крачета на кошута
в боти новички обута.
А душата й играе, 
а лицето й сияе
със усмивка Холивуд
и червило в цвят прочут.
-О, здравейте, добър ден!
Как сте, господин Шенген?
Чух, приемате. У вас
може ли да вляза аз?
Баба Марта поглед вдигна,
с мигли трепна и намигна…
-Имам Банско, Слънчев бряг
и народът е добряк…
-Готина сте, да, госпожо,
но с корупция не може…

И макар че сте красива
с икономика сте сива,
етносите ви различни
хич не са ни симпатични!
И съдебната система –
много неприятна тема...
А освен това е ясно
че краде се там ужасно…
Баба Марта тъй въздъхна,
сякаш вятър зъл я лъхна,
бита слезе от тепиха –
бързо перките й свиха!

уляна ПЕтКоВА

баба Марта 

смях през 
обектива

мен джендърмерист 
по джапанки джанки 
и джинджифил купу-
ва!"


По радиото: 
- Поздрав за млади-

те съпрузи Петър и 
Христо... 

След кратка пауза: 
- Поздравяват ги съ-

пругите им...


звъни телефонът:
- Ало?
Приятен женски глас:
- Честит рожден ден, 

миличък!
- Но кой е на телефо-

на?
- Твоята несбъдната 

мечта...
Той със сълзи на очи-

те:
- Харли-Дейвидсън... 

ти ли си?


на сватбена церемо-
ния:

- Извинете,  вие какъв 
се падате на булката?

- Любовник, ама от 
първия й брак.


Попитали един мъ-

дър лекар:
- Какво е да си здрав?
Той отговорил:
- Това е всеки ден да 

те боли на различно 
място...


