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ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Година ХIII
Брой 13 (603)

Цена 0,30 лв.
TV седмица, Смешки, Кръстословица, Судоку (стр. 7 - 10)  Футболен регион, Спорт (стр. 11)

Православен календар; Рецепти (стр. 13)  Времето, Хороскоп (стр. 14)  Справочник (стр. 15)  и още...

• Столицата

• Областта

Крайната цена на
газа за потребители
ще нарастне с 14%

На стр. 2

На стр. 5 и 6

Кметът на Самоков отново
сезира институциите
за пътя до Дупница

www.sofiavestnik.com

Благодарение на благоприят-
ните атмосферни условия се из-
вършва пролетна поддръжка на
зелените площи в парковете и
градините на територията на

Започна пролетната поддръжка
на зелените площи в София

Започна пролетната поддръжка
на зелените площи в София

Столичната община. По график
се изпълняват дейностите, ха-
рактерни за пролетния сезон,
между които резитба на дърве-
та и храсти, прекопаване на еди-

нични храсти и живи плетове.
Активно се осъществява плеве-
не на засадените през есента
цветя, отзимяват се и се преко-
пават розите. Започна и поетап-

ното косене и почистване на
тревните площи към основните
булеварди, както и засаждане-
то на декоративна дървесна и
храстова растителност.

Снимка Пресцентър на СО

Стартира проектът
“Софийските села

като част от Европа”
– на стр. 12

Снимки
Силвия ЙОРДАНОВА

Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков връчи
награда на олимпийската шампионка по гребане Здравка Йордано-
ва по време на представянето на инициативата „Европейска столица
на спорта” в Софийския университет – на стр. 11

Район Красно село. Кметът на София Йорданка Фандъкова и
кметът на района Христо Апостолов откриха изложба на детски пла-
кати, посветени на опазването на животворната вода, в ОКИ „Крас-
но село” – на стр. 4

Район Възраждане. Кметът на района Савина Савова даде старт
на първия етап на шахматния турнир „Възраждане” 2017 – на стр. 3

Снимка Пепа ИЛИЕВА

Район Панчарево, с. Бистрица. Хлебна къща отвори врати в се-
лото навръх Благовещение – на стр. 12

Район Нови Искър, с. Подгумер. Кметът на селото Валери Дин-
чев прескача обредния огън по време на християнския празник “Бла-
говещение” – на стр. 3                              Снимка Георги АЛЕКСИЕВ

Район Нови Искър, с.
Доброславци. Детската
футболна школа “Надеж-

да” с президент Светослав
Цончев навърши една

година от създаването си
– на стр. 11

Десетки столичани имаха възможност да опитат и закупят продук-
ти от производители на фермерски пазар „Ситняково” – на стр. 3

Възстановиха
дамското Рали
Благовещение

На стр. 11
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98 думи

Христо ЙОРДАНОВ,
издател

СТОЛИЦАТА

Столична община – район Илинден, на основание чл. 1246, ал. 2 от
ЗУТ обявявам за издадена Заповед № РА50 - 177/22.03.2017 г. на Главния
архитект на Столична община, относно разрешаване изработване на:

1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изме-
нение на плана на застрояване (ИПЗ);

2. Работен устройствен план (РУП) за УПИ IX 
1
, кв. 48а, м. „Зона В -

17” (ПИ с идентификатор: 68134.1201.193 по Кадастрална карта и када-
стрални регистри, одобрена със Заповед № РД - 18 -49/16.09.2015 г. на
Изпълнителния директор на АГКК), съвместно с УПИ I 

2, 3, 4
 в общ проект

и в едно административно производство.
Главен архитект на район Илинден: (арх. Б. Костадинов)

Столична община – район Панчарево, на основание чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РА50-28/18.01.2017 г. на Главния
архитект на Столична община е допуснато да се изработи подробен
устройствен план – ПРЗ, в следния териториален обхват: ПИ с иденти-
фикатор 44063.6214.612 по КК и КР на с. Лозен.

ОБЯВЛЕНИЯ

София е сред отличниците в ев-
ропейската инициатива за Седми-
цата на градската мобилност. Ре-
зултатите бяха отчетени по вре-
ме на двудневна работна среща
в Брюксел на 20 и 21 март т.г. с
участието на 37 страни, сред кои-
то и България. На официална це-
ремония в Театър „Водевил” бяха
обявени резултатите за минала-
та 2016-а година и столицата ни е
в топ 10. Във вече традиционната
надпревара София бе в конкурен-
цията на 51 държави и 2400 гра-
да. На церемонията бе обявено,
че българската столица е сред
първите 10 на Стария континент,
изпълнили критериите и справи-
ли се най-добре със задачата. В
изработено от домакините табло-
пано за отличниците, нашето от-
разява моменти от организирани-

те прояви на Центъра за градска
мобилност по време на инициати-
вата.

Седмицата на градската мобил-
ност се провежда традиционно

всяка година между 16 и 22 сеп-
тември, основен координатор е
Министерството на околната сре-
да и водите, а програмата и реа-
лизацията се извършват от Цен-
търа за градска мобилност. Иде-
ята е чрез различни инициативи
жителите на градовете-участни-
ци да се привличат към по-еколо-
гичен начин на живот и придвиж-
ване в големия град – да предпо-
читат използването на обществе-
ния транспорт, вместо личните
автомобили, което помага на чи-
стотата на въздуха, да преоткри-
ят велосипеда, да прекарват по-
вече време на въздух сред пар-
ковете и пешеходни зони.

Миналогодишното издание, за
което е отличието, е рекордно по
брой включили се градове и
държави. В престижната десетка

освен победителя – шведския
град Малмьо, влизат още Лиса-
бон, Будапеща, Скопие, испанс-
кият град Мурсия. Наградата за
София получи Методи Аврамов,
директор на Дирекция „Междуна-
родно сътрудничество” в ЦГМ. Той
отбеляза, че това е признание за
усилията на Центъра и Столична-
та община в областта на мобил-
ността.

През тази година столицата ни
отново ще се включи в инициати-
вата, която ще бъде подчинена на
мотото, че заедно стигаме по-да-
лече. Екип от Центъра за градс-
ка мобилност започва да работи
по нови инициативи в програма-
та, с които да провокира интере-
са на столичани, ще се търсят и
партньори, които да откликнат на
полезната „провокация”.

Район Студентски.
Започна активна

работа по вътрешно-
квартални улици, с
прилагане на класи-
ческа технология за
извършване на те-
кущ ремонт. Това
каза при проверка на
работата на екипи в
район Студентски
зам.-кметът на Со-
фия по направление
на транспорт и транспортна инф-
раструктура Евгени Крусев.

Извършва се премахване на
компрометираните участъци, почи-
стване, полагане на битумна емул-
сия и асфалтиране.

Текущи ремонти се изпълняват
във всички шест зони, на които е
разделен града, като на терен ра-
ботят близо 30 екипа. Работи се

Читатели-приятели, едни се радвате, други се
ядосвайте след изборите. Чета и ви слушам
коментарите. А нещата са простички! Излезте
на разходка сутрин и вижте това, което ви драз-
ни. Около входа, блока, квартала, града. Как
ВИЕ, от входа, блока, квартала, града ще поис-
кате това, което ви дразни, да го променят но-
воизбраните. Зависи от вас как ТЕ ще го про-
менят, за да не ви дразни. Останалото прост е
шум... И за да не съм голословен в поредните
си приказки, ето как се поставя билборд на бул.
“България”, а изкопът около него вече месеци
наред си стои...

Обучение за потребителските
правата се проведе в “Овергаз”

Какво е агресивна търговска практика?
Как да разпознаем заблуждаващата реклама?
Как и кои органи да сезираме, ако са нарушени правата ни като

потребители?

По време на обучение за потребителските права, което се проведе в
“Овергаз” в края на месец март, отговорите за служителите на компа-
нията дешифрира Полина Берг от социалната платформа „Pravatami.bg:
разкодираните закони”. Адвокатът разказа какво представляват нерав-
ноправните клаузи в договорите и даде съвети как могат да бъдат раз-
личени.

на ул. “Акад. Людмил Стоянов” в
район Слатина, ул. “Момина
сълза”, „Момин кладенец” в район
Витоша, ул. “Димитрий Лихачов”
в район Връбница, ул. “Ген. Стоян
Стоянов” в жк. “Дружба 1” и дру-
ги. Извършва се и ремонт на тро-
тоари по ул. “Кораб планина” в
район Лозенец.

Евгени Крусев посочи също, че

се подготвят и линейните графици
за цялостните ремонти в града,
като целта е в една зона да не се
затрудни движението. Вече се
извършва и основен ремонт на ул.
„Боряна” в „Овча купел”, къде ще

бъде изградена нова асфалтова
настилка. Предстои да започне
цялостен ремонт на бул. “Шипчен-
ски проход”, на бул. “Асен Йорда-
нов”, на бул. “Княз Ал. Дондуков”.

Снимки Гео КАЛЕВ

С приблизително 14% ще се уве-
личи цената на природния газ за
битовите и индустриалните потре-
бители на “Овергаз”. Това се на-
лага поради промяна в цената на
доставчика „Булгаргаз”, която
представлява една от четирите
компоненти в крайните сметки.
Останалите три – цената за пренос

по газовата инфраструктура, както
и цените за разпределение и снаб-
дяване, остават непроменени.

Така от 1-ви април потребители-
те на газ ще плащат с една сто-
тинка повече за киловатчас енер-
гия. Синьото гориво за бита ще
струва 8,7 стотинки, а за произ-
водството - 7,3 стотинки. Предло-

жението ще влезе в сила след
решение на Комисията за енер-
гийно и водно регулиране.

Цената на газа се запазва нис-
ка в сравнение с останалите енер-
гоизточници въпреки покачването.
За сравнение за киловатчас елек-
троенергия битовите потребители
заплащат 21,4 стотинки, а пропан-

бутана им струва 13,4 стотинки.
Над 60 000 са газифицираните от

„“Овергаз” Мрежи” домакинства.
Икономията, която семействата
реализират от замяната на елект-
роенергията с по-евтиното синьо
гориво, надвишава 1000 лева на
година, като тук влизат отопление-
то, готвенето и топлата вода.

Столична община – район Панчарево, на основание чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РА50-126/02.03.2017 г. на Главния
архитект на Столична община е допуснато да се изработи подробен
устройствен план – ИПР за ПИ, с идентификатор 04234.6966.75 по КК и
КР на с. Бистрица, УПИ III-75, кв. 17, с. Бистрица.

Столична община – район Панчарево, на основание чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РА50-134/06.03.2017 г. на Главния
архитект на Столична община е допуснато да се изработи подробен
устройствен план – ИПР за ПИ, с идентификатор 44063.6207.898 по КК
и КР на с. Лозен, УПИ III-3410 „За складове, търговска база и офис”, кв.
31А м-т “Врана – Лозен – Триъгълника”.

Столична община – район Панчарево, на основание чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РА50-108/22.02.2017 г. на Главния
архитект на Столична община е допуснато да се изработи подробен
устройствен план – ПРЗ за ПИ, с идентификатор 04234.6915.3067 по КК
и КР на с. Бистрица.

Срещата бе част от програмата на Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН “Отговорният избор”, като “Овергаз” е сред инициатори-
те й. Целта на организаторите е да докажат, че със своите постъпки и
покупки всеки потребител има силата да промени съществуващите про-
изводствени практики.

Програмата нагледно показва как всекидневните покупки се отразя-
ват на пазара и какви сигнали изпращат потребителите, докато купуват
мляко в супермаркета или поръчват храна в любимото си заведение.
Чрез казуси от своята практика по време на обучението Полина Берг
даде насоки на служителите на “Овергаз” за какво да внимават при
сключването на търговски договори и как да изискват удовлетворяване
на рекламация при повредена стока.

През лятото на 2016-та година в газовата компания се проведе първата
среща по темата за отговорния избор, която бе насочена към това какви
са правата на потребителите при покупка онлайн, каква е разката между
законовата и търговската гаранция на стоките, както и в какви случаи
важат те.

София в топ 10 на Европа за
Седмицата на градската мобилност

Зам.-кметът Евгени Крусев провери
извършването на текущи ремонти

Крайната цена на газа за
потребителите ще нарастне с 14%

Всичко зависи от вас!

През тази година столицата ни отново ще се включи в инициативата

“Овергаз” не увеличава стойността на своите компонентите
за разпределение и снабдяване
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Александър
ВИСОКО-

МОГИЛСКИ
Християнско-

то тържество на
жената и май-
ката по тради-
ция е троен
празник в Со-
фия. В деня на
Благовещение-
то на Пресвета
Богородица - 25
март освен всички православни
жени празнува и един от най-древ-
ните столични храмове „Св. Со-
фия - Премъдрост Божия”, а в
Софийската духовна семинария
„Св. Йоан Рилски” ритуално се
предава знамето от завършващия
на следващия випуск.

Съботната Златоустова св. Ли-
тургия в „Св. София” бе оглавена
лично от Патриарх Неофит. Съслу-
жиха му Маркианополски епис-
коп Константин, столични свеще-
ници и дякони. В празничната си
проповед предстоятелят на хра-
ма и протосингел на Софийската
св. митрополия ставрофорен ико-

На Благовещение в София

ном Ангел Ангелов прочувствено
обобщи: „Днес е денят на Блага-
та вест. Затова и в този ден вели-
чаем образа на света Богороди-
ца - оная малка Мария, която чрез
отказа си от най-ценното, от лич-
ната си воля, възприе и спасени-
ето на човечеството.” Патриарх
Неофит лично благослови и по-
здрави празнуващите дами, като
словесно поощри стремежа им
към съвършенство.

Духовните тържества в семина-
рията оглави Мелнишкият епископ
Герасим - главен секретар на Св.
Синод. Гостуваха деканът и пре-
подаватели от Богословския фа-

култет на СУ
„Св. Климент
Охридски”, как-
то и много сто-
личани. Завър-
шващите учени-
ци демонстрира-
ха усвоените
знания чрез хо-
рово изпълнение
на празничните
песнопения .
Един от тях про-

изнесе проповед, впечатляваща
със зрялост и дълбочина. Раз-
вълнуваният епископ сърдечно ги
поздрави и благослови с думите: „
Бог да ви помага! Не се бойте от
трудностите.” След празничната ли-
тургия при фиалата в двора на се-
минарията петокурсниците ритуал-
но предадоха знамето и нагръдни-
те трикольорни асистентски ленти
на съучениците си от четвърти
курс. Силно впечатление остави
фактът, че единият от знаменос-
ците вече е приел монашески по-
стриг, въпреки младата си възраст.
Съгласно съществуващата пове-
че от век традиция всички учени-

ци целунаха изнесените за целта
Кръст и Евангелие, знамето и взе-
ха персонална благословия от вла-
диката. Бяха произнесени речи от
името на преподавателите, абиту-
риентите и учениците, а след това
всички заедно се строиха на
стълбите за традиционната памет-
на снимка. Тържествата завърши-
ха в аулата с приятелски разгово-
ри и изпълнения на български на-
родни песни.

Празнични литургии бяха отслу-
жени и във всички столични храмо-
ве, където по различни начини бяха
засвидетелствани обичта и уваже-
нието към жените и майките.

Район Възраждане. Кметът на
района Савина Савова даде старт
на първия етап на шахматния тур-
нир „Възраждане” 2017, който се
проведе в клуба на пенсионера и

Шахматен турнир “Възраждане” 2017

инвалида на бул. „Сливница” 146.
Главният съдия на турнира Ге-

расим Каменов следеше за
стриктното спазване на правила-
та, заедно с тричленна комисия,

избрана от многобройните учас-
тници в турнира.

Победителите получиха специа-
лизирана литература – книги за
известни гросмайстори и светов-

ноизвестни партии шах и грамоти.
Савина Савова подари на клуба
професионални шахматни дъски и
фигури, за да имат възможност
всички желаещи да играят.

Цветелина
ВЕСЕЛИНОВА

Район Нови
Искър, кв. Гниля-
не. На 23 март Бо-
ровинка Захариева
отпразнува 90-ия
си рожден ден в
компанията на
близки и приятели.

Читалището в кв.
Славовци с предсе-
дател Людмила
Иванова, Цветели-
на Веселинова от Гниляне и само-
дейките от женската певческа гру-
па „Зорница” с художествен ръко-
водител Костадинка Инкова, орга-
низираха творчески портрет на

Хората сред нас С песента на църковната камбана

юбилярката Боровинка Захарие-
ва или както всички я наричат леля
Борка. Добронамерена, изключи-
телно работлива и вярваща в Хри-
стовото учение тя познава истори-

ческото минало на своето селище
и с радост разказва за църковни-
те празници, които е тачело се-
мейството ?, а също и за постите
по Коледа и Великден. Не случай-
но сега е звънарка в новопострое-
ния духовен храм в квартала „Све-
то Възнесение Господне”.

“Когато забие църковната кам-
бана, а меденият  ?
звук се разнесе из
околността, се чув-
ствам лека като пер-
це”, разказва леля
Борка. Така с песен-
та на църковната
камбана, тя посре-
ща изгрева над Гни-
ляне.

Рецептата за нейното дълголе-
тие е оптимизмът. А за тържестве-
ния ден, с малко помощ от дъще-
ря си, беше приготвила кулинарен
шедьовър – баница с кисело зеле.
И за да е истински празникът,
имаше торта, на която рожденич-
ката духна свещите. И вдигна на-
здравица с мастичка!

В Подгумер традиционно
отбелязаха Благовец

Район Нови
Искър, с. Подгу-
мер. На 25 март в
селото се проведе
традиционния хрис-
тиянски празник
“Благовещение”,
който бе уважен от
кмета на района
Даниела Райчева.
На площад “Васил
Левски” литератур-
но-музикална про-
грама изнесоха де-
цата от селото, как-
то и Певческа група
“Иглика” с ръководи-
тел Стоилка Дойче-
ва.

Участие в ритуала
“Прескачане на об-
редни огньове” взе-
ха деца от с. Подгу-
мер, като най-добре
се представиха Ни-
колай Златков – първо място, Йордан Тодоров – второ място и Мартин
Александров на трето място, които получиха грамоти и фланелки.

Проведе се и ритуалът “Дупчене на уши на малки деца”. Според народ-
ните вярвания на Благовец всяка рана заздравява по-бързо от друг път
и боли по-малко, затова малки и големи момиченца се престрашиха и
се сдобиха с нови обеци. Водосвет бе отслужен от енорийския свеще-
ник отец Петър.

Всеки петък фермерски пазар
“Ситняково” ви очаква!

„Пазари Изток”
ЕАД, заедно с
„Храна от Балка-
на”, „Фермерски
пазар Здравец” –
София,  ФБЗ
„Биоселена” и
БАБ, организи-
рат всеки петък
„Фермерски па-
зар” на пазар
„Ситняково” (зад
Румънското по-
солство).

Ако сте любите-
ли на здравослов-
ното хранене, тук
ще намерите био,
еко и натурални
храни и напитки,
създадени с мно-
го любов от тех-
ните производите-
ли, предложени с
усмивка и добро
настроение. Ако
пък сте ценители

на изящното, ще
останете приятно
изненадани от Арт
зоната ни, където
ще откриете мно-
гообразие от арт и
хендмейд творе-
ния.

Над 20 произво-
дителя на чиста
храна, както и арт
ателиета зарадва-
ха посетителите
със сезонни вку-

сове, аромати и арт бижута по време на първия фермерски пазар,
който се проведе в петък, 24 март.

Елате и се забавлявайте заедно с нас! Ще Ви очакваме на нашия
„Фермерски пазар”. Всеки петък от 10 до 18 ч.!
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Валентин Недялков ръководи
плевенската фирма „Алфа” ЕООД,
специализирана в производство и
монтаж на нестандартни, корпус-
ни мебели и интериорни врати.
Фирмата е клиент на „ЧЕЗ Елек-
тро България” АД на свободен па-
зар от юли 2016 г.

- Откъде разбрахте за възмож-
ността да изберете „ЧЕЗ Елект-
ро” за свой търговец?

- Посетих Центъра за обслужва-
не на клиенти на ЧЕЗ по друг по-
вод и там разбрах за възможнос-
тта фирмата, ръководена от мен,
да излезе на свободния пазар на
електроенергия. Служителите на
компанията бяха много любезни,
обясниха ми технологията, риско-
вете, предимствата. Веднага ми
изготвиха и индивидуален анализ
и ценово предложение от „ЧЕЗ
Електро”, предвид спецификата на
дейност на фирмата.

- Защо решихте да се регист-
рирате на свободния пазар на
електроенергия?

Валентин Недялков:

Малките разлики в цената на различните
търговци не си заслужават риска

- Очевидно е – заради предим-
ството за оптимизация на разходи-
те за консумирана електроенергия.
Разходът на електроенергия в на-
шата фирма – в производствената
ни база и в административния офис,
е предимно през деня. Прекалено
високи за нас бяха сумите, които
заплащахме. Анализът, който на-
правих на потреблението и разхо-
дите ни за електроенергия бяха
решаващи за избора да излезем
на свободен пазар. Възможности-
те, които ни предоставя той, опре-
делено са в полза на намаляване
на разходите за електроенергия при
производството ни.

- Кое беше решаващо за Ва-
шата фирма при избора на дос-
тавчик на електроенергия?

- Разбира се, че цената, но
свързана със сигурността, която
търговецът предлага. Преди да
избера „ЧЕЗ Електро” за наш до-
ставчик получих много предложе-
ния от други търговци на електро-
енергия. Голяма част от тях бяха с

ценово предложение, което бе по-
ниско от предложеното ми от ЧЕЗ
Електро, но разликите в предло-
жените цени бяха толкова малки,
че не си заслужаваха усилията да
си правя експерименти и да рис-
кувам сигурността на бизнеса ни.
Как ще успее да реагира търго-
вец, който няма офис в града ни,
няма денонощна телефонна линия
за контакт, няма опит при такъв
вид дейност? Освен това предви-
димостта в отношенията и услови-
ята по договора наклониха везни-
те при избора ми  определено в
полза на “ЧЕЗ Електро”.

- Доволни ли сте от спестява-
нето, което постигнахте?

- Категорично да. Сега съм по-
спокоен и по-сигурен за развитие-
то на бизнеса ни. Удивен съм защо
толкова много се забави либера-
лизирането на пазара на електро-
енергия за бизнеса, при положе-
ние, че ползите му са неоспорими
за развитието му.

- Как оценявате условията и

обслужването, които получава-
те от „ЧЕЗ Електро”?

- Отношенията ни продължават
да се основават на коректност и
професионализъм. В тази посока
няма съществена промяна и се
надявам да остане така.

- Бихте ли преподписали до-
говора си за доставка на елект-
роенергия на свободен пазар
с „ЧЕЗ Електро”?

- Определено да. В дългосрочен
план спестяванията, които осъще-
ствяваме, са от огромно значение
за нас и предлаганите от компани-
ята допълнителни условия са ре-
шаващи за избора ни.

- Бихте ли препоръчали “ЧЕЗ
Електро България” АД като до-
ставчик на електроенергия на
свободен пазар?

- Да, разбира се. При положе-
ние, че съм доволен, защо да не
ги препоръчам. На свободен па-
зар на електроенергия е за пред-
почитане да се работи със сигурен
и почтен доставчик.

Район Красно село. Кметът на
София Йорданка Фандъкова и
кметът на района Христо Апосто-
лов откриха изложба на детски пла-
кати, посветени на опазването на

Изложба на детски плакати, посветени на
водата, беше открита в ОКИ “Красно село”

животворната вода, в ОКИ „Крас-
но село”. Изложбата бе по повод
Световния ден на водата – 22 март.
Тя включваше ръчно изработени
детски плакати, а децата-художни-

ци, автори на картините, бяха по-
здравени и от заместник-кмета по
екология Йоана Христова.

Районът-домакин Красно село беше
представен от кмета Христо Апосто-

лов, заместник-кмета Калин Николов,
както и много експерти от районната
администрация. Присъстваха дирек-
торът на ОКИ Стефан Стефанов, как-
то и много от малките художници –

автори на оригиналните творби, заре-
дени с много емоция, познания и идеи.

Над 300 ученици от седем учи-
лища в София, две от които от рай-
он Красно село, се включиха със

свои произведения в експозиция-
та. Специално класиране на най-
добрите участници нямаше, но
всички автори получиха подарък
книжка, малка топка и грамота.

Шестима ученици от 12 клас от
столичните училища „Н. Й. Вапца-
ров” и „Хенри Форд” и Професио-
налната гимназия по механоелек-
тротехника в град Плевен победи-
ха в конкурса „Стани стипендиант
на ЧЕЗ” и ще получат стипендии
от дружеството за втория срок на
учебната 2016/2017 година. С оцен-
ката от конкурса победителите ще
могат да кандидатстват в три вис-
ши учебни заведения – Техничес-
кия университет в София, Колежа
по енергетика и електроника и в
Минно-геоложкия университет
„Св. Иван Рилски”.

През настоящата година в над-
преварата за стипендии на ЧЕЗ
се включиха над 130 ученици от
гимназии с технически профил на
територията на Западна България.
Финалният трети кръг на конкур-
са „Стани стипендиант на ЧЕЗ” и
церемонията по награждаването
се състояха на 24 март в сградата
на Техническия университет в Со-
фия.

Още шестима ученици получават стипендии от ЧЕЗ

„За мен е голяма чест да бъда
сред толкова талантливи и мла-
ди ученици. Искам специално да
благодаря на техните учители и
наставници, които отделят вре-
ме и енергия и подкрепят учени-

ците в първите им стъпки по про-
фесионалния път. Заставам тук
пред вас като регионален ме-
ниджър на ЧЕЗ за България, за
да заявя отговорно, че компани-
ите на ЧЕЗ в България имат

нужда от Вашите
умения и ентуси-
азъм”, каза регио-
налният мениджър
на ЧЕЗ за Бълга-
рия Карел Крал.

Състезанието се
провежда с парт-
ньорството на Мини-
стерство на образо-
ванието и науката.
То е част от Графи-
ка на националните
състезания по про-
фесии през учебна-
та 2016–2017 г. на
МОН.

Инициативата на
ЧЕЗ стартира през
учебната 2012-2013
г. Целта е да бъдат

поощрени най-талантливите уче-
ници от 12 клас от технически
гимназии на територията на За-
падна България. Досега в кон-
курса са участвали 650 участни-
ци, от които стипендии са полу-

52 мегавата спад на потреблението
по време на “Часът на Земята”

По време на кампанията „Часът на Земята” 2017 г. “ЧЕЗ Разпределе-
ние” отчете над 52 мегавата спад на потреблението на електроенергия в
Западна България.

Спестената от потребителите електроенергия се равнява на консума-
цията на 1 300 000 стандартни електрически крушки по 40 вата. За
сравнение с 2016 г. ЧЕЗ регистрира спад на потреблението от 44 мега-
вата.

„Часът на Земята” се провежда всяка година в последната събота на
март от 20,30 до 21,30 ч. По време на инициативата милиони хора от
целия свят символично изгасяват осветлението в домовете си за един
час, а знакови сгради притъмняват фасадите си. Така всички отправяме
призив за по-устойчиво бъдеще.

Всяка година ЧЕЗ отбелязва символично този ден, като призовава
своите служители да са съпричастни към инициативата, както и отчита
резултата в Западна България от спестената енергия.

Спестената енергия се равнява на
1 300 000 загасени крушки по 40 вата

чили 43-ма. Допълнителна инфор-
мация за регламента на състе-
занието може да бъде намерена

на сайта www.stipendiant.com и
на активната фейсбук страница-
та на състезанието.
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Информационен център на Аурубис България гр. Пирдоп
бул. Цар Освободител 56

Пирдоп 2070
+359 7181 50 87

infocenter.pirdop@aurubis.com

Положението е нетърпимо, трябва спешно финан-
сиране за цялостна рехабилитация – на стр. 6

Кметът на Самоков отново сезира
институциите за пътя до Дупница

Община Костинброд. След пристигането на щъркелите дойде време да закачим мартениците на напъпило
пролетно дръвче! Това направиха, срещу сградата на общината, кметът Трайко Младенов, председателят на
Общинския съвет д-р Атанас Тенев, зам.-кметове Габриела Георгиева, Теодора Гогова и Любен Кънчев,
общински съветници и служители от общинска администрация, много деца.

Община Ихтиман. Пенсионерите от клубовете в общината се събраха заедно, за да отбележат настъпване-
то на пролетта – на стр. 6

Община Своге. Пенсионерите в общината вече могат да се похвалят с чисто нов, напълно обзаведен клуб
– на стр. 6

Община Долна баня. Десетки миряни дойдоха на празничната църковна служба в храм “Успение на
Пресвета Богородица” на големия християнски празник Благовещение – на стр. 6

Мариана ПАНЧЕВА
Община Копривщица. Отно-

во землищата около Копривщица
бяха подпалени. Дали това бе слу-
чайно? На 24 март още рано от
сутринта заваляха обаждания при
дежурните в Общинска админист-
рация. Още на 23 март бяха запа-
лени ливади в местността „Дядо
Ганчо”. Свидетели разказват, че
пожарът е стигнал дори до къщите
в този район на града.

Всеки сигнал на 24 март беше:
има пожар на „Корията”, на „Джа-
фарица” и къде ли още не. В петък,
в обедните и ранните следобедни
часове, градът бе обгазен от дима,
който идваше от юг. Мъглата по-
кри града и създаде доста притес-
нения на неговите жители и об-
щинското ръководство. Хората
бяха активни в обажданията, а
противопожарният екип със спе-
циализирания автомобил буквал-
но хвърчеше от едно огнище на
пламъци на друго. Вечерта на този
злополучен ден завърши с голям
пожар около местността „Бистра”,
който се намира отдясно посока
на пътя към гарата.

Огненото зарево освети Коприв-
щица в ранните часове на нощта.
Неприятното бе, че някои коприв-
щенци, вместо да помогнат, оти-

Землището на Копривщица
отново обхванато от пламъци

доха като зрители да погледат по-
жара. През целия ден бяха под-
палвани ливади и гори в околнос-
тите на нашия иначе хубав и пред-
ставителен за страната ни град,
но… дали след случващото се
същото може да се каже за него-
вите граждани. Защото пламъци
около историческия резерват лум-
ват почти всяка година по това
време. И на мнозина е ясно защо.
Палят се сухи треви и храсти, за
да се освободят пасища, но това
ли е начинът да се реши про-
блемът? Толкова ли са недости-

жим за законите този или тези
подпалвачи? Копривщенци с при-
теснение по повод пожарите ко-
ментираха, че няма възмездие за
такива хора.

Преди няколко години, пак по
повод на такива масови подпалва-
ния, пострадаха много декари гори.
И виновни или наказани за това до
днес няма. Излиза, че народната
поговорка „Кучето си лае, керванът
си върви”, повече от истина, неза-
висимо, че това и боли. Дали и сега
ще е същото? Много съм склонна
да вярвам, че пак ще е така...
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Община Самоков. Кметът на
общината Владимир Георгиев се-
зира за пореден път институциите
за плачевното състояние на пътя
Самоков – Дупница, с искане да
се вземат незабавни и спешни
мерки за рехабилитацията му.
Писмото бе изпратено до прези-
дента, министър-председателя,
министъра на регионалното разви-
тие и благоустройство и Агенция
“Пътна инфраструктура”.

В писмото се припомня, че пътят

бе включен в ЛОТ 23В по проект
“България - Транзитни пътища V”,
но откритата процедура за строи-
телство, обявена в средата на 2014
г. бе отменена. Кметът Георгиев
при разговор с бившия министър
на регионалното министерство е
получил уверение, че ремонтът на
пътя Самоков – Клисура ще бъде
финансиран от ОП “Региони в рас-
теж 2014-2020”, но към настоящия
момент от страна на бенефициен-
та АПИ пътят Самоков – Дупница

не е подаден като проектно пред-
ложение. Крайният срок е 30 ап-
рил 2017 г. По тази причина кметът
на Самоков за пореден път сигна-
лизира отговорните институции,
като в писмото се подчертава, че
“пътят е изключително натоварен,
а състоянието му е толкова лошо,
че са налице сериозни предпос-
тавки за пътнотранспортни произ-
шествия”.

Положението е толкова нетърпи-
мо, че ако финансовия ресурс по

Оперативната програма се окаже
недостатъчен, държавата трябва
да се ангажира и със собствен
ресурс да финансира рехабилита-
цията на пътя.

Владимир Георгиев заяви, че в
момента стартира строителния
сезон и ако трябва всяка седмица
ще изпраща писма, но реални
мерки трябва да бъдат взети още
тази година. Краткосрочните мер-
ки (изкърпване) през годините
вече нямат никакъв ефект.

Бистра БОЯНОВА
Община Костинброд. На 28

март се проведе работна среща
на кмета на общината Трайко
Младенов и зам.-кмета Любен
Кънчев с представители от
Българския червен кръст – Со-
фийска област, в лицето на ди-
ректора на Областния съвет Ро-
сен Василев и главния специа-
лист Диана Андреева.

Присъстващите обсъдиха начи-
ните, по които ще се случва коор-
динацията между организациите,
с цел адекватно подпомагане на-
селението на общината. Работна-
та среща премина в приятелски
дух. Бяха взети конструктивни
решения, с цел подпомагане иде-
ите на младежкото БЧК и за ре-
шаване на проблемите на нужда-
ещите се граждани в общината.
Беше обсъдена идеята за провеж-
дане на курсове на педагози от
всички училища на територията на

община Костинброд по оказване
на бърза помощ и създаване на
спасилен отряд към общинския ин-
спекторат.

Директорът на Обласния съвет
на БЧК изрази готовност да под-
помогне за оборудването на офи-
са на младежкото БЧК. Кметът

на общината отправи покана към
г-н Василев и г-жа Андреева да
посетят двете помещения, пред-
назначени за офис на БЧК.

На 4-ия етаж на Поликлиниката
в града се ремонтират 2 стаи,
предназначени за младежката
организация на БЧК. Двете стаи

са с подменена дограма, нови
врати, шпакловка на стените, те-
ракот на пода, нова електрическа
инсталация и окачен таван.

В близките месеци предстоят
нови срещи на ръководството на
община Костинброд и областния
БЧК.

Любомир КУЗЕВ, спец. кор.
Община Долна баня. Десетки

миряни, майки и баби с деца и
внучета дойдоха на празничната
църковна служба в енорийския
храм “Успение на Пресвета Бого-
родица” на големия християнски
празник Благовещение.

След като отслужи Утреня и

Златоустова света литургия ено-
рийският свещеник ставрофорен
иконом Пламен Димитров поздра-
ви всички присъстващи с празни-
ка и припомни притчата за блага-
та вест, която на този ден получи-
ла Божията Майка, че ще зачене
и ще роди Спасителя на света.

Празничната църковна служба по

традиция бе украсена и с чудесните
песнопения на женския църковен хор
с ръководител Румяна Дамянова, а
за трета поредна година на Благо-
вещение празничен обяд им поради
църковното настоятелство.

След църковната служба пред
храма миряните раздаваха за здра-
ве храна, както и разрешената за

този ден риба.
Сред присъстващите на празнич-

ната църковна служба бяха и пред-
седателката на общинския съвет
в Долна баня Лиляна Драганова
със своята малка внучка Лили,
както и главната счетоводителка
на общината Нина Арнаудска със
своя малък син Йоан.

Община Своге. Пенсионерите в общината вече могат да се похвалят
с чисто нов, напълно обзаведен клуб. Той се намира на центъра на града,
в сградата на автогарата и бе официално открит на 22 март от инж.
Валентин Михайлов – заместник-кмет на общината. Той поздрави всич-
ки присъстващи с новата придобивка, като пожела много приятни прека-
рани мигове в кокетния клуб и поднесе първия им подарък. На церемо-
нията по откриването бе отслужена тържествен водосвет за здраве,
късмет и успехи. Присъстваха зам.- кметът Нина Копринджийска, глав-
ния счетоводител Анелия Стоянова, представители на общинската ад-
министрация. Специални благодарности към общинското ръководство и
специално към кмета Емил Иванов поднесе Милка Георгиева – предсе-
дател на клуб „Доверие”.

Откриването на чисто новия пенсионерски клуб в град Своге е поред-
ното доказателство за ангажираността на общинското ръководство към
проблемите на възрастните хора в общината и е част от активната соци-
ална политика на кмета Емил Иванов и неговия екип. Така пенсионерите
вече разполагат с едно чисто, красиво и модерно местенце в центъра на
града, където ще могат да изпият чаша чай, да премерят кръвното си и
да разменят добра дума.

Юлия АТАНАСОВА
Община Ихтиман. По традиция пенсионерите от клубовете в община-

та се събират заедно, за да отбележат настъпването на пролетта. Добра
организация, много веселие и хубави мигове стоплиха душите на възра-
стните хора. Техните празници бяха споделени от скъпи гости. Кметът на
общината Калоян Илиев, както и зам.-кметовете Даниела Митева и
инж. Тони Кацаров бяха поканени и присъстваха на вълнуващите съби-
тия в с. Живково, клуб „Еледжик”, с. Веринско, с. Черньово.

Ресторант „Виктория” в Ихтиман бе домакин и събра на едно място
представители от всички пенсионерски клубове. Председателят на Об-
щински пенсионерски съюз Дана Янинска произнесе приветствено сло-
во, с което поздрави всички и им пожела много здраве, щастие и усмив-
ки. Свежата атмосфера се чувстваше в програмата на мажоретния
състав, изпятите песни и вълнуващите пожелания, които прозвучаха в
залата от името на общинското ръководство.

Щастието, радостта и хубавите емоции не признават възраст. Всеки бе
дошъл с празнично настроение. Много от присъстващите не се сдържаха
и извиха пъстро хоро, защото явно вече пролетта бе пристигнала и в
сърцата им.

Община Своге, с. Церово.
Празничната среща по инициати-
ва на „Съюза на инвалидите” се
състоя в селото. Гости на търже-
ството бяха представители на пен-
сионерски клубове от гр. Нови
Искър, Виолета Петрова - предсе-
дател на общинската организация
на инвалидите в Своге, кметът на
селото Петър Петков. По стар
български обичай, те бяха посрещ-

нати с питка за здраве и благоден-
ствие.

Зам.-кметът на общината Нина
Копринджийска отправи специа-
лен поздрав и поднесе подарък от
името на кмета Емил Иванов.

През целия ден Церово беше
огласено от много смях и веселие
и хубава българска музика. Заре-
дени с много енергия, присъства-
щите извиха дълги народни хора.

Положението е нетърпимо, трябва спешно финансиране за цялостна рехабилитация

Кметът на Самоков отново сезира
институциите за пътя до Дупница

Ръководството на община Костинброд се
срещна представители на областния БЧК

На Благовещение в Долна баня

Пенсионерите в Своге
с чисто нов клуб

Третата възраст в Ихтиман
отпразнува настъпването на пролетта

На празник в село Церово
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• 6:00 Денят започва - сут-
решен информационен
блок 9:00 По света и у нас

- информационна емисия 9:15 Денят започва с Кул-
тура - културен информационен блок 10:30 Здравето
отблизо - здравно предаване 11:00 Планински хро-
ники - документална поредица 12:00 По света и у нас
- информационна емисия 12:30 Макондо - игрален
филм /Австрия, 2014 г./ 14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Открито с Валя Ахчиева /п./ 15:00 Вяра и
общество с Горан Благоев /п./ 16:00 По света и у нас
- информационна емисия 16:10 Новини на турски
език 16:25 Специализирано предаване за хора с ув-
реден слух 16:40 Телескоп за бъдещето с Джеймс
Уудс - документална поредица /3 еп./ 17:25 Светът е
7 - Обзорно предаване за събитията от международ-
ната политика 17:55 Зелена светлина 18:00 По света
и у нас - информационна емисия 18:30 Още от деня
- публицистично предаване 19:40 Лека нощ, деца!
19:55 Евровизия 2017 /Дания/ 20:00 По света и у нас
- информационна емисия 20:45 Спортни новини - 21:00
Панорама с Бойко Василев - Обзорно публицистич-
но предаване 22:00 Прокълнатите крале - тв филм /4
еп./ (12) 23:00 По света и у нас - информационна
емисия 23:25 Зелена светлина  23:30 Евровизия 2017
/Белгия/ 23:35 “JAZZ before JAZZ” - Марио Станчев
и Лионел Мартен - “Пиано екстраваганца” 2016 0:40
Денят започва с Култура /п./ 1:55 Отблизо с Мира
Добрева /п./ 3:20 Здравето отблизо /п./ 3:50 Теле-
скоп за бъдещето с Джеймс Уудс - документална
поредица /3 еп. /п./ 4:35 Още от деня - коментарно
предаване /п./

• 06:00 „Пингвините от Ма-
дагаскар” - анимация
06:30 „Тази сутрин” – ин-

формационно предаване 09:30 „Преди обед” – ток-
шоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Шо-
уто на Слави” – вечерно токшоу 13:30 Премиера:
„Незабравима” – сериал, с. 2, еп. 15 15:00 Премие-
ра: „Лекар в планината” – сериал, с. 9, еп. 16 16:00
Премиера: „Клиника край езерото” – сериал, с. 1,
еп. 13 17:00 bTV Новините 17:30 „Лице в лице” –
публицистично предаване 17:55 Спорт тото 18:00
„Опасни улици” – сериал, еп. 696 19:00 bTV Новини-
те – централна емисия 20:00 „Твоят мой живот” –
сериал, с. 3, еп. 8 21:00 „Столичани в повече” –
сериал, с. 11, еп. 4 22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу 22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно
токшоу 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00
„Менталист: Крадецът на мисли” – сериал, с. 5, еп.
15 00:50 „Малки сладки лъжкини” – сериал, с. 5, еп.
23 01:40 bTV Новините /п./ 02:10 „Преди обед” /п./ –
токшоу 04:00 „Опасни улици” – сериал, еп. 572 04:50
„Лекар в планината” /п./ – сериал 05:30 „Пингвините
от Мадагаскар” - анимация

• 06.20 „Здравей, Бълга-
рия” – сутрешен блок
09.30 „На кафе” – преда-

ване на NOVA 11.30 „Бон Апети” – предаване 12.00
Новините на NOVA 12.30 „Дила” – сериен филм 13.30
„Моята карма” – сериен филм 14.30 „Прости ми” -
сериен филм 16.00 Новините на NOVA 16.30 „Зави-
наги свързани” (премиера) – сериен филм 17.55 „Тег-
лене на Лото 5 от 35 „Златната топка” 18.00 „Семей-
ни войни”(премиера) – телевизионна игра 19.00 Но-
вините на NOVA – централна емисия 20.00 „Открад-
нат живот: Възмездието” (премиера) – сериен филм
21.00 „Аз обичам България” - предаване на NOVA,
нов сезон 23.00 „Господари на ефира” - забавно пре-
даване 23.30 Новините на NOVA 00.00 „Часът на
Милен Цветков” – предаване на NOVA 01.00 „По-
жарникарите от Чикаго” – сериен филм 02.00 „Зако-
ните на съдбата” – сериен филм 03.30 „Ритъмът на
мечтите” – сериен филм 05.30 „Прости ми” - сериен
филм /п./

• 06:00 „Младият Херку-
лес” - сериал 06:30 „Зина
- принцесата воин” – се-

риал 07:30 „Полицаите от Чикаго” – сериал /п./ 08:45
„Военни престъпления: Лос Анджелис” – сериал /
п./ 10:00 „Досиетата „Грим” – сериал, /п./ 11:00
„Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, /п./ 12:00
„Кобра 11: Обади се!” - сериал /п./ 13:00 „Полицаи-
те от Чикаго” – сериал 14:00 „Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис” – сериал 15:00 „Досиетата
„Грим” – сериал 16:00 „Доставчикът” – екшън 17:55
„Без багаж” – предаване за туризъм 18:30 „Госпо-
дари на ефира” - забавно предаване /п./ 19:00 „Уокър
- тексаският рейнджър” – сериал 20:00 „Кобра 11:
Обади се!” - сериал 21:00 „Хавай 5-0” - сериал 22:00
„Токарев” – екшън 00:10 „Фрактура” – предаване за

публицистично предаване 10:00 Библиотеката - пре-
даване за литература и култура 11:00 Отблизо с
Мира Добрева - развлекателно предаване 12:00 По
света и у нас - информационна емисия 12:30 Бразди
- Предаване за земеделие 13:00 Иде нашенската
музика - предаване за фолклор 14:00 Малки истории
- предаване на социална тематика 14:55 Иван Радо-
ев: Поетът стреля в сърцето си /по повод 90 г. от
рождението на писателя/ - двусериен документален
филм /България, 2010 г./, 1 част 16:00 Животът е
вкусен - Кулинарно риалити 17:00 Вяра и общество
с Горан Благоев - Предаване за религия и култура
18:15 Световно първенство по фигурно пързаляне:
Танцови двойки /волна програма/ - пряко предаване
от Хелзинки /Финландия/ /Резерв: Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас - информационна емисия
20:30 Спортни новини 20:45 Шоуто на Канала - раз-
влекателно предаване 21:45 Мисисипи в пламъци -
игрален филм /САЩ, 1988 г./ 23:50 По света и у нас
- информационна емисия 0:05 Шерлок - сериен игра-
лен филм /2 еп. /п./ 1:35 Прокълнатите крале - тв
филм /3 еп. /п./ (12) 2:30 Планински хроники - доку-
ментална поредица /п./ 3:25 Библиотеката /п./ 4:25
Малки истории /п./ 5:20 Бразди /п./

• 06:00 „Костенурките
Нинджа” – анимация 07:00
„Дневниците на Кари” –

сериал, с. 1, еп. 6 08:00 „Тази събота и неделя” –
предаване 11:00 Cool…T – лайфстайл предаване 12:00
bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Домашен
арест” – сериал, с. 1, еп. 21 13:00 „Луд по теб” –
комедия, драма, романтичен (САЩ, 1999) 15:00 „Се-
дем часа разлика” – сериал, с. 1, еп. 4 16:00 „Мар-
малад” – токшоу 18:00 „Карбовски: Втори план” –
документална поредица 19:00 bTV Новините – цент-
рална емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за
журналистически филми и разследвания 20:00 „Так-
си в Ню Йорк” – криминален, комедия (САЩ, 2004)
22:00 „Aх, тази Мери” - комедия (САЩ, 1998) 00:30
„Мадеа и програмата за защита на свидетели” – ко-
медия (САЩ, 2012) 02:30 „Малки сладки лъжкини” –
сериал, с. 5, еп. 24 03:20 „Мармалад” /п./ – токшоу
05:10 Cool…T /п./ – лайфстайл предаване

• 07.00 „Медици” – сериен
филм 08.00 „Събуди се...”
– предаване 11.00 „Съде-

бен спор” – предаване на NOVA 12.00 Новините на
NOVA 12.30 Темата на NOVA 12.50 „Професия блон-
динка 3” – филм 14.30 „Най-доброто в мен” – филм
17.00 „Шеф под прикритие” - риалити 17.55 „Теглене
на Лото 5 от 35 „Златната топка” 18.00 „Ничия земя”
– предаване 19.00 Новините на NOVA – централна
емисия 19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 20.00 „Бърз
и яростен” – филм 22.10 „Паник стая” – филм 00.20
„Най-доброто в мен” – филм /п./ 02.20 „Бърз и ярос-
тен” – филм /п./ 05.00 „Професия блондинка 3” – филм
/п./

• 06:00 „Робинзон Крузо”
– сериал 06:50 „Без багаж”
– предаване за туризъм /

п./ 07:30 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, 2
епизода 10:50 „G.I. Joe: Изгревът на Кобра” – екшън
/п./ 13:00 „Национална лотария” /п./ 13:30 „Елементар-
но, Уотсън” – сериал 14:30 „Специално разузнаване” –
сериал 15:30 „Камиони по леда” – риалити 16:30 „Има-
ло едно време на запад” – уестърн 20:00 „Дънди кро-
кодила 2” – приключенска комедия 22:15 „Съпротива”
– сериал 23:15 Професионална борба: „Разбиване”
00:15 Еротичен телепазар 02:15 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал /п./

• 05:45 „Срещи с извест-
ни личности” – токшоу
06:15 „Снежна Коледа” –

романтичен 08:15 „Къща на брега” – романтичен /п./
10:30 „Повярвай в любовта” – романтична комедия /
п./ 12:30 „Шрек Трети” – анимационен филм 14:30
„Извън контрол” – криминален 17:00 „Актьорско сту-
дио” - токшоу 18:00 „Ние, нашите и вашите” – сери-
ал, 2 епизода 20:00 „От местопрестъплението: Мая-
ми” – сериал 21:00 „Съкровището: Книгата на тайни-
те” – екшън 23:30 „От местопрестъплението: Маями”
– сериал /п./ 00:30 „Конан Варварина” – приключен-
ски екшън /п./

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 07:30 „Мента-

лист: Крадецът на мисли” – сериал, с. 7, еп. 3-5 10:30
„Дронове-убийци” – екшън, трилър (САЩ, 2016) 12:30
„Зората на планетата на маймуните” - драма, екшън,
фантастика (САЩ, 2014) 15:00 „Готъм” – сериал, с.2,
еп. 5, 6 17:00 „Дивата муха” - предаване за екстрем-
ни спортове 17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ” – предава-
не за строителство, ремонти, обзавеждане и дизайн

Комеди

Комеди

рок музика /п./ 02:30 Еротичен телепазар
• 05:30 „Наследството на
Гулденбург” – сериен
филм /п./ 06:30 „Виолета”

– сериaл, 2 епизода 08:30 „Наследството на Гулден-
бург” – сериен филм 09:30 „Скандал” – сериал /п./
10:45 „Черният списък” – сериал /п./ 12:00 „Тенекие-
ният човек” – приключенски, III част 14:00 „Пътеше-
ствие до края на света” – приключенски, III част
15:45 „С дъх на канела” - романтичен /п./ 18:00 „Скан-
дал” – сериал 19:00 „Черният списък” – сериал 20:00
„От местопрестъплението: Маями” – сериал 21:00
„Конан Варварина” – приключенски екшън 23:20 „От
местопрестъплението: Маями” – сериал /п./ 00:20
„Пътешествие до края на света” – приключенски, III
част /п./

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 08:00 „Ирис” –

сериал, еп. 7 09:30 „4х4” – предаване за офроуд 10:00
„Кости” – сериал, с. 9, еп. 21 11:00 „Стрелата” – с.3,
еп. 6 12:00 „Ренегат” – с.3, еп. 1 13:00 „Ледено бед-
ствие” – екшън, фантастика (САЩ, 2014) 14:45 „Си-
новете на анархията” – сериал, с. 6, еп. 4 16:00 „Злат-
ното момче” – сериал, еп. 4 17:00 „Ренегат” – сери-
ал, с. 3, еп. 2 18:00 „Стрелата” – еп. 3, еп. 7 19:00
„Кости” – сериал, с. 9, еп. 22 20:00 Премиера: „Готъм”
– сериал, с. 2, еп. 8 21:00 bTV Новините – централна
емисия 22:00 „Последният ловец на вещици” - екшън,
приключенски, фентъзи (САЩ, 2015) 00:15 „Готъм” –
сериал, с.2, еп. 8 01:15 „Кости” – сериал, с. 9, еп. 22
02:15 „Ирис” – сериал, еп. 7 03:30 „Златното момче”
– сериал, еп. 4 04:30 „Стрелата” – еп.3, еп.7 05:15
„Тежки престъпления” – сериал, с. 3, еп. 18

• 06:00 „Изгубена” – сери-
ал, с. 5, еп. 8 07:00 „Ри-
золи и Айлс: Криминални

досиета” – сериал, с. 4, еп. 15 08:30 „Х-Мен начало-
то: Върколак” - екшън, трилър, фентъзи (САЩ, 2009)
11:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сери-
ал, с. 5, еп. 1, 2 13:00 „Изгубена” – с.5, еп. 9 14:00
„Хрониките на Нарния: Плаването на разсъмване” -
приключенски, фантастика (Велкобритания, 2010)
16:15 „Природни сили” - комедия, романтичен (САЩ,
1999) 18:45 „Елегия” – драма, романтичен (САЩ,
2008) 21:00 „Стрелецът” - екшън, драма, криминален
(Испания, Великобритания, 2015) 23:30 „Последен
изход 5” – ужаси (САЩ, 2011) 01:15 „Такъв е жи-
вотът” – комедия (САЩ, 2010)

• 06:00 „Клуб Веселие” –
сериал, с. 4 07:00 „Модер-
но семейство” – комеди-

ен сериал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 1
09:00 „Комиците” – комедийно шоу 10:00 „Любов от
разстояние” - романтичен, комедия (САЩ, 2010) 12:00
„Приятели” – комедиен сериал 13:30 „Мутра по заме-
стване” – сериал 14:30 „Домашен арест” – комедиен
сериал 15:30 „Новите съседи” /п./ – комедиен сериал
17:00 „Столичани в повече” – сериал, с. 11 18:00
„Мутра по заместване” – сериал, с. 3 19:00 „Модерно
семейство” – комедиен сериал, с. 5 20:00 Премиера:
„Новите съседи” – комедиен сериал, с. 9, еп. 8 21:30
„Домашен арест” – комедиен сериал, с. 4 22:30 „Два-
ма мъже и половина” – комедиен сериал, с. 1 00:00
„Любов от разстояние” - романтичен, комедия (САЩ,
2010) 02:00 „Клуб Веселие” /п./ – комедиен сериал
03:00 „Загадките на Лора” /п./ – комедиен сериал
04:00 „Мутра по заместване” /п./ – комедиен сериал
05:00 „Модерно семейство” – комедиен сериал

• 06:00 Сирени, еп. 10, 11
06:45 Психаротерапия, еп.
3, 4 07:35 Семейство

Симпсън, еп. 9, 10 08:25 Семейство Симпсън, еп. 19
08:55 Светкавицата, еп. 20, 21 10:45 Касъл, еп. 21, 22
12:35 Легион, еп. 8 13:30 Семейство Симпсън, еп. 11,
12 14:25 Психаротерапия, еп. 5, 6 15:20 Агентите на
ЩИТ, еп. 1 16:15 Кости, еп. 19 17:10 От местопрестъ-
плението: Маями, еп. 25 18:05 Светкавицата, еп. 22,
23 20:00 Касъл, еп. 23, 24 22:00 Империя, еп. 10 22:55
От местопрестъплението: Маями, еп. 1 23:50 Живите
мъртви, еп. 15 00:50 Изгнаник, еп. 6 01:45 „Атланта“,
еп. 9, 10 02:30 Психо, еп. 8 03:15 Семейство Симпсън,
еп. 19 03:40 Сирени, еп. 10, 11 04:25 „Атланта“, еп. 9,
10 05:10 Психо, еп. 8

• 5:40 Панорама с Бойко
Василев /п./ 6:45 Телепа-
зарен прозорец 7:00 Ми-

лион и две усмивки - детско предаване 8:00 По све-
та и у нас - информационна емисия 9:00 Плюс това -

18:00 „Пета предавка” – автомобилно предаване 18:45
„Възходът на планетата на маймуните” - екшън, фан-
тастика, приключенски (САЩ, 2011) 21:00 bTV Но-
вините – централна емисия 21:45 bTV Репортерите –
предаване за журналистически филми и разследва-
ния 22:00 „Как прекарах лятната ваканция” – драма,
екшън (САЩ, 2012) 23:45 „Ледено бедствие” – екшън,
фантастика (САЩ, 2014) 01:30 „Менталист: Крадецът
на мисли” – сериал, с. 7, еп. 3-5 04:30 „Погрешен
завой 4” – ужаси, трилър, САЩ, Германия, 2011 г.

• 06:00 „Флика 3: Най-доб-
ри приятели” – семеен
(САЩ, 2012) 08:15 „Оби-

чам те, човече” - комедия, романтичен (САЩ, 2009)
10:30 „Такъв е животът” – комедия (САЩ, 2010) 13:00
„Х-Мен: Първа вълна” – екшън, фентъзи (САЩ, 2011)
15:30 „Върколакът” – екшън, приключенски, фентъ-
зи (САЩ, 2013) 18:00 „Като на кино” – предаване за
кино 19:00 „Дневникът на един дръндьо” – комедия
(САЩ, 2010) 21:00 „Зараза” - екшън, драма, трилър
(САЩ, 1995) 23:30 Премиера: „Дело на дявола” -
ужаси (САЩ, 2014) 01:30 „Последен изход 5” – ужа-
си (САЩ, 2011) 03:15 „Убийството” – сериал, с. 4,
еп. 4, 5

• 06:00 „Слънчева Фила-
делфия” – сериал 07:00
„Пенсионер на 35” – сери-

ал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 2 09:00
„Майк и Моли” – сериал, с. 5 10:00 „Какво искат
момичетата” - драма, комедия, романтичен (САЩ,
1996) 12:00 „Новите съседи “ /п./ – комедиен сериал
15:00 „Моето семейство” – комедиен сериал 17:30
„Домашен арест” /п./ – сериал 18:30 „Столичани в
повече” – сериал, с. 11, еп. 3 19:30 „Майк и Моли” /
п./ – сериал 20:30 „Умирай трудно” - екшън (САЩ,
1988) 22:30 „Слънчева Филаделфия” – сериал 23:30
„Моето семейство” /п./ – комедиен сериал 02:00 „Пен-
сионер на 35” /п./ – комедиен сериал 03:00 „Загадки-
те на Лора” /п./ – сериал 04:00 „Майк и Моли” /п./ –
сериал 05:00 „Слънчева Филаделфия” /п./ – сериал

• 06:00 Агент Картър, еп.
8, 9 07:35 Как се запоз-
нах с майка ви, еп. 4 - 11

11:10 От местопрестъплението: Маями, еп. 23 - 25
13:55 Семейство Симпсън, еп. 6 14:25 „Пазители на
Галактиката“ - игрален филм 16:50 Кости, еп. 17 - 19
19:30 „Бръснарницата“ – игрален филм 21:35 Как се
запознах с майка ви, еп. 4 22:00 Куантико, еп. 13
22:55 “АПБ“, еп. 2 23:55 Живите мъртви, еп. 15 00:50
Кости, еп. 20 - 22 03:15 Как се запознах с майка ви,
еп. 5 - 11

• 5:50 Иде нашенската
музика /п./ 6:45 Телепа-
зарен прозорец 7:00 Не-

делно евангелие 7:10 Зелената линейка 8:00 По све-
та и у нас - информационна емисия 9:00 Денят за-
почва с Георги Любенов - публицистично предаване
11:00 Отблизо с Мира Добрева - Развлекателно пре-
даване 12:00 По света и у нас - информационна еми-
сия 13:00 Музикална сцена БНТ1 Любомир Дамя-
нов в “Полет” 14:00 Непозната земя 14:30 Световно
първенство по фигурно пързаляне: Галаконцерт - пряко
предаване от Хелзинки /Финландия/ 16:35 Баскет-
бол: Мач на звездите - пряко предаване от Двореца
на спорта във Варна 18:30 Спорт ТОТО 19:05 Сре-
щи с извънземни - 4-серийна документална пореди-
ца /САЩ, 2004 г./, 1 еп. 19:50 Лека нощ, деца! 20:00
По света и у нас - информационна емисия 20:30 Спорт-
ни новини 20:45 Потъването на Созопол - игрален
филм /България, 2014 г./ 22:30 По света и у нас -
информационна емисия 22:45 Нощни птици - Вечер-
но токшоу 23:45 Шерлок - сериен игрален филм /3
еп. /п./ 1:20 Прокълнатите крале - тв филм /4 еп. /п./
(12) 2:15 Срещи с извънземни - документална поре-
дица /п./ 3:00 Планински хроники - документална
поредица /п./ 3:40 Плюс това /п./ 4:40 Вяра и обще-
ство с Горан Благоев /п./ 5:50 Бързо, лесно, вкусно
- рецепта на деня

• 06:00 „Костенурките
Нинджа” – анимация 07:00
„Дневниците на Кари” –

сериал, с. 1, еп. 7 08:00 „Тази събота и неделя” –
предаване 11:00 „Търси се…” – токшоу 12:00 bTV
Новините – обедна емисия 12:30 „Домашен арест” –
сериал, с. 1, еп. 22 13:00 „Улични танци: Да раз-
търсим света” – драма, музикален (Канада, 2011)
15:00 „Седем часа разлика” – сериал, с. 1, еп. 5
16:10 „Космос” – документална поредица 17:00 „120
минути” – публицистично предаване 17:50 Спорт тото

НоваТВ

Фокс

Фокс

bTV Екшън

НЕДЕЛЯ 2 април

Канал 1

Синема

bTV Екшън

Синема

СЪБОТА 1 април

Канал 1

БиТиВи
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Кино
НОВА

Диема

БиТиВи

НоваТВ

НОВА
Кино

bTV Екшън

Диема

НоваТВ

bTV Екшън

Комеди

Комеди

Канал 1
ВТОРНИК 4 април

БиТиВи

18:00 „120 минути” – публицистично предаване 19:00
bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репор-
терите – поредица за журналистически филми и раз-
следвания 20:00 „Гласът на България” – музикално
риалити шоу 21:30 „Папараци” – телевизионен табло-
ид 22:30 „Тарикатите Блум” – комедия, приключенс-
ки, романтика (САЩ, 2008) 00:30 „Като на кино” –
предаване за кино 01:20 „Малки сладки лъжкини” –
сериал, с. 5, еп. 25 02:20 „120 минути” /п./ – публи-
цистично предаване 03:50 „Карбовски: Втори план” /
п./ – документална поредица 04:40 „Търси се…” /п./ –
токшоу 05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично пре-
даване

• 06.30 „Иконостас” 07.00
„Медици” – сериен филм
08.00 „Събуди се...” – пре-

даване 11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA 12.30 „Бавачка по призва-
ние” – филм 14.15 „На среща с любовта” (премиера)
– филм 16.00 „Етажна собственост” – комедиен се-
риал 17.00 „Комбина” – предаване на NOVA 19.00
Новините на NOVA – централна емисия 19.30 Тема-
та на NOVA 20.00 „Белият дом: Под заплаха” (пре-
миера) – филм 22.40 „Трите Хикса 2: Следващо ниво”
– филм 00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п./ 01.10
„На среща с любовта” – филм /п./ 04.00 „Бавачка по
призвание” – филм /п./ 05.20 „Часът на Милен Цвет-
ков” – предаване на NOVA /п./

• 05:30 „Робинзон Крузо”
– сериал 06:30 „Камиони
по леда” – риалити /п./

07:30 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, 3 епи-
зода 11:00 „Доставчикът” – екшън /п./ 13:00 „Без
багаж” – предаване за туризъм 13:30 „Елементарно,
Уотсън” – сериал 14:30 „Дънди крокодила 2” – при-
ключенска комедия /п./ 17:00 Студио „Първа лига”,
директно 17:30 Футбол: Дунав – Славия, мач от Първа
професионална лига, директно 19:30 Студио „Първа
лига”, директно 20:00 „Американски тюлени” – екшън
22:00 „Съпротива” – сериал 23:00 Професионална
борба: „Челен сблъсък” 00:00 „Фрактура” – предава-
не за рок музика 02:30 Еротичен телепазар 04:30
„Уокър - тексаският рейнджър” – сериал /п./

• 05:30 „Актьорско студио”
- токшоу 06:20 „Сладки не-
приятности по Коледа” –

романтичен филм 08:20 „Бетовен 5” – семейна коме-
дия 10:30 „Шрек Трети” – анимационен филм /п./ 12:30
„Призрачни приятели” – семеен 14:20 „Съкровище-
то: Книгата на тайните” – екшън /п./ 17:00 „София –
Ден и Нощ” – риалити сериал, 3 епизода /п./ 20:00
„От местопрестъплението: Маями” – сериал 21:00
„Мики Синьото око” – криминална комедия 23:10 „От
местопрестъплението: Маями” – сериал /п./ 00:10
„Извън контрол” – криминален /п./

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 08:00 „Мента-

лист: Крадецът на мисли” – сериал, с. 7, еп. 6-8 10:45
„Проект „Психокинеза” – екшън, трилър (САЩ, 2016)
12:45 „Последният ловец на вещици” - екшън, при-
ключенски, фентъзи (САЩ, 2015) 15:00 „Готъм” – се-
риал, с. 2, еп. 7, 8 17:00 „Дивата муха” - предаване
за екстремни спортове 17:30 Премиера: „МИСИЯ
МОЯТ ДОМ” – предаване за строителство, ремонти,
обзавеждане и дизайн 18:00 „Пета предавка” – авто-
мобилно предаване 18:30 „Зората на планетата на
маймуните” - драма, екшън, фантастика (САЩ, 2014)
21:00 bTV Новините – централна емисия 21:45 bTV
Репортерите – предаване за журналистически фил-
ми и разследвания 22:00 „Опасна жертва” – трилър,
Германия, Канада (САЩ, 2008) 23:45 „Погрешен за-
вой 4” – ужаси, трилър, САЩ, Германия, 2011 г. 01:30
„Менталист: Крадецът на мисли” – сериал, с. 7, еп. 6-
8 04:30 „Опасна жертва” – трилър, Германия, Канада
(САЩ, 2008)

• 06:00 „Като на кино” –
предаване за кино 07:15
„Втората Земя” – драма

(САЩ, 2011) 09:15 „Край реката” - екшън, трилър
(Канада, 2012) 11:00 „Природни сили” - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 1999) 13:30 „Х-Мен: Дни на отмина-
лото бъдеще” - екшън, фентъзи (САЩ, Великобрита-
ния, 2014) 16:15 „Играта на Ендър“ – екшън, фантас-
тика (САЩ, 2013) 18:30 „Зараза” - екшън, драма,
трилър (САЩ, 1995) 21:00 „Код: Олимп” – екшън,
трилър (САЩ, 2013) 23:30 „Джуно” – драма, комедия
(САЩ, 2007) 01:30 „Стрелецът” - екшън, драма, кри-
минален (Испания, Великобритания, 2015) 04:00
„Убийството” – сериал, с. 4, еп. 6

• 06:00 „Слънчева Фила-
делфия” – сериал 07:00
„Пенсионер на 35” – сери-

ал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 2 09:00
„Майк и Моли” – сериал, с. 5 10:00 „Умирай трудно” -
екшън (САЩ, 1988) 12:00 „Новите съседи “ /п./ –
комедиен сериал 15:00 „Моето семейство” – комеди-
ен сериал 17:30 „Домашен арест” /п./ – сериал 18:30
„Столичани в повече” – сериал, с. 11, еп. 4 19:30
„Майк и Моли” /п./ – сериал 20:30 „Какво искат мо-
мичетата” - драма, комедия, романтичен (САЩ, 1996)
22:30 „Слънчева Филаделфия” – сериал 23:30 „Моето
семейство” /п./ – комедиен сериал 02:00 „Пенсионер
на 35” /п./ – комедиен сериал 03:00 „Загадките на
Лора” /п./ – сериал 04:00 „Майк и Моли” /п./ – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия” /п./ – сериал

• 06:00 Агент Картър, еп.
10 06:45 Кости, еп. 20
07:35 Как се запознах с

майка ви, еп. 12 - 19 11:10 Светкавицата, еп. 1 - 3
13:50 Семейство Симпсън, еп. 7 14:20 „Бръснарни-
цата“ – игрален филм 16:20 Как се запознах с майка
ви, еп. 12 16:45 Кости, еп. 20 - 22 19:30 Ван Хелсинг
– игрален филм 22:05 Легион, еп. 8 23:05 Империя,
еп. 10 00:00 24: Наследството, еп. 9 00:55 Кости, еп.
1 - 3 03:15 Как се запознах с майка ви, еп. 13 - 19

• 6:00 Денят започва - сут-
решен информационен
блок 9:00 По света и у нас

- информационна емисия 9:15 Денят започва с Кул-
тура - културен информационен блок 10:30 Здравето
отблизо - здравно предаване 11:20 Дързост и красо-
та - тв филм /3907 еп./ 11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас - информационна емисия 12:30
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 12:45
Телепазарен прозорец 13:00 Книга на книгите 2 -
анимационен филм /2 еп./ 13:30 Лошите добри при-
ятели - детски тв филм /13, последен еп./ 13:55 Шоу-
то на Канала /п./ 14:55 Телепазарен прозорец 15:10
Чиста кръв - тв филм /99 еп./ 16:00 По света и у нас
- информационна емисия 16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 16:40 Малки истории -
предаване на социална тематика 16:55 Музика на
сърцето - 12-сериен тв филм /Италия, 2013 г./, 1 еп.
17:45 Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./
17:55 Зелена светлина 18:00 По света и у нас - ин-
формационна емисия 18:40 Още от деня - публицис-
тично предаване 19:40 Лека нощ, деца! 19:55 Евро-
визия 2017 /Естония/ 20:00 По света и у нас - инфор-
мационна емисия 20:45 Спортни новини 21:00
История.bg - 110 години от убийството на Димитър
Петков 22:10 Прокълнатите крале - тв филм /5 еп./
(12) 23:00 По света и у нас - информационна емисия
23:25 Зелена светлина 23:30 Евровизия 2017 /Кипър/
23:35 В сянката на властта 2 - тв филм /3 еп./ 0:25
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 0:35 Де-
нят започва с Култура /п./ 1:50 Музика на сърцето -
тв филм /1 еп. /п./ 2:40 Чиста кръв - тв филм /99 еп.
/п./ 3:35 В сянката на властта 2 - тв филм /3 еп. /п./
4:25 Дързост и красота - тв филм /3907 еп. /п./ 4:45
Още от деня - коментарно предаване /п./ 5:50 Бързо,
лесно, вкусно - рецепта на деня

• 06:00 „Пингвините от
Мадагаскар” - анимация
06:30 „Тази сутрин” – ин-

формационно предаване 09:30 „Преди обед” – ток-
шоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Шо-
уто на Слави” – вечерно токшоу 13:30 Премиера:
„Незабравима” – сериал, с. 2, еп. 16 15:00 Премие-
ра: „Клиника край езерото” – сериал, с. 1, еп. 14, 15
17:00 bTV Новините 17:30 „Лице в лице” – публицис-
тично предаване 17:55 Спорт тото 18:00 „Опасни ули-
ци” – сериал, еп. 698 19:00 bTV Новините – централ-
на емисия 20:00 „Твоят мой живот” – сериал, с. 3, еп.
9 21:00 MasterChef – кулинарно шоу, с. 3 22:30 „Шо-
уто на Слави” – вечерно токшоу 23:30 bTV Новините
– късна емисия 00:00 „Менталист: Крадецът на мис-
ли” – сериал, с. 5, еп. 16 01:00 „Не вярвай на кучката
от апартамент 23” – сериал, с. 2, еп. 1 01:30 „Преди
обед” /п./ – токшоу 03:30 Премиера: „Незабравима” /
п./ – сериал 04:40 „Опасни улици” – сериал, еп. 573
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

• 06.20 „Здравей, Бълга-
рия” – сутрешен блок 09.30
„На кафе” – предаване на

NOVA 11.30 „Бон Апети” – предаване 12.00 Новини-
те на NOVA 12.30 „Дила” – сериен филм 13.30 „Моя-
та карма” (премиера) – сериен филм 14.30 „Прости
ми”(премиера) - сериен филм 16.00 Новините на
NOVA 16.30 „Завинаги свързани” (премиера) – се-
риен филм 17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната
топка” 18.00 „Семейни войни”(премиера) – телевизи-
онна игра 19.00 Новините на NOVA – централна еми-
сия 20.00 „Като две капки вода” – забавно предаване
23.00 „Господари на ефира” - забавно предаване 23.30
Новините на NOVA 00.00 „Часът на Милен Цветков”
– предаване на NOVA 01.00 „Пожарникарите от Чи-
каго” – сериен филм 02.00 „Законите на съдбата” –
сериен филм 03.15 „Ритъмът на мечтите” – сериен
филм 04.00 „Прости ми” - сериен филм /п./ 05.15
„Часът на Милен Цветков” – предаване на NOVA /п./

• 06:00 „Без багаж” – пре-
даване за туризъм /п./
06:30 „Зина - принцесата

воин” – сериал 07:30 „Полицаите от Чикаго” – сериал
/п./ 08:45 „Военни престъпления: Лос Анджелис” –
сериал /п./ 10:00 „Досиетата „Грим” – сериал /п./ 11:00
„Уокър - тексаският рейнджър” – сериал /п./ 12:00
„Кобра 11: Обади се!” - сериал /п./ 13:00 „Полицаите
от Чикаго” – сериал 14:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” – сериал 15:00 „Досиетата „Грим” –
сериал 16:00 „Бесен полет” - екшън /п./ 17:55 „Без
багаж” – предаване за туризъм 18:30 „Господари на
ефира” - забавно предаване /п./ 19:00 „Уокър - тек-
саският рейнджър” – сериал 20:00 „Кобра 11: Обади
се!” - сериал 21:00 „Скорпион” - сериал 22:00 „Трудна
мишена” - екшън 00:00 „Скорпион” - сериал /п./ 01:00
Еротичен телепазар 03:00 „Национална лотария” /п./

03:30 „Зина - принцесата воин” – сериал /п./
• 05:50 „Наследството на
Гулденбург” – сериен филм
/п./ 06:50 „Виолета” –

сериaл, 2 епизода 08:50 „Наследството на Гулден-
бург” – сериен филм 09:50 „Скандал” – сериал /п./
11:00 „Черният списък” – сериал /п./ 12:00 „Тенекие-
ният човек” – приключенски, I част /п./ 14:00 „При-
зрачни приятели” – семеен /п./ 16:00 „Мики Синьото
око” – криминална комедия 18:00 „Скандал” – сериал
19:00 „Черният списък” – сериал 20:00 „От местопре-
стъплението: Маями” – сериал 21:00 „Клубът на ку-
пувачите от Далас” – драма 23:20 „От местопрестъп-
лението: Маями” – сериал /п./ 00:20 „Търси се при-
ятел за края на света” – комедия

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 08:00 „Ирис” –

сериал, еп. 8 09:30 „4х4” – предаване за офроуд 10:00
„Кости” – сериал, с. 9, еп. 22 11:00 „Стрелата” – еп. 3,
еп. 7 12:00 „Ренегат” – с. 3, еп. 2 13:00 „Как прека-
рах лятната ваканция” – драма, екшън (САЩ, 2012)
15:00 „Синовете на анархията” – сериал, с. 6, еп. 5
16:00 „Златното момче” – сериал, еп. 5 17:00 „Рене-
гат” – с. 3, еп. 3 18:00 „Стрелата” – еп. 3, еп. 8 19:00
„Кости” – сериал, с. 9, еп. 23 20:00 Премиера: „Готъм”
– сериал, с. 2, еп. 9 21:00 bTV Новините – централна
емисия 22:00 „Погрешен завой 5” - ужаси, трилър,
САЩ, 2012 23:45 „Готъм” – сериал, с. 2, еп. 9 00:45
„Кости” – сериал, с. 9, еп. 23 01:45 „Ирис” – сериал,
еп. 8 03:15 „Златното момче” – сериал, еп. 5 04:15
„Стрелата” – еп.3, еп. 8 05:15 „Тежки престъпления”
– сериал, с. 3, еп. 19

• 06:00 „Изгубена” – сери-
ал, с. 5, еп. 9 07:00 „Ризо-
ли и Айлс: Криминални до-

сиета” – сериал, с. 5, еп. 2 08:30 „Код: Олимп” –
екшън, трилър (САЩ, 2013) 11:15 „Ризоли и Айлс:
Криминални досиета” – сериал, с. 5, еп. 3, 4 13:15
„Изгубена” – сериал, с. 5, еп. 10 14:15 „Зараза” -
екшън, драма, трилър (САЩ, 1995) 16:45 „Къща на
сенките” – драма, трилър (САЩ, 2011) 19:00 „Джуно”
– драма, комедия (САЩ, 2007) 21:00 Премиера: „Код
Лондон” – екшън, криминален, трилър (САЩ, Вели-
кобритания, България, 2016) 23:15 „Училище за гад-
няри” – комедия (САЩ, 2006) 01:15 „Убийството” –
сериал, с. 3, еп. 1, 2 03:15 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, с. 5, еп. 3, 4

• 06:00 „Клуб Веселие” –
сериал, с. 4 07:00 „Модер-
но семейство” – комедиен

сериал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 1 09:00
„Столичани в повече” – сериал, с. 11 10:00 „Рамона и
Бийзъс”, комедия, семеен (САЩ, 2010) 12:00 „При-
ятели” – комедиен сериал 13:30 „Мутра по замества-
не” – сериал 14:30 „Домашен арест” – комедиен се-
риал 15:30 „Новите съседи” /п./ – комедиен сериал
17:00 „Комиците и приятели” – комедийно предаване
18:00 „Мутра по заместване” – сериал, с. 3 19:00
„Модерно семейство” – комедиен сериал, с. 5 20:00
Премиера: „Новите съседи” – комедиен сериал, с. 9,
еп. 9 21:30 „Домашен арест” – комедиен сериал, с. 4
22:30 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал,
с. 2 00:00 „Рамона и Бийзъс”, комедия, семеен (САЩ,
2010) 02:00 „Клуб Веселие” /п./ – комедиен сериал
03:00 „Загадките на Лора” /п./ – комедиен сериал
04:00 „Мутра по заместване” /п./ – комедиен сериал
05:00 „Да отгледаш Хоуп” – комедиен сериал

• 06:00 Сирени, еп. 12, 13
06:45 Психаротерапия, еп.
5, 6 07:35 Семейство

Симпсън, еп. 11, 12 08:25 Семейство Симпсън, еп.
20 08:55 Светкавицата, еп. 22, 23 10:45 Касъл, еп. 23
11:40 Легион, еп. 8 12:35 Империя, еп. 10 13:30 Се-
мейство Симпсън, еп. 13, 14 14:25 Психаротерапия,
еп. 7, 8 15:25 Ван Хелсинг – игрален филм 18:05
Хавай 5-0, еп. 1, 2 20:00 Касъл, еп. 1, 2 22:00 “АПБ“,
еп. 3 23:00 Живите мъртви, еп. 16 23:50 Кости, еп.
20 00:50 Изгнаник, еп. 7 01:45 Синът на Зорн, еп. 1
02:05 По-щастливите ни приятели, еп. 1 02:30 Психо,
еп. 9 03:15 Семейство Симпсън, еп. 20 03:40 Сире-
ни, еп. 12, 13 04:25 Синът на Зорн, еп. 1 04:45 По-
щастливите ни приятели, еп. 1 05:10 Психо, еп. 9

• 6:00 Денят започва - сут-
решен информационен
блок 9:00 По света и у нас

- информационна емисия 9:15 Денят започва с Кул-
тура - културен информационен блок 10:30 Здравето
отблизо - здравно предаване 11:20 Дързост и красо-
та - тв филм /3908 еп./ 11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас - информационна емисия 12:30
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 12:40
Телепазарен прозорец 12:55 Книга на книгите 2 -
анимационен филм /3 еп./ 13:20 Пиксел Пинки - 13-
сериен анимационен филм /Австралия, 2009 г./, 1 еп.
13:45 История.bg - 110 години от убийството на Ди-
митър Петков /п./ 14:55 Телепазарен прозорец 15:10
Чиста кръв - тв филм /100 еп./ 16:00 По света и у нас
- информационна емисия 16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 16:40 Малки истории /
п./ 16:55 Музика на сърцето - тв филм /2 еп./ 17:45
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 17:55

Зелена светлина 18:00 По света и у нас - информаци-
онна емисия 18:40 Още от деня - публицистично пре-
даване 19:40 Лека нощ, деца! 19:55 Евровизия 2017
/Македония/ 20:00 По света и у нас - информационна
емисия 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с
Добрина Чешмеджиева - Дискусионно предаване
22:00 Прокълнатите крале - тв филм /6 еп./(12) 23:00
По света и у нас - информационна емисия 23:25 Зе-
лена светлина 23:30 Евровизия 2017 /Чехия/ 23:35 В
сянката на властта 2 - тв филм /4 еп./ 0:30 Денят
започва с Култура /п./ 1:45 Музика на сърцето - тв
филм /2 еп. /п./ 2:35 Чиста кръв - тв филм /100 еп. /
п./ 3:30 В сянката на властта 2 - тв филм /4 еп. /п./
4:25 Дързост и красота - тв филм /3908 еп. /п./ 4:45
Още от деня - коментарно предаване /п./ 5:50 Бързо,
лесно, вкусно - рецепта на деня

• 06:00 „Пингвините от
Мадагаскар” - анимация
06:30 „Тази сутрин” – ин-

формационно предаване 09:30 „Преди обед” – ток-
шоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Шо-
уто на Слави” – вечерно токшоу 13:30 Премиера:
„Незабравима” – сериал, с. 2, еп. 17 15:00 Премие-
ра: „Клиника край езерото” – сериал, с. 1, еп. 16, 17
17:00 bTV Новините 17:30 „Лице в лице” – публицис-
тично предаване 18:00 „Опасни улици” – сериал, еп.
699 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00
„Твоят мой живот” – сериал, с. 3, еп. 10 21:00
MasterChef – кулинарно шоу, с. 3 22:30 „Шоуто на
Слави” – вечерно токшоу 23:30 bTV Новините – късна
емисия 00:00 „Менталист: Крадецът на мисли” – се-
риал, с. 5, еп. 17 01:00 „Не вярвай на кучката от
апартамент 23” – сериал, с. 2, еп. 2 01:30 „Преди
обед” /п./ – токшоу 03:30 Премиера: „Незабравима” /
п./ – сериал 04:40 „Опасни улици” – сериал, еп. 574
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

• 06.20 „Здравей, Бълга-
рия” – сутрешен блок 09.30
„На кафе” – предаване на

NOVA 11.30 „Бон Апети” – предаване 12.00 Новини-
те на NOVA 12.30 „Дила” – сериен филм 13.30 „Моя-
та карма” (премиера) – сериен филм 14.30 „Прости
ми”(премиера) - сериен филм 16.00 Новините на
NOVA 16.30 „Завинаги свързани” (премиера) – сери-
ен филм 17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната
топка” 18.00 „Семейни войни”(премиера) – телевизи-
онна игра 19.00 Новините на NOVA – централна еми-
сия 20.00 „Откраднат живот: Възмездието” (премие-
ра) – сериен филм 21.00 „Кошмари в кухнята” - пре-
даване на NOVA 22.00 „София – Ден и Нощ” (преми-
ера) – риалити сериал 23.00 „Господари на ефира” -
забавно предаване 23.30 Новините на NOVA 00.00
„Часът на Милен Цветков” – предаване на NOVA
01.00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериен филм 02.00
„Законите на съдбата” – сериен филм 03.15 „Ритъмът
на мечтите” – сериен филм 04.00 „Прости ми” - сери-
ен филм /п./ 05.15 „Часът на Милен Цветков” – пре-
даване на NOVA /п./

• 06:00 „Без багаж” – пре-
даване за туризъм /п./
06:30 „Зина - принцесата

воин” – сериал 07:30 „Полицаите от Чикаго” – сериал
/п./ 08:45 „Военни престъпления: Лос Анджелис” –
сериал /п./ 10:00 „Досиетата „Грим” – сериал /п./ 11:00
„Уокър - тексаският рейнджър” – сериал /п./ 12:00
„Кобра 11: Обади се!” - сериал /п./ 13:00 „Полицаите
от Чикаго” – сериал 14:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” – сериал 15:00 „Имало едно време
на запад” – уестърн /п./ 18:30 „Господари на ефира” -
забавно предаване /п./ 19:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал 20:00 „Кобра 11: Обади се!” -
сериал 21:00 „Скорпион” - сериал 22:00 „Снайперистът
3” – екшън 00:00 „Скорпион” - сериал /п./ 01:00 Еро-
тичен телепазар 02:50 „Зина - принцесата воин” –
сериал /п./

• 05:50 „Наследството на
Гулденбург” – сериен филм
/п./ 06:50 „Виолета” –

сериaл, 2 епизода 08:50 „Наследството на Гулден-
бург” – сериен филм 09:50 „Скандал” – сериал /п./
12:00 „Тенекиеният човек” – приключенски, II част /
п./ 14:00 „Снежна Коледа” – романтичен /п./ 16:00
„Търси се приятел за края на света” – комедия /п./
18:00 „Скандал” – сериал 19:00 „Черният списък” –
сериал 20:00 „От местопрестъплението: Маями” –
сериал 21:00 „Пълководци” – екшън 23:30 „От место-
престъплението: Маями” – сериал /п./ 00:30 „Клубът
на купувачите от Далас” – драма /п./

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 08:00 „Ирис” –

сериал, еп. 9 09:30 „4х4” – предаване за офроуд
10:00 „Кости” – сериал, с. 9, еп. 23 11:00 „Стрелата”
– еп. 3, еп. 8 12:00 „Ренегат” – с. 3, еп. 3 13:00
„Емпайър Стейт” - драма (САЩ, 2013) 15:00 „Сино-
вете на анархията” – сериал, с. 6, еп. 6 16:00 „Злат-
ното момче” – сериал, еп. 6 17:00 „Ренегат” – с. 3,
еп. 4 18:00 „Стрелата” – еп. 3, еп. 9 19:00 „Кости” –
сериал, с. 9, еп. 24 20:00 Премиера: „Готъм” – сери-
ал, с. 2, еп. 10 21:00 bTV Новините – централна
емисия 22:00 „Избрана жертва” – драма, кримина-
лен, трилър (САЩ, 2011) 23:45 „Готъм” – сериал, с.
2, еп. 10 00:45 „Кости” – сериал, с. 9, еп. 24 01:45
„Ирис” – сериал, еп. 9 03:15 „Златното момче” –
сериал, еп. 6 04:15 „Стрелата” – еп.3, еп. 9 05:15
„Библиотекарите” – сериал, еп. 1

Диема

Фокс

Синема

Синема

bTV Екшън

Фокс

НоваТВ Канал 1

ПОНЕДЕЛНИК 3 април

НОВА
Кино
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НОВА
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Канал 1

5 априлСРЯДА

• 06:00 „Изгубена” – сери-
ал, с. 5, еп. 10 07:00 „Ри-
золи и Айлс: Криминални

досиета” – сериал, с. 5, еп. 3, 4 09:15 „Код Лондон” –
екшън, криминален, трилър (САЩ, Великобритания,
България, 2016) 11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с. 5, еп. 5, 6 13:45 „Изгубена” –
сериал, с. 5, еп. 11 14:45 „Като роден брат” - комедия
(Италия, 2012) 16:45 „Флика 3: Най-добри приятели”
– семеен (САЩ, 2012) 19:00 „Втората Земя” – драма
(САЩ, 2011) 21:00 Премиера: „Аз: Началото” – дра-
ма, фантастика (САЩ, 2014) 23:15 „Зараза” - екшън,
драма, трилър (САЩ, 1995) 01:45 „Убийството” – се-
риал, с. 3, еп. 3, 4 03:45 „Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета” – сериал, с. 5, еп. 5, 6

• 06:00 „Клуб Веселие” –
сериал, с. 4 07:00 „Модер-
но семейство” – комедиен

сериал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 1 09:00
„Комиците и приятели” – комедийно предаване 10:00
„Нанси Дрю” – комедия, приключенски (САЩ, 2007)
12:00 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал
13:30 „Мутра по заместване” – сериал 15:00 „Дома-
шен арест” – комедиен сериал 15:30 „Новите съседи”
/п./ – комедиен сериал 17:00 „Аламинут” – комедий-
но предаване 18:00 „Мутра по заместване” – сериал,
с. 3 19:30 „Модерно семейство” – комедиен сериал,
с. 5 20:00 Премиера: „Новите съседи” – комедиен
сериал, с. 9, еп. 10 21:30 „Домашен арест” – комеди-
ен сериал, с. 4 22:30 „Двама мъже и половина” –
комедиен сериал, с. 2 00:00 „Нанси Дрю” – комедия,
приключенски (САЩ, 2007) 02:00 „Клуб Веселие” /
п./ – комедиен сериал 03:00 „Загадките на Лора” /п./
– комедиен сериал 04:00 „Мутра по заместване” /п./
– комедиен сериал 05:00 „Да отгледаш Хоуп” – коме-
диен сериал

• 06:00 Свети Джордж, еп.
1 06:25 Партньори, еп. 1
06:45 Психаротерапия, еп.

7, 8 07:35 Семейство Симпсън, еп. 13, 14 08:25 Се-
мейство Симпсън, еп. 21 08:55 Хавай 5-0, еп. 1, 2
10:45 Касъл, еп. 1, 2 12:35 “АПБ“, еп. 3 13:30 Семей-
ство Симпсън, еп. 15, 16 14:25 Психаротерапия, еп.
9, 10 15:20 Агентите на ЩИТ, еп. 2 16:15 Кости, еп.
20 17:10 От местопрестъплението: Маями, еп. 1 18:05
Хавай 5-0, еп. 3, 4 20:00 Касъл, еп. 3, 4 22:00 24:
Наследството, еп. 10 22:55 От местопрестъпление-
то: Маями, еп. 2 23:50 Кости, еп. 21 00:50 Изгнаник,
еп. 8 01:45 Синът на Зорн, еп. 2 02:05 По-щастливи-
те ни приятели, еп. 2 02:30 Психо, еп. 10 03:15 Се-
мейство Симпсън, еп. 21 03:40 Свети Джордж, еп. 1
04:05 Партньори, еп. 1 04:25 Синът на Зорн, еп. 2
04:45 По-щастливите ни приятели, еп. 2 05:10 Психо,
еп. 10

• 6:00 Денят започва - сут-
решен информационен
блок 9:00 По света и у нас

- информационна емисия 9:15 Денят започва с Кул-
тура - културен информационен блок 10:30 Здравето
отблизо - здравно предаване 11:20 Дързост и красо-
та - тв филм /3909 еп./ 11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас - информационна емисия 12:30
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 12:40
Телепазарен прозорец 12:55 Милион и две усмивки /
п./ 13:55 Референдум /п./ 14:55 Телепазарен прозо-
рец 15:10 Чиста кръв - тв филм /101 еп./ 16:00 По
света и у нас - информационна емисия 16:10 Новини
на турски език 16:25 Телепазарен прозорец 16:40
Малки истории - предаване на социална тематика
16:55 Музика на сърцето - тв филм /3 еп./ 17:45 Бързо,
лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 17:55 Зелена
светлина 18:00 По света и у нас - информационна
емисия 18:40 Още от деня - публицистично предава-
не 19:40 Лека нощ, деца! 19:55 Евровизия 2017 /
Унгария/ 20:00 По света и у нас - информационна
емисия 20:45 Спортни новини 20:55 Шерлок 2 - сери-
ен игрален филм /1 еп./ 22:30 В кадър - Избори:
Хартия vs машина 23:00 По света и у нас - информа-
ционна емисия 23:25 Зелена светлина 23:30 Еврови-
зия 2017 /Финландия/ 23:35 В сянката на властта 2 -
тв филм /5 еп./ 0:30 Денят започва с Култура /п./
1:45 Музика на сърцето - тв филм /3 еп. /п./ 2:35
Чиста кръв - тв филм /101 еп. /п./ 3:30 В сянката на
властта 2 - тв филм /5 еп. /п./ 4:25 Дързост и красота
- тв филм /3909 еп. /п./ 4:45 Още от деня - коментар-
но предаване /п./ 5:50 Бързо, лесно, вкусно - рецеп-
та на деня

• 06:00 „Пингвините от
Мадагаскар” - анимация
06:30 „Тази сутрин” – ин-

формационно предаване 09:30 „Преди обед” – ток-
шоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Шо-
уто на Слави” – вечерно токшоу 13:30 Премиера:
„Незабравима” – сериал, с. 2, еп. 18 15:00 Премие-
ра: „Клиника край езерото” – сериал, с. 1, еп. 18, 19
17:00 bTV Новините 17:30 „Лице в лице” – публицис-
тично предаване 17:55 Спорт тото 18:00 „Опасни ули-
ци” – сериал, еп. 700 19:00 bTV Новините – централ-
на емисия 20:00 „Твоят мой живот” – сериал, с. 3, еп.
11 21:00 „Смени жената” – семейно риалити 22:00
„Комиците и приятели” – комедийно шоу 22:30 „Шоу-
то на Слави” – вечерно токшоу 23:30 bTV Новините –

НОВА
Кино

Фокс

Фокс

Фокс

Синема

Синема

НоваТВ

ДиемаСинема
късна емисия 00:00 „Менталист: Крадецът на мисли”
– сериал, с. 5, еп. 18 01:00 „Не вярвай на кучката от
апартамент 23” – сериал, с. 2, еп. 3 01:30 „Преди
обед” /п./ – токшоу 03:30 Премиера: „Незабравима” /
п./ – сериал 04:40 „Опасни улици” – сериал, еп. 575
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

• 06.20 „Здравей, Бълга-
рия” – сутрешен блок 09.30
„На кафе” – предаване на

NOVA 11.30 „Бон Апети” – предаване 12.00 Новини-
те на NOVA 12.30 „Дила” – сериен филм 13.30 „Моя-
та карма”(премиера) – сериен филм 14.30 „Прости
ми”(премиера) - сериен филм 16.00 Новините на
NOVA 16.30 „Завинаги свързани” (премиера) – сери-
ен филм 17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната
топка” 18.00 „Семейни войни”(премиера) – телевизи-
онна игра 19.00 Новините на NOVA – централна еми-
сия 20.00 „Откраднат живот: Възмездието” (премие-
ра) – сериен филм 21.00 „Ние, нашите и вашите”
(премиера) – сериал 22.00 „София – Ден и Нощ” (пре-
миера) – риалити сериал 23.00 „Господари на ефира”
- забавно предаване 23.30 Новините на NOVA 00.00
„Часът на Милен Цветков” – предаване на NOVA
01.00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериен филм 02.00
„Законите на съдбата” – сериен филм 03.15 „Ритъмът
на мечтите” – сериен филм 04.00 „Прости ми” - сери-
ен филм /п./ 05.15 „Часът на Милен Цветков” – пре-
даване на NOVA /п./

• 06:30 „Зина - принцесата
воин” – сериал 07:30 „По-
лицаите от Чикаго” – се-

риал /п./ 08:45 „Военни престъпления: Лос Андже-
лис” – сериал /п./ 10:00 „Камиони по леда” – риалити
11:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал /п./
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - сериал /п./ 13:00 „Поли-
цаите от Чикаго” – сериал 14:00 „Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис” – сериал 15:00 „Досиетата „Грим”
– сериал 16:00 „Снайперистът 3” – екшън 17:55 „Без
багаж” – предаване за туризъм 18:30 „Господари на
ефира” - забавно предаване /п./ 19:00 „Уокър - тек-
саският рейнджър” – сериал 20:00 „Кобра 11: Обади
се!” - сериал 21:00 „Скорпион” - сериал 22:00
„Стрелeцът” – екшън 00:00 „Скорпион” - сериал /п./
01:00 Еротичен телепазар 03:00 „Национална лота-
рия” /п./ 03:30 „Зина - принцесата воин” – сериал /п./

• 05:20 „Наследството на
Гулденбург” – сериен филм
/п./ 06:20 „Виолета” –

сериaл, 2 епизода 08:20 „Наследството на Гулден-
бург” – сериен филм 09:20 „Скандал” – сериал /п./
10:30 „Черният списък” – сериал /п./ 11:30 „Тенекие-
ният човек” – приключенски, III част /п./ 13:30 „Сладки
неприятности по Коледа” – романтичен филм /п./ 15:30
„Пълководци” – екшън /п./ 18:00 „Скандал” – сериал
19:00 „Черният списък” – сериал 20:00 „От местопре-
стъплението: Маями” – сериал 21:00 „Кешбол” – дра-
ма 23:50 „От местопрестъплението: Маями” – сериал
/п./ 00:50 „Кухата корона: Ричард II” – историческа
драма

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 08:00 „Ирис” –

сериал, еп. 10 09:30 „4х4” – предаване за офроуд
10:00 „Кости” – сериал, с. 9, еп. 24 11:00 „Стрелата”
– еп. 3, еп. 9 12:00 „Ренегат” – с. 3, еп. 4 13:00
„Избрана жертва” – драма, криминален, трилър (САЩ,
2011) 15:00 „Синовете на анархията” – сериал, с. 6,
еп. 7 16:00 „Златното момче” – сериал, еп. 7 17:00
„Ренегат” – с. 3, еп. 5 18:00 „Стрелата” – еп. 3, еп. 10
19:00 „Кости” – сериал, с. 10, еп. 1 20:00 Премиера:
„Готъм” – сериал, с. 2, еп. 11 21:00 bTV Новините –
централна емисия 22:00 „Пътуване за милиони” –
екшън, трилър (Великобритания, 2012) 23:45 „Готъм”
– сериал, с. 2, еп. 11 00:45 „Кости” – сериал, с. 10,
еп. 1 01:45 „Ирис” – сериал, еп. 10 03:15 „Златното
момче” – сериал, еп. 7 04:15 „Стрелата” – еп.3, еп. 10
05:15 „Библиотекарите” – сериал, еп. 2

• 06:00 „Изгубена” – сери-
ал, с. 5, еп. 11 07:00 „Ри-
золи и Айлс: Криминални

досиета” – сериал, с. 5, еп. 5, 6 09:15 „Джуно” –
драма, комедия (САЩ, 2007) 11:30 „Ризоли и Айлс:
Криминални досиета” – сериал, с. 5, еп. 7, 8 13:30
„Изгубена” – сериал, с. 5, еп. 12 14:30 „Училище за
гадняри” – комедия (САЩ, 2006) 16:30 „Аз: Начало-
то” – драма, фантастика (САЩ, 2014) 19:00 „Като
роден брат” - комедия (Италия, 2012) 21:00 „От глу-
пав по-глупав” – комедия (САЩ, 1994) 23:15 „Къща
на сенките” – драма, трилър (САЩ, 2011) 01:15 „Убий-
ството” – сериал, с. 3, еп. 5, 6 03:15 „Ризоли и Айлс:
Криминални досиета” – сериал, с. 5, еп. 7, 8

• 06:00 „Клуб Веселие” –
сериал, с. 4 07:00 „Модер-
но семейство” – комедиен

сериал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 1 09:00
„Аламинут” – комедийно предаване 10:00 „Селянду-
ри в Бевърли Хилс” – комедия (САЩ, 1993) 12:00
„Двама мъже и половина” – комедиен сериал 13:30
„Мутра по заместване” – сериал 14:30 „Домашен
арест” – комедиен сериал 15:30 „Новите съседи” /п./
– комедиен сериал 17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно
токшоу 18:00 „Стажанти” – сериал, с. 2 19:00 „Мо-
дерно семейство” – комедиен сериал, с. 5 20:00 Пре-
миера: „Новите съседи” – комедиен сериал, с. 9, еп.
11 21:30 „Домашен арест” – комедиен сериал, с. 4
22:30 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал,

с. 2 00:00 „41-годишният девственик, който направи
дете на Сара Маршал и се почувства виновен” –
комедия (САЩ, 2010) 02:00 „Клуб Веселие” /п./ –
комедиен сериал 03:00 „Загадките на Лора” /п./ –
комедиен сериал 04:00 „Мутра по заместване” /п./ –
комедиен сериал 05:00 „Да отгледаш Хоуп” – коме-
диен сериал

• 06:00 Свети Джордж, еп.
2 06:25 Партньори, еп. 2
06:45 Психаротерапия, еп.

9, 10 07:35 Семейство Симпсън, еп. 15, 16 08:25
Семейство Симпсън, еп. 22 08:55 Хавай 5-0, еп. 3, 4
10:45 Касъл, еп. 3, 4 12:35 24: Наследството, еп. 10
13:30 Семейство Симпсън, еп. 17, 18 14:25 Психаро-
терапия, еп. 11, 12 15:20 Агентите на ЩИТ, еп. 3
16:15 Кости, еп. 21 17:10 От местопрестъплението:
Маями, еп. 2 18:05 Хавай 5-0, еп. 5, 6 20:00 Касъл,
еп. 5, 6 22:00 Куантико, еп. 14 22:55 От местопрес-
тъплението: Маями, еп. 3 23:50 Кости, еп. 22 00:50
Изгнаник, еп. 9 01:45 Синът на Зорн, еп. 3 02:05 По-
щастливите ни приятели, еп. 3 02:30 Психо, еп. 11
03:15 Семейство Симпсън, еп. 22 03:40 Свети
Джордж, еп. 2 04:05 Партньори, еп. 2 04:25 Синът на
Зорн, еп. 3 04:45 По-щастливите ни приятели, еп. 3
05:10 Психо, еп. 11

• 6:00 Денят започва - сут-
решен информационен
блок 9:00 По света и у нас

- информационна емисия 9:15 Денят започва с Кул-
тура - културен информационен блок 10:30 Здравето
отблизо - здравно предаване 11:20 Дързост и красо-
та - тв филм /3910 еп./ 11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас - информационна емисия 12:30
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 12:40
Телепазарен прозорец 12:55 Клавирен концерт на
проф. Пьотр Палечни - Фестивал “Пиано екстрава-
ганца” 13:50 В кадър - Избори: Хартия vs машина /
п./ 14:20 Награди на Фондация “Енчо Керязов” за
деца - таланти 2017 14:55 Телепазарен прозорец 15:10
Чиста кръв - тв филм /102 еп./ 16:00 По света и у нас
- информационна емисия 16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 16:40 Малки истории /
п./ 16:55 Музика на сърцето - тв филм /4 еп./ 17:45
Бързо, лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 17:55
Зелена светлина 18:00 По света и у нас - информаци-
онна емисия 18:30 Още от деня - публицистично пре-
даване 19:15 Спорт ТОТО 19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас - информационна емисия 20:45
Спортни новини 20:55 Шерлок 2 - сериен игрален
филм /2 еп./ 22:30 Открито с Валя Ахчиева - преда-
ване за разследваща журналистика 23:00 По света
и у нас - информационна емисия 23:25 Зелена свет-
лина 23:30 В сянката на властта 2 - тв филм /6,
последен еп./ 0:20 Мотоспорт екстра 0:50 Бързо,
лесно, вкусно - рецепта на деня /п./ 1:00 Денят за-
почва с Култура /п./ 2:15 Музика на сърцето - тв
филм /4 еп. /п./ 3:05 Чиста кръв - тв филм /102 еп. /
п./ 3:55 В сянката на властта 2 - тв филм /6, последен
еп. /п./ 4:45 Дързост и красота - тв филм /3910 еп. /
п./ 5:10 Още от деня - коментарно предаване /п./

• 06:00 „Пингвините от
Мадагаскар” - анимация
06:30 „Тази сутрин” – ин-

формационно предаване 09:30 „Преди обед” – ток-
шоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Шо-
уто на Слави” – вечерно токшоу 13:30 Премиера:
„Незабравима” – сериал, с. 2, еп. 19 15:00 Премие-
ра: „Клиника край езерото” – сериал, с. 1, еп. 20, 21
17:00 bTV Новините 17:30 „Лице в лице” – публицис-
тично предаване 17:50 Спорт тото 18:00 „Опасни ули-
ци” – сериал, еп. 701 19:00 bTV Новините – централ-
на емисия 20:00 „Твоят мой живот” – сериал, с. 3, еп.
12 21:00 „Бригада Нов дом” – социален проект 22:00
„Комиците и приятели” – комедийно шоу 22:30 „Шоу-
то на Слави” – вечерно токшоу 23:30 bTV Новините –
късна емисия 00:00 „Менталист: Крадецът на мисли”
– сериал, с. 5, еп. 19 01:00 „Не вярвай на кучката от
апартамент 23” – сериал, с. 2, еп. 4 01:30 „Преди
обед” /п./ – токшоу 03:30 Премиера: „Незабравима” /
п./ – сериал 04:40 „Опасни улици” – сериал, еп. 576
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

• 06.20 „Здравей, Бълга-
рия” – сутрешен блок 09.30
„На кафе” – предаване на

NOVA 11.30 „Бон Апети” – предаване 12.00 Новини-
те на NOVA 12.30 „Дила” – сериен филм 13.30 „Моя-
та карма”(премиера) – сериен филм 14.30 „Прости
ми”(премиера) - сериен филм 16.00 Новините на
NOVA 16.30 „Завинаги свързани” (премиера) – се-
риен филм 17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната
топка” 18.00 „Семейни войни”(премиера) – телевизи-
онна игра 19.00 Новините на NOVA – централна еми-
сия 20.00 „Откраднат живот: Възмездието” (премие-
ра) – сериен филм 21.00 „Ние, нашите и вашите”
(премиера) – сериал 22.00 „София – Ден и Нощ” (пре-
миера) – риалити сериал 23.00 „Господари на ефира”
- забавно предаване 23.30 Новините на NOVA 00.00
„Часът на Милен Цветков” – предаване на NOVA
01.00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериен филм 02.00
„Законите на съдбата” – сериен филм 03.15 „Ритъмът
на мечтите” – сериен филм 04.00 „Прости ми” - сери-
ен филм /п./ 05.15 „Часът на Милен Цветков” – пре-

даване на NOVA /п./
• 06:00 „Без багаж” – пре-
даване за туризъм /п./
06:30 „Зина - принцесата

воин” – сериал 07:30 „Полицаите от Чикаго” – сериал
/п./ 08:45 „Военни престъпления: Лос Анджелис” –
сериал /п./ 10:00 „Досиетата „Грим” – сериал /п./ 11:00
„Уокър - тексаският рейнджър” – сериал /п./ 12:00
„Кобра 11: Обади се!” - сериал /п./ 13:00 „Полицаите
от Чикаго” – сериал 14:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” – сериал 15:00 „Досиетата „Грим” –
сериал 16:00 „Стрелeцът” – екшън 17:55 „Без багаж”
– предаване за туризъм 18:30 „Господари на ефира” -
забавно предаване /п./ 19:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал 20:00 „Кобра 11: Обади се!” -
сериал 21:00 „Скорпион” - сериал 22:00 „G.I. Joe:
Ответен удар” – екшън 00:15 „Скорпион” - сериал /п./
01:15 Еротичен телепазар 03:15 „Зина - принцесата
воин” – сериал /п./

• 05:50 „Наследството на
Гулденбург” – сериен филм
/п./ 06:50 „Виолета” –

сериaл, 2 епизода 08:45 „Наследството на Гулден-
бург” – сериен филм 09:45 „Скандал” – сериал /п./
11:00 „Черният списък” – сериал /п./ 12:00 „Срещи с
известни личности” – токшоу 12:30 „Иронии на съдба-
та” – драма 15:15 „Кешбол” – драма /п./ 18:00 „Скан-
дал” – сериал 19:00 „Черният списък” – сериал 20:00
„От местопрестъплението: Маями” – сериал 21:00
„Убийци” - екшън-комедия с 23:10 „От местопрестъ-
плението: Маями” – сериал /п./ 00:10 „Кухата коро-
на: Хенри IV, част първа” – историческа драма

• 06:00 „Аватар: Повели-
телят на четирите стихии”
- анимация 08:00 „Ирис” –

сериал, еп. 11 09:30 „4х4” – предаване за офроуд
10:00 „Кости” – сериал, с. 10, еп. 1 11:00 „Стрелата”
– еп. 3, еп. 10 12:00 „Ренегат” – с. 3, еп. 5 13:00
„Пътуване за милиони” – екшън, трилър (Великобри-
тания, 2012) 15:00 „Синовете на анархията” – сериал,
с. 6, еп. 8 16:00 „Златното момче” – сериал, еп. 8
17:00 „Ренегат” – с. 3, еп. 6 18:00 „Стрелата” – еп. 3,
еп. 11 19:00 „Кости” – сериал, с. 10, еп. 2 20:00
Премиера: „Готъм” – сериал, с. 2, еп. 12 21:00 bTV
Новините – централна емисия 22:00 „Крахът на зе-
мята” – фантастика (САЩ, 2015) 23:45 „Готъм” – се-
риал, с. 2, еп. 12 00:45 „Кости” – сериал, с. 10, еп. 2
01:45 „Ирис” – сериал, еп. 11 03:15 „Златното момче”
– сериал, еп. 8 04:15 „Стрелата” – еп.3, еп. 11 05:15
„Библиотекарите” – сериал, еп. 3

• 06:00 „Изгубена” – се-
риал, с. 5, еп. 12 07:00
„Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, с. 5, еп. 7, 8 09:15 „От
глупав по-глупав” – комедия (САЩ, 1994) 11:45
„Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.
5, еп. 9, 10 13:45 „Изгубена” – сериал, с. 5, еп. 13
14:45 „Къща на сенките” – драма, трилър (САЩ,
2011) 16:45 „Джуно” – драма, комедия (САЩ, 2007)
19:00 „Училище за гадняри” – комедия (САЩ, 2006)
21:00 „Ледена епоха” - анимация (САЩ, 2002) 22:30
„Майкъл Клейтън” - драма, трилър (САЩ, 2007)
01:00 „Убийството” – сериал, с. 3, еп. 7, 8 03:00
„Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.
5, еп. 9, 10

• 06:00 „Клуб Веселие” –
сериал, с. 4 07:00 „Модер-
но семейство” – комедиен

сериал 08:00 „Загадките на Лора” – сериал, с. 1 09:00
„Шоуто на Слави” – вечерно токшоу 10:00 „Принцът и
аз” - романтичен, комедия (САЩ, 2004) 12:00 „Два-
ма мъже и половина” – комедиен сериал 13:30 „Ста-
жанти” – сериал 14:30 „Домашен арест” – комедиен
сериал 15:30 „Новите съседи” /п./ – комедиен сериал
18:00 „Стажанти” – сериал, с. 2 19:00 „Модерно се-
мейство” – комедиен сериал, с. 5 20:00 Премиера:
„Новите съседи” – комедиен сериал, с. 9, еп. 12 21:30
„Кухня” – комедиен сериал, с. 4 22:30 „Двама мъже
и половина” – комедиен сериал, с. 2 00:00 „Принцът и
аз” - романтичен, комедия (САЩ, 2004) 02:00 „Клуб
Веселие” /п./ – комедиен сериал 03:00 „Загадките на
Лора” /п./ – комедиен сериал 04:00 „Мутра по заме-
стване” /п./ – комедиен сериал 05:00 „Да отгледаш
Хоуп” – комедиен сериал

• 06:00 Свети Джордж, еп.
3 06:25 Партньори, еп. 3
06:45 Психаротерапия, еп.

11, 12 07:35 Семейство Симпсън, еп. 17, 18 08:25
Семейство Симпсън, еп. 23 08:55 Хавай 5-0, еп. 5, 6
10:45 Касъл, еп. 5, 6 12:35 Куантико, еп. 14 13:30
Семейство Симпсън, еп. 19, 20 14:25 Психаротера-
пия, еп. 13, 14 15:20 Агентите на ЩИТ, еп. 4 16:15
Кости, еп. 22 17:10 От местопрестъплението: Мая-
ми, еп. 3 18:05 Хавай 5-0, еп. 7, 8 20:00 Касъл, еп. 7,
8 22:00 Бягство от затвора, еп. 1 22:55 От местопре-
стъплението: Маями, еп. 4 23:50 Кости, еп. 23 00:50
Изгнаник, еп. 10 01:45 Синът на Зорн, еп. 4 02:05
По-щастливите ни приятели, еп. 4 02:30 Психо, еп.
12 03:15 Семейство Симпсън, еп. 23 03:40 Свети
Джордж, еп. 3 04:05 Партньори, еп. 3 04:25 Синът на
Зорн, еп. 4 04:45 По-щастливите ни приятели, еп. 4
05:10 Психо, еп. 12
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ОТИ ДА СЕ КОСИМ

от миналия брой
11 (602)

Отговори
Судоку

Кръстословица

Помощник: ИФЕ, ЛОИ, ПЕЛ, РЕО.

ТВ футбол - директно

Женската заплата си е женска заплата, а мъжката - семеен
бюджет!                                • • •

- Докторе, аз май оздравявам!?
- Дааааа, и на мен ми е интересно!

• • •
- Докторе, боли ме черният дроб!
- Покажете си езика!
- Ама казах, че ме боли черният дроб!
- Покажете си езика!
- Докторе, шегувате ли се?!
- Добре тогава, покажете си черния дроб...

• • •
- Е, как беше в Лондон? Имаше ли проблеми с английския?
- Нямах. Англичаните имаха.

Ко Ко Бо
СРЕЩУ ГАЗОВЕТЕ В КОРЕМА

Ко Ко Бо е натурален продукт от копър, кори-
андър и босилек.

При нарушено храносмилане поради намале-
на секреция на стомашни сокове и липса на
достатъчно ензими, храната в стомаха и черва-
та не се разгражда правилно. Настъпват гнило-
стни процеси в тези органи, отделя се голямо
количество газове, което създава сериозен дис-
комфорт у човека.

Приемането на Ко Ко Бо спомага за увелича-
ването на секрецията на стомашни сокове и из-
лъчването на храносмилателни ензими.

Подобреното храносмилане означава намаля-
ване в значителна степен на гнилостните проце-
си, съответно и отделянето на газове.

КоКоБо има способността да резорбира, да
„лови” газовете, което прави още по-изявен
ефектът в борбата му срещу метеоризма.

Петък, 31 март
17:30 ч: Пирин – Нефтохимик, Първа професионална лига, Диема Спорт
20:00 ч: Ботев (Пд) – Монтана, Първа професионална лига,
            Диема Спорт
21:00 ч: Херта – Хофенхайм, Бундеслига, EuroSport 2
21:45 ч: Дарби К. – Куинс ПР., Чемпиъншип, Диема Спорт 2

Събота, 1 април
14:30 ч: Ливърпул – Евертън, Висша Лига, Диема Спорт 2
15:00 ч: Берое – Локомотив (Пд), Първа професионална лига, Диема Спорт
16:15 ч: Шалке – Борусия (Д), Бундеслига, EuroSport 2
17:00 ч: Челси – Кристъл Палас, Висша Лига, Диема Спорт 2
17:15 ч: Осасуна – Атлетик (Б), Примера Дивисион, TV+/F+
17:30 ч: Черно море – Левски, Първа професионална лига,
             Диема Спорт
18:00 ч: Дижон – Марсилия, Лига 1, Нова Спорт
19:00 ч: Сасуоло – Лацио, Серия А, RING.BG
19:30 ч: Саутхямптън – АФК Борнемут, Висша Лига, Диема Спорт 2

19:30 ч: Айнтрахт – Борусия (М), Бундеслига, EuroSport 2
20:00 ч: ЦСКА-София – Лудогорец, Първа професионална лига, Диема Спорт
21:45 ч: Рома – Емполи, Серия А, RING.BG
21:45 ч: Малага – Атлетико (М), Примера Дивисион, F+/Sport+HD
22:00 ч: Монако – ПСЖ, финал за Купата на Лигата, Диема Спорт 2

Неделя, 2 април
13:00 ч: Севиля – Спортинг (Х), Примера Дивисион, F+
15:30 ч: Суонси – Мидълзбро, Висша Лига, Диема Спорт
16:00 ч: Пескара – Милан, Серия А, RING.BG
16:00 ч: Рен – Лион, Лига 1, Нова Спорт
16:15 ч: Инголщадт – Майнц, Бундеслига, EuroSport 2
17:15 ч: Реал (М) – Алавес, Примера Дивисион, Sport+HD
17:30 ч: Дунав – Славия, Първа професионална лига, Диема
18:00 ч: Арсенал – Манчестър С., Висша Лига, Диема Спорт
18:00 ч: Монпелие – Тулуза, Лига 1, Нова Спорт
18:30 ч: Байер – Волфсбург, Бундеслига, EuroSport 2
20:00 ч: Локомотив (ГО) – Верея, Първа професионална лига, Диема Спорт 2
21:45 ч: Гранада – Барселона, Примера Дивисион, Sport+HD
21:45 ч: Наполи – Ювентус, Серия А, RING.BG

22:00 ч: Ница – Бордо, Лига 1, Диема Спорт

Понеделник, 3 април
21:45 ч: Интер – Сампдория, Серия А, RING.BG
21:45 ч: Селта – Лас Палмас, Примера Дивисион, F+

Вторник, 4 април
20:00 ч: Пирин – Ботев (Пд), Купа на България, Диема Спорт 2
20:30 ч: Атлетик (Б) – Еспаньол, Примера Дивисион, F+
21:45 ч: Родъръм – Шефилд У., Чемпиъншип, Нова Спорт
21:45 ч: Рома – Лацио, Купа на Италия, RING.BG
22:00 ч: Манчестър Юн. – Евертън, Висша Лига, Диема Спорт
22:30 ч: Атлетико (М) – Реал Сосиедад, Примера Дивисион,
             F+/Sport+HD

Сряда, 5 април
20:30 ч: Барселона – Севиля, Примера Дивисион, Sport+HD
21:45 ч: Наполи – Ювентус, Купа на Италия, RING.BG
22:00 ч: Челси – Манчестър С., Диема Спорт 2
22:30 ч: Леганес – Реал (М), Примера Дивисион, Sport+HD
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Двама от актьорите и емблема-
тичният режисьор Грег Никотеро
на хитовия  телевизионен сериал
“Живите мъртви” ще бъдат в “Като
на кино” тази събота, 1 април,
18:00 ч. по bTV Cinema.

Актьорите Норман Рийдъс, по-
знат като Дарил Диксън, и Крисчън
Сератос – в ролята на Розита, ще
разкажат за най-трудните си мо-
менти в сериала, защо се чувстват
като семейство и как нищо не
може да съществува без вещата
ръка на Грег Никотеро.

Режисьорът е и специалист по

От света на хитовия сериал “Живите мъртви” –
тази събота в

“Като на кино”
Гост в студиото ще бъде актьорът Владимир

Зомбори – очилатия смърф в „Смърфовете:
забравеното селце”

визуални ефекти
и всякакви видо-
ве грим. Рабо-
тил е години на-
ред с Куентин
Тарантино и
Робърт Родри-
гез. Приема „Живите мъртви” като
много личен проект.

Гост в студиото ще бъде младият
актьор Владимир Зомбори, който
ще чуем и видим като очилатият
смърф в „Смърфовете: забравено-
то селце”, на екран от 31 март.

Влади и Стаси Кара ще надник-

нат зад кулисите на новия
блокбъстър с участието на Скар-
лет Йохансън – „Дух в броня”, как-
то и на българската драма „Никой”.
Актьорът Стоян Радев ще разка-
же повече за ролята си във фил-
ма, чиято премиера на голям ек-
рани е на 7 април.

Лицата от екрана
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Председателят на
Столичния общинс-
ки съвет Елен Гер-
джиков и екипът на
София2018 пред-
ставиха във втор-
ник пред студенти-
те и академичната
общност на Софий-
ски университет
„Св. Климент Ох-
ридски” инициатива-
та „София – Евро-
пейска столица на
спорта”. Презента-
цията премина при
голям интерес, на
състоялото се в
Аулата събитие
присъстваха проф.
Даниела Дашева –
министър на мла-
дежта и спорта,
проф. дфн Анастас
Герджиков – ректор
на Софийския уни-
верситет, студенти,
преподаватели, об-
щински съветници, хора на изку-
ствата и науката, общественици,
представители на водещите медии.

„София, един от най-древните и
красиви градове на континента, ще
бъде европейска столица на спорта
през 2018 година под мотото „Оби-
чам спорта, обичам София”. За
нас, управата на града, титлата
„Европейска столица на спорта” не
е просто награда, а кауза. Ние не
гледаме към 2018 само като на
подготовка за едно или няколко
събития, а като на процес за ус-
тойчиво развитие, популяризира-
не и масовизиране на спорта, ис-
каме да стигнем до различни со-
циални и възрастови групи. С тази
мисъл започнахме работа през
2015 г., през настоящата и след-
ващите години ще надграждаме,
като приоритетно инвестираме в
спортна инфраструктура и разно-
образен и богат спортен календар.
Ремонтираме и изграждаме спорт-
ни салони и зали в училища и дет-
ски градини, създаваме условия
за спорт на открито, работим за
по-пълноценното използване на
планината Витоша, която е бук-
вално в града ни. За последната
година Общината отдели за спорт

Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет:

Спортът да стане мода и
начин на живот в София

Инициативата „Европейска столица на спорта” бе представена в Софийския университет

ПРОГРАМА
ЮГОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА

XXIII кръг
1 април 2017, събота, 17:00 ч:

Германея (Сапарева баня) - Пирин (Гоце Делчев)
Марек 1915 (Дупница) - Беласица (Петрич)

Свобода 2011 (Пещера) - Чавдар (Етрополе)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Чепинец (Велинград) - Пирин (Разлог)
Велбъжд (Кюстендил) - ФК Миньор (Перник)

Балкан 1929 (Ботевград) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Сливнишки герой - Септември (Симитли)

Вихрен 1925 (Сандански) - Рилски спортист 2011

АОГ Север,
XVI кръг

1 април 2017, събота, 17:00 ч:
Сокол (Негован) - Вихър (Требич)

2 април 2017, неделя, 13:30 ч:
Искър (Герман) - Изтребител (Иваняне)

2 април 2017, неделя, 17:00 ч:
Житен – Кремиковци

Левски (Чепинци) - Надежда (Доброславци)
Локомотив БДЖ - Банкя 2009

АОГ Юг,
XVI кръг

1 април 2017, събота, 17:00 ч:
Левски-Раковски - БМ Спорт
2 април 2017, неделя, 17:00 ч:

Железница – Люлин
Академик 1947 - Конелиано 2005 (Герман) 3:0 сл.
Урвич 1960 (Д. Пасарел) - Витоша II (Бистрица)

ЦСКА 1948 - Урвич (Панчарево)
Гранит (Владая) - Орловец 2015 (Кокаляне)

ОФГ Изток
XI кръг

1 април 2017, събота, 16:00 ч:
Пирдоп - Левски 1923 (Елин Пелин)
Мирково - Звездец (Горна Малина)

2 април 2017, неделя, 16:00 ч:
ОФК Елин Пелин - Мътивир (Ихтиман)

Спортист (Нови хан) - Бенковски (Костенец)
Рилец (Говедарци) почива

ОФГ Запад
XI кръг

1 април 2017, събота, 16:00 ч:
Своге - Искра 2009 (Искрец)

Правец - Спортист 2009 (Своге)
2 април 2017, неделя, 11:30 ч:
Драгоман - Торнадо (Безден)
2 април 2017, неделя, 16:00 ч:

Петърч - Искър 2005 (г. Лакатник)
Спортист 2006 (Драговищица) - ОФК Костинброд 2012

Една година отбеляза детската
футболна школа в Доброславци

Руска ДРОСЕВА
Район Нови

Искър,
с. Доброславци.

Детската футболна
школа “Надежда” с
президент Светослав
Цончев навърши една
година от създаване-
то си .На малчугани-
те беше организира-
но тържество с голя-
ма торта, сокове и
лакомства на стадио-
на в селото.

Кметът на района
Даниела Райчева и
кметът на Доброслав-
ци Светла Крумова
уважиха децата.

Треньори и възпита-
ниците им вложеха
много ентусиазъм и
емоции през тази
една година в трени-
ровките и заслужена се радваха на постигнатите резултати.

общо над 7 млн. лв, стартирахме
специална програма за подпома-
гане на столичните клубове с 400
000 лв. В календара за 2017 г. са
предвидени 47 основни събития, но
със сигурност ще бъдат и повече.
Организираме прояви насочени
към младежите в градската сре-
да, към хората от третата възраст,
към децата в риск, хората в не-
равностойно положение. Но, най-
важното е какво ще остане и ще
продължи да се случва след 2018-
а. Искаме спортът да стане мода
и начин на живот в София”, заяви
в изказването си Елен Герджиков,
който подчерта двете програми –
за доброволчество и за благотво-
рителност, съпътстващи дейност-
та на София2018.

В изказването си министърът на
младежта и спорта проф. Даниела
Дашева изтъкна значението на
подобни инициативи. „Инициатива-
та „Европейска столица на спорта”
е сериозен ангажимент на Столич-
на община към спорта и по-специ-
ално към масовия спорт. Този про-
ект работи в полза на бъдещите
поколения, на децата, които са
богатството на страната”, каза още
Дашева.

В краткото си приветствие рек-
торът на Софийския университет
проф. Анастас Герджиков изтъкна
значението на подобни инициати-
ви и декларира готовността на най-
старото и авторитетно висше учеб-
но заведение у нас да подпомага
множеството активности за един
по-активен и здравословен начин
на живот на младите хора.

Връчени бяха три специални на-
гради „За заслуги към спорта, Со-
фийския университет и София”.
Първи носители на отличията ста-
наха олимпийската шампионка по
гребане Здравка Йорданова, пре-
подавателят от Департамента по
спорт към СУ и медалист от све-
товни първенства по ледено кате-
рене Тихомир Димитров и много-
кратната призьорка от първенства-
та по ски-алпийски дисциплини
Вера Асенова.

Пред присъстващите бе демонст-
риран уеб навигатор „Искам да
спортувам”, който е търсачка за
спорт в столицата и е част от сайта
на инициативата www.sofia2018.bg.

„Навигаторът обе-
динява информа-
ция за спортните
обекти, клубове и
федерации, плюс
основните събития-
та на инициативата
и общината, Специ-
ално е наблегнато
на училищната
спортна база, като
търсенето е по

ключова дума, обекти, клубове,
календар и карта”, изтъкна Тодор
Шабански, медиен координатор на
„София – Европейска столица на
спорта 2018”.

Анатоли Илиев, секретар на
организационния комитет на Со-
фия2018 и член на ИБ на ACES
EUROPA говори подробно за про-
екта и анонсира програмата от
събития за 2018 година. Татяна
Георгиева, председател на Посто-
янната комисия за децата, мла-
дежта и спорта към Столичния об-
щински съвет представи най-нови-
те програми и инициативи на Об-
щината в спорта, а Мила Андрее-
ва, изпълнителен директор на Со-
фия2018, информира за междуна-
родната дейност по проекта и тен-
денциите за развитието на спорта
в Европа.

Представянето в Софийския уни-
верситет завърши с клипа Со-
фия2018, който бе излъчен в Ев-
ропарламента по време на годиш-
ната среща на ACES Europe в
Брюксел.

Зам.-кметът на София д-р Тодор
Чобанов и орг.-секретарят на Со-
фия2018 Анатоли Илиев бяха сред
официалните лица, дали старт на
дамско Рали Благовещение на пл.
“Княз Александър I”, заедно с ми-
нистъра на младежта и спорта проф.
Даниела Дашева, председателя на
Българската федерация по автомо-
билен спорт Владимир Илиев и изп.
директор на ЕКО Георги Деянов.
Традиционната надпревара бе
възстановена след няколкогодиш-
на пауза и с помощта на “София –

София2018 подпомогна възстановяването
на дамско Рали Благовещение

Европейска столица на спорта”.
19 състезателки с любителска ка-

тегория и личните си автомобили
се надпреварваха в майсторско
управление на затворено трасе на
жълтите павета на площад „Княз
Александър I” и пропътуваха поло-
вин София в градски маршрут с
часови и транзитни контроли. Ос-
вен осморки, преден и заден га-
раж нежната половина от шофьо-
рите трябваше да приложат и свои-
те умения по ориентиране, като на-
мерят по пътна книга църквата „Све-

ти Великомъченик Георги” в село
Бистрица и да запалят свещички
за празника на благо-
вещението.

След много актив-
ности, демонстрации
и богата програма за
зрителите все пак на
финалната права се
изправиха една сре-
щу друга в равен
старт с един и същи
автомобил трите по-
бедителки в отделни-

те класове в определяне на носи-
телката на купа Благовещение:

Клас до 1600 куб- см Олга Тодо-
рова и Красимира Стоянова с Фиат
500, в клас над 1600 куб. см. Хри-
стина Дичева и Ивелина Ненкова с
Тойота Авенсис и в клас 4х4 Алек-
сандар Константинова и Радост
Диамандиева с BMW 335 (4х4). С
най-добро време обаче по трасето
се пуснаха дамите Дичева и Нен-
кова, които и спечелиха освен спе-
циалния скоростен етап и голямата
награда Купа Благовещение.
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На 24.03.3017 г. стартира про-
ектът “Софийските села като част
от Европа” на Столична програ-
ма “Култура” 2017. Проектът е в
направление „Творческа София”,
Програма 4: „Литература (изда-
телска дейност, оперативна кри-

Район Панчарево, с. Бистри-
ца. В събота, на 25 март отбеля-
захме Благовещение – денят в
който Божията майка научава, че
ще й се роди син. На този светъл
християнски празник, в Бистрица
официално отвори врати втората
Хлебна къща в София.

С отварянето на къщата се про-
веде и първото общностно месене
отворено за малки и големи. В
него се включиха деца и техните
родители, които рисуваха заедно
в брашно и замесиха хлебни скул-
птури, посветени на пролетта.
Именно такава е идеята на създа-
телите на Хлебните къщи – да
създават пространства отворени за
хора от различни възрасти, раз-
лични религии и социални слоеве,
които да се опознават и общуват
посредством месенето на хляб. Те
вярват, че липсата на пресечни

точки между хората с различен
статус и житейска ситуация може
да бъде преодоляна ако се създа-
де гостоприемна среда, в която
всички, независимо от своя про-
изход, социално положение и
възможности могат да се „смес-
ват” свободно.

Датата на откриването беше слу-
чайна. Идеята за Мрежа Хлебни
къщи се ражда по време на посе-
щение на основателка на органи-
зацията, д-р Надежда Савова-Гри-
горова във Витлеем. В превод
името на града означава „Къща
на хляба”. Първата Хлебна къща
Надежда създава през 2009 г., на
мястото на стария занаятчийски
дюкян на своята прапрабаба в Габ-
рово. Оттогава до днес отварят
врати Хлебни къщи в Пловдив,
Велико Търново и София, а иници-
ативата се разпространява в над
15 държави по света.

Хлебните къщи са не само соци-
ално-културни центрове, но и при-
мер за успешен социално предпри-
емачески модел – в тях се продава
100 % квасен хляб с екологични
брашна от пшеница, ръж, лимец и
дори елда. Производството на хля-
ба е съсредоточено в Бистрица,
където Надежда и нейният екип се
надяват да възродят традициите на
квасения хляб. Локализацията на
новата Хлебна къща съвсем не е
случайна – идеята е тя се специа-
лизира в организирането на еколо-
гичен туризъм за хора с уврежда-
ния в природен парк Витоша.

Стартира проектът
“Софийските села като част от Европа”

тика, културна периодика и пре-
вод)” и беше представен пред
Сдружението на кметствата в
община София – партньор по про-
екта, и председателя му Николай
Гюров – кмет на с. Бистрица.

Проектът обхваща периода
01.03.2017 – 10.12.2017 г. и се
изпълнява от ДЖУЛАЙ МЕДИЯ
ООД – издател на седмичния
“Софийски вестник” – животът в
столицата и областта.

Проектът “Софийските села
като част от Европа” цели да
пресъздаде и съхрани автентич-
ни културни феномени и свърза-
ни с тях личности от настоящето
и близкото минало в 32-те софий-
ски села като част от Европа във
връзка с председателството на
България на Съвета на Европей-
ския съюз през 2018 г. Ще се
селектират културни явления с

висока естетическа стойност,
които ще бъдат описани ориги-
нално в поредицата “Софийските
села като част от Европа” в 15

разказа с богата фотоилюстра-
ция. Те ще бъдат отпечатвани във
в. “Софийски вестник”. Дигитал-
ният им вариант като видеораз-

кази ще бъде позициониран в
електронното му издание
www.sofiavestnik.com и на анг-
лийски език. Ще бъде организи-
рана Пресконференция “Софий-
ските села като част от Европа”
– проблеми и перспективи пред
културната идентичност на мал-
ките селища в Столична община
в европейски контекст на базата
на едноименната поредица. Про-
ектът има за цел да получи ши-
рока популяризация в печатен
(чрез “Софийски вестник”) и ди-
гитален многоезичен вариант
(чрез www.sofiavestnik.com). Ре-
зултатите от проекта като мул-
тимедийна презентация ще бъдат
предоставени на представител-
ствата на страните-членки на ЕС
с цел запознаването им с автен-
тичната култура на софийските
села, самобитна част от Европа.

Реализацията на целите на про-
екта ще допринесе за постигане
на приоритетите „Достъп до кул-
тура” и „Културно наследство на
променящия се град”, като ще
се насърчи активното участие на
гражданите на София в култур-
ните процеси; ще се съдейства
за децентрализиране на култур-
ния живот от центъра към пери-
ферията; ще се популяризира и
интерпретира културното наслед-
ство в софийските села чрез ори-
гинално представяне на традици-
онни културни явления.

Проектът се осъществява със
съдействието на СП Култура
2017, направление „Творческа
София”, Програма 4: „Литерату-
ра (издателска дейност, опера-
тивна критика, културна перио-
дика и превод)”

Хлебна къща отвори врати в Бистрица Димитрина Божилова на 70!
Димитрина Божилова, журналист, поет,

художник и организатор на емблематич-
ния Бобфест в с. Радуил навърши 70 г.!

Родена е на 22 март 1947 г. в с. Патале-
ница, Пазарджишка област. Завършва
Техникум по керамика и стъкло, специал-
ност „Гравиране”, а след това – начална
педагогика в Учителския институт в гр.
Дупница. В продължение на 20 години учи-
телства в самоковските села Марица и
Радуил и в гр. Сопот. От 25 години насам
разпространява вестници, списания и дру-
ги печатни издания в Самоков и района.

От детските и младежките си години до-
сега активно сътрудничи на местната, ре-
гионалната и централната преса – вестни-
ците „Септемврийче”, „Средношколско зна-
ме”, „Студентска трибуна”, „Софийска прав-
да”, „Самоковска комуна”, „Карловска три-
буна”, кюстендилския вестник „Звезда”, са-
моковския вестник „Приятел”, “Софийски
вестник” и др.

От 2003 г. досега всяка година организира Бобфест - Международния
празник на фасула в с. Радуил. Тази година ще се състои юбилейният
15-и фестивал. Организатор и ръководител е на много състави от Само-
ков и селата от общината при турнетата им в чужбина – Сърбия, Маке-
дония, както и на събори и други празници в градове и села в цяла
България.

Изявява се и като поет и художник. Активно участва в дейността на
читалища и неправителствени организации.

В работата си като разпространител на вестници и списания и като
организатор на културни събития и участник в тях проявява изключител-
но родолюбие, любов към народното творчество, постоянство, всеот-
дайност и голяма енергия. Тя има ценен принос за разнообразяване и
обогатяване на културния живот в Самоков, общината и региона.

По случай 70-годишния й юбилей и за дългогодишната й активна и
плодотворна културна дейност по предложение на дружеството на Съю-
за на българските журналисти в Самоков Общинският съвет удостои
Димитрина Божилова със сребърния почетен знак на Община Самоков.

“Софийски вестник” честити прекрасната годишнина на Димитрина Божи-
лова, с пожелание за здраве и още много години творческо вдъхновение!

В изключителен празник се
превърна откриването на изложе-
нието MOTO EXPO 2017 в Sofia
Ring Mall. Мото събитието на годи-
ната, което е с вход свободен, се
провежда под егидата на Асоциа-
цията на автомобилните произво-
дители и техните оторизирани пред-
ставители в България. MOTO
EXPO 2017 ще до 2 април в Sofia
Ring Mall. Там в продължение на
десет дни среща си дават най-го-
лемите мото звезди и шампиони и
над 200 модела мотоциклети, сред
които близо 40 премиери.

Станалото вече традиционно
мотоциклетно изложение в Sofia
Ring Mall стартира с официална
пресконференция, в която участие
взеха изпълнителният директор на
мола Димитриос Папулис, из-
пълнителният директор на Асоци-
ация на автомобилните произво-

Sofia Ring Mall е домакин на най-голямото мотоциклетно изложение в България

дители Таня Груева, трикратният
носител на приза пътен полицай
на годината Лъчезар Близнаков,
инсп. Мария Ботева от ГНДП,
зам.-генералният директор на
БЧК д-р Надежда Тодоровска и

актьорът и режисьор Асен Бла-
течки. Авторът на предстоящия
кинохит „Бензин” даде газ на
MOTO EXPO 2017, като запали
съвместно с Димитриос Папулис
един от над двестате мотоцикле-

та, представени на изложението.
Освен Асен Блатечки, и всички

най-големи мотоциклетни звезди
ще подкрепят с присъствието си
MOTO EXPO 2017 в Sofia Ring
Mall. На 2 април от 15 до 17 ч. на
щанда на MV Agusta, Quadro,
Kymco всеки посетител може да
получи снимка и автограф от мно-
гократния шампион по мотоцикле-
тизъм Мартин Чой. Колегата му
Ангел Караньотов пък ще е звез-
дата на щанда на Ducati. По вре-
ме на изложението посетителите
ще имат възможността да се за-
познаят и консултират лично с
Караньотов, който ще дава и цен-
ни съвети. На щанда на КТМ мото
феновете могат да се срещнат и с
топ състезателите Теодор Кабак-
чиев и Хакан Халми.

Освен вълнуващи звездни сре-
щи, посетителите на MOTO EXPO

2017 могат да разгледат изложе-
ните близо 200 двуколесни звяра,
сред които и над 40 премиерни
модели, показвани за пръв път в
България. Мото събитието на го-
дината доказва високата си класа
и през 2017 – най-нови и най-хито-
ви модели в Sofia Ring Mall ще
представят почти всички световни
производители на мотоциклети и
скутери. За да
е още по-инте-
ресно и полезно
за посетители-
те, на изложе-
нието ще има и
многообразие
от специализи-
рана екипиров-
ка, аксесоари и
резервни части,
както и велоси-
педи.

Станалото вече традиционно за
Sofia Ring Mall MOTO EXPO е с
вход свободен. Тази се очаква още
по-голям посетителски интерес и
от миналата година, тъй като вто-
рият уикенд от изложението съвпа-
да със старта на пролетния мото
сезон на 1 април, който ще започ-
не именно от мола на Около-
връстното шосе.
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ВкусноПравославен календар

30 март
Преп. Йоан Лествичник (ок. 525 - 30 март 603)

Роден в Константинопол. Високообразован. Според едно от предания-
та той е син на сенатора и по-късно монах св. Ксенофонт и Мария.
Корабокруширал заедно с брат си Аркадий. Според друго - произхожда
от Сирия. Сигурно е, че 16-годишен се оттегля в Синайската планина.
Става ученик на стареца Мартирий. Живее в уединение. 40 години пре-
карва в пещера в пустинята Тола. По-късно го избират за игумен на
Синайските монаси. Написал книгите “Лествица към Рая” (духовни на-
ставления за постигане на християнско съвършенство, настолно четиво
и учебник за самоусъвършенстване на поколения монаси и до днес) и
“Книга към пастиря”. Наричат го „новия Моисей”. Починал в мир. Кано-
низиран веднага след смъртта си. Мощите му са в неизвестност.

31 март
Св. свещеномъченик Ипатий,

епископ Гангърски (†326)
Роден в Киликия. Епископ на

град Гангра в Пафлагония (Мала
Азия). Чудотворец: изцелявал
различни недъзи и изгонвал бесо-
ве, превърнал горчив планински
извор в сладък; с молитва нака-
рал да избликне извор с топла
лековита вода. Спасил съкровищ-
ницата на император Констанций
(бащата на Константин Велики) от
набезите на огромна змия, като я
хванал на жезъла си. Оттогава
негова икона стояла неотлъчно при
съкровищата на византийските
императори за защита. Един от
най-дейните отци на Първия Вселенски събор в Никея. На връщане от
събора арианите му устроили засада - били го, хвърлили го в едно блато
и, докато потъвайки се молил за мъчителите си, го убили с камъни.
Погребан изключително тържествено в Гангра. Гробът му бил източник
на множество чудеса. Помага при гинекологични заболявания.

1 април
• Преп. Мария Египетска (445 - 522)
Родена в Египет. На 12 години

избягва от бащиния си дом и оти-
ва да живее в Александрия. Блуд-
ства в продължение на 17 години.
Отдава се на всеки желаещ. Не
печели пари от това. Прехранва
се с предене и ръкоделие. Около
тридесетгодишна решава да пъту-
ва и потегля с кораб за Йеруса-
лим, като заплаща цената на пъту-
ването с тялото си. В Йерусалим
се опитала да влезе в храма и да
го разгледа, но невидима сила не
я допуснала вътре. Така осъзнала
греховете си и отправила гореща
молитва към Пресв. Богородица,
която се застъпила за нея. Успя-
ла да влезе в храма и целунала
Христовия кръст. Дълбоко потресена от себе си, се оттегля в Йорданска-
та пустиня, където се отдава на покаяние и молитва в продължение на 47
години. Храни се с корени и треви. Плаче до изнемога. След като дрехи-
те й овехтяват и се разпадат, продължава да живее гола в студ и пек.
Получава успокоение. Добива дара на прозорливостта - знае имената на
хората и думите на Светото Писание, без изобщо някога да го е чувала
и без да може да чете и пише. Живее в пълна изолация и безмълвие. Не
среща нито един жив човек, докато не я открива странстващият монах
Зосима. Разказала му живота си и го повикала след една година да я
причасти. Желанието й се изпълнило на Велики четвъртък (деня на

Март
30 ч Преп. Йоан Лествичник

(Прежд. лит.)
31 п Преп. Ипатий, еп. Гангърс-

ки (Прежд. лит.) (Вечерта - Мал-
ко повечерие с целия Богороди-
чен канон и акатист)

Април
1 с * Акатистова събота − Чу-

дотворна икона “Златна ябълка”;
Преп. Мария Египетска; Св. мчк
Аврамий Български (Злат. лит.)

2 н † 5 Неделя на Великия пост
− Преп. Мария Египетска
(Църквата припомня думите на
Спасителя за смирението: „кой-
то иска между вас да бъде голе-

мец, нека ви бъде слуга; и който
иска между вас да бъде пръв, нека
ви бъде раб, както Син Човечес-
кий не дойде, за да Му служат,
но да послужи и даде душата Си
откуп за мнозина”, казани по по-
вод на неуместното желание на
св.апостоли Иаков и Йоан Зеве-
дееви да заемат местата от
дясната и лявата Му страна в
Царството Му ); Преп. Тит Чу-
дотворец (монах в манастира
Студион до Константинопол,
презвитер, чудотворец, защит-
ник на св.икони) (IX в.)

3 п Преп. Никита Изповедник,
игумен Мидикийски (монах от

Витиния, презвитер, игумен на
Мидийския манастир, многократ-
но изтезаван и заточаван от ико-
ноборците, аскет-безмълвник в
Константинопол) (†824)

4 в Преп. Йосиф Песнописец
(роден в Сицилия, монах в Солун,
ученик на преп. Григорий Декапо-
лит в Константинопол, защит-
ник на св.икони, затворник на
остров Крит, основател на ма-
настир в Константинопол, автор
на ок. 1000 духовни песни, дву-
кратно заточен в Херсон, духо-
вен старец и изповедник на всич-
ки духовници) (ок. 810 - 886) и Ге-
орги в Малея (отказва договорен

брак и приема монашество в пла-
нината Малея - Пелопонес, духо-
вен учител на много монаси, про-
зорлив чудотворец) (IX в.); Св.
свщмчк Никита Серски (маке-
донски българин, отшелник и
монах на Атон, влязъл в диспут
с мюсюлманите в Серес и им
проповядвал Христовата вяра,
жестоко изтезаван, осъден и
обесен) (†04.04.1808)

5 с Св. мчци Теодул и Агато-
под (съответно: юноша-четец
(церител и чудотворец) и ста-
рец-дякон от църквата в Солун,
жестоко изтезавани и удавени в
морето) (†303) (Прежд. лит.)

ОТ ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ

Светини

ОТКЪС  ОТ  НЕДЕЛНОТО  ЕВАНГЕЛИЕ
„Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който

иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син
Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата
Си откуп за мнозина.”                                           Св.ап. и ев. Марк

СЪБОРНО  БОГОСЛУЖЕНИЕ
31 март (петък) София - катедрален храм „Св. Неделя” - Малко

повечерие с целия Богородичен канон и акатист - предстоява
Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх
Български - начало 18 ч.

(Рубриката подготви Александър Високомогилски)

Възхвала на чудотворната икона на Пресв. Богородица „Благо-
датна (Златна ябълка)” (1 април)

Икона от XVI в., намираща се в
храм „Св.Богородица - Успение” в
с. Горни Воден (дн. квартал на Асе-
новград). През 1765 г. в петата събо-
та на Великия пост, няколко часа
след четенето на целия Богороди-
чен акатист, в храма пристигнала
жена, разтревожена, че е закъсня-
ла за службата поради трудности
по пътя. Искала да се помоли за
рожба и да получи благословен
хляб. Хлябът бил свършил, но ми-
лостивият свещеник и й дал за уте-
шение една ябълка, оставена в дар.
Жената родила и украсила иконата
с ябълка от злато. Така започнали
чудесата, несекващи и днес.
Възникнала традиция в началото на
четене на Акатиста иконата да се окичва с венец от ябълки, които след
последната служба се раздават за благослов на неплодни жени. През
1818 Пресветата се явила в съня на друга жена и сама поставила началото
на ритуал, при който се сплитат конците от 3 макари и с получения колан
се обточва храма. След това се разрязва и раздава за носене около
кръста. През 1934 получила изцеление от дълготрайна болест княгиня
Евдокия (сестра на цар Борис III). Царското семейство подарило златно
енголпие (нагръдна икона,носена от епископи) и мрамор за пода на храма.
През 2004 г. иконата бе открадната, но бързо открита и върната обратно
невредима. Изобразява Богородица Одигитрия (Пътеводителка).

Соленки с парено тесто

Тайната вечеря). Прекосила река Йордан, ходейки по водата. Повикала
монаха след още една година да я потърси. Отецът се отзовал. Открил
само нетленното й тяло и го погребал. Покровителка на покаянието и
каещите се. Помага за преодоляване на прелюбодеяния и силни полови
влечения. Части от нейните мощи днес се намират в посветения й храм
в Неапол (Италия), Сретенския манастир (Москва) и др.

• Св. мъченик Аврамий Български (†1 април 1229) (Владимирски
чудотворец)

Българин от Волжска България (дн.
Татарстан, Русия). Възпитан като мю-
сюлманин. Богат и известен търговец
из Поволжието. Милостив и изключи-
телно щедър към бедни и нуждаещи
се. Приел Христовата вяра при пътува-
не в руския град Владимир. Проповяд-
вал в гр. Болгар. Затворен и изтеза-
ван жестоко. Насечен на части. Скоро
след смъртта му градът изгорял до ос-
нови и два пъти бил унищожаван (от
татари и руси), докато не запустял
съвсем. На мястото екзекуцията из-
бликнал кладенец (в съвсем безводен
иначе район). Той се почита като све-
щен и целебен и днес - еднакво от хри-
стияни и мюсюлмани (някои, от които
идват на специално поклонение там от
далечни страни). Нетленните му и бла-
гоуханни мощи били пренесени във
Владимир (1230), заедно с веригите, в
които бил окован и станали източник
на множество чудеса през вековете.
Особено помагал на деца и слепи. А
веригите му влияели много благотвор-
но на душевноболни. Болшевиките ги
прибрали в музей (1923) и впослед-
ствие се загубили. Малка частица от
мощите му (от дясната му ръка) оце-
ляла и се пази в Успенския (Княгинин)
манастир във Владимир.

Тулумби
Продукти: 1 и 1/2 ч.ч.

брашно, 5 яйца, 30 г мас-
ло, щипка сол, мазнина за
пържене, 2 ч.ч. захар

Приготвяне: Възваряват
се 2 ч.ч. (400 мл) вода. В
нея се пускат маслото и
солта и във врящата смес
се прибавя брашното, като непрекъснато се бърка. Отстранява се от
огъня и пак се разбърква енергично. Когато изстине малко се прибавят
яйцата едно по едно и се бърка до получаване на гладко тесто. От
тестото се шприцоват тулумбичките, пържат се в сгорещена мазнина и
се подреждат в тава на един ред. От захарта и 1 и 1/2 ч.ч. (300 мл) вода
се приготвя сироп, като се смесват и сместа се възварява. Изстиналите
тулумбички се заливат с топлия сироп.

Продукти: 500 г свинско контра
филе, 200 г гъби печурки, 20 г сухи
манатарки, 200 г смлени орехи, 3 гла-
ва лук, 8 бр. скилидки чесън, 1 бр.
яйце (за намазване), 200 мл бяло вино,
200 мл гъбен бульон, мащерка, ри-
ган, черен и червен пипер, зехтин

Приготвяне: В загрят тиган с мал-
ко зехтин запечатайте свинското кон-
тра филе. Овкусете със сол, черен
пипер, мащерка и риган. Нарежете
печурките и ги бланширайте с малко
бяло вино. Овкусете ги със сол, чер-
вен пипер и черен пипер. Накиснете
манатарките в топла вода. Нарежете лука на четвъртинки. В йенска тен-
джера сложете запечатаното свинско контра филе, нарязания лук, ски-
лидките чесън, бланшираните печурки и манатарки. Залейте ги с бялото
вино и гъбен бульон. Овкусете всичко отново с малко мащерка и риган.
Печете 2 часа на 160 градуса. След края на термичната обработка изка-
райте свинското контра филе от йенската тенджера. Изчакайте, да изсти-
не малко и намажете цялата повърхност на филето с едно яйце. На хартия
за печене разстелете счуканите орехи. Оваляйте филето от всички стра-
ни. Запечете за 10 минути на 200о С за получаване на ореховата коричка.
Поднесете порция от контра филето с гъбите и чаша червено вино.

Картофена торта с пиле
Продукти: 500 г варени

картофи, 250 г варено пи-
лешко месо, 4 кисели кра-
ставички, 200 г варен грах,
2 сварени яйца, 100 г сире-
не, 100 г кашкавал, 250 г
майонеза

Приготвяне:
Картофите, сиренето и

яйцата се настъргват на
едро ренде, пилешкото и
краставичките се нарязват на ситно. Месото, краставичките, яйцата и
сиренето се разбъркват с майонезата. В дълбока правоъгълна форма се
нареждат: ред картофи, ред плънка като най-отгоре се завършва с кар-
тофи. Поръсва се с настъргания кашкавал и се слага да престои в
хладилника за 12 часа.

Пица от
омлет

Продукти: 3 бр. яйца,
100-150 г сирене, 150 г пу-
шено пилешко месо, 2 бр.
домати, подправки

Приготвяне: От разби-
тите яйца се изпича омлет
в тефлонов тиган. Той се поставя в тавичка, отгоре се нареждат наряза-
ните домати, след това настърганото сирене и нарязаното на парчета
пилешко месо. Поръсва се с чубрица и подправки според вкуса. Запича
се 10 минути в предварително загрята фурна.

Продукти: 400 г прясно
мляко, 40 г масло, 1/2 ч.л.
сол, 240 г брашно; За
плънката по желание: каш-
кавал, шунка, сирене и
яйце, моцарела и домат;
За панировката: 1 бр. яйце,
галета или микс от семена

Приготвяне: Млякото,
кравето масло и солта сла-
гаме в тенджерка на котлона и малко преди да заври сместа махаме от
котлона и изсипваме наведнъж брашното като бъркаме енергично с
дървена бъркалка. Полученото парено тесто се оставя да изстине увито
във фолио. След като изстине тестото се разточва на кора около 0.5 мм
и се изрязват кръгчета, които заедно с плънката се сгъват на лунички.
Получава се едно нелепкаво тесто, супер гладко и при точенето няма
нужда от брашно. Така получените лунички се потапят в разбито яйце и
после в галета или микс от семена и се пекат в загрята на 180о С градуса
фурна до приятен златист цвят.

Свинско контра филе с
орехова коричка и гъби
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Под Слънцето

Времето в София и Софийско 30 март - 6 април

Превалявания
В градината

Овен (21.03 - 20.04)
Предстои ви един насите-
на със събития и контакти

период. Напредъкът зависи из-
цяло от вас, бихте могли да сме-
ните работното място или да из-
раснете в йерархията. Преценя-
вайте начина, по който общува-
те със събеседниците си. Колко-
то сте по-внимателни и по-уме-
рени, толкова по-добре.

Телец (21.04 - 21.05)
Обстановката на работно-
то място може да е доста

напрегната. Взаимоотношенията
между колегите да се изострят и
да се стигне до открити конфлик-
ти. Не се намесвайте. Проявете
пестеливост. Не е желателно да
правите скъпи покупки или пък да
ползвате кредити. Избягвайте про-
явите на разточителност.

Близнаци (22.05 - 21.06)
Събитията ще са непред-
видими и повечето от тях

няма да ви харесат. Постарайте
се да запазите спокойствие не-
зависимо от всичко. Мислете
как да промените фактите, кои-
то не удовлетворяват очаквани-
ята ви, но без да навредите на
когото и да било.  Търсете
присъствието на приятелите си,
ще ви подейства освежаващо и
окуражаващо.

Рак (22.06 - 23.07)
Действайте активно. Ще

се наложи да мислите бързо и да
взимате важни решения. Не от-
стъпвайте пред затрудненията, във
възможностите ви е да се справи-
те. Поддържайте външния си вид.
Предстоят ви интересни срещи, а
може би и начало на нова роман-
тична връзка.

Лъв (23.07 - 23.08)
Настроението ви е стабил-
но оптимистично и може да

разчитате изцяло на въображени-
ето си. Ще разполагате с достатъ-
чно време, за да помислите и да
се погрижите за себе си. Нищо от
ежедневните ангажименти няма
да ви затрудни. Не е изключено
да измислите хитроумен начин,
чрез който да получите приходи от
хобито си.

Дева (24.08 - 23.09)
Работоспособността ви е
удивително добра. Ще изне-

надате всички с перфектната си
организация и способност да се
занимавате с няколко неща еднов-
ременно. Съществуват реални
предпоставки за подобряване на
заплащането или условията, при
които работите. Ако някой се е
съмнявал в уменията ви, то тези
съмнения определено ще останат
в миналото.

Везни (24.09 - 23.10)
Поредица от спокойни дни
с такива, в които напреже-

нието ще е високо. Разпределяй-
те важните срещи равномерно, за
да ви остава време за възстано-
вяване на силите и подреждане на
мислите. Ще реализирате всички-
те си замисли, ако не си отвлича-
те вниманието с второстепенни за-
нимания. За да ви стигне времето
трябва да сте последователни.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Проявете предпазливост по от-
ношение на събеседниците си.

Избягвайте случайните контакти. Об-
съждайте както успехите, така и не-
успехите предимно с близките си или
с хора, на които имате безпрекос-
ловно доверие. Нещата ще се случ-
ват по предпочитания от вас начин,
но за да задържите тенденцията е
желателно да сте дискретни.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Проявете наблюдател-
ност. Преценявайте обек-
тивно ситуациите, в които

попадате и се въздържайте от
щедри коментари. Може да попад-
нете в неудобно положение, от
което би следвало да се извадите
с помощта на чувството си за ху-
мор. Предстоят ви интересни кон-
такти, но е добре да оставите ини-
циативата на отсрещната страна.

Козирог (22.12 - 20.01)
Приключенския ви дух ще
се събуди заедно с хубаво-

то пролетно време. Не е изключено
да ви се прииска да попътувате. Ре-
ализирайте идеята си, а ако успеете
да си свършите и някоя делова за-
дача – още по-добре. Така ще съче-
таете полезното с приятното. Не пре-
калявайте с храната и с твърдия ал-
кохол. Ако сега качите килограми
трудно ще се отървете от тях.

Водолей (21.01 - 19.02)
Преценявайте критично нови-
те си познати. Не всички търсят

контакти с вас мотивирани от чо-
вечност или искреност. Някой ще
направи опит да се възползва от спо-
собностите или връзките ви и когато
го разберете ще се почувствате до-
ста неприятно. Вслушайте се в мне-
нието, преценката на близките си,
те ще са по-обективни от вас.

Риби (20.02 - 20.03)
Личните отношения ще са
доста напрегнати. Поста-

райте се да не реагирате първо-
сигнално и да не докарвате разго-
ворите до кресчендо. Ако преце-
ните, че връзката ви е изчерпана
или не отговаря на очакванията ви,
то по-добре я прекратете без да
удължавате агонията. Преценете
последствията преди да вземете
окончателно решение.

Вашият хороскоп за периода

ОТ ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ
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В четвъртък през деня облачността ще бъде незначителна, средна и  висока, а
дневните температури ще бъдат от17, 18 до около 22 градуса. През нощта срещу
петък, със северен, впоследствие – североизточен въздух, над страната ще
прониква студен въздух.

Облачността ще се увеличи, но слаби превалявания ще има само на
места. Минималните температури ще останат без съществена промяна, а
дневните ще се понижат и ще бъдат от 13 до 18 градуса. През деня ще бъде
ветровито, с променлива облачност.

В събота и неделя ще бъде слънчево или със средна и висока облачност, по-
значителна през втория ден. Минималните температури ще са от около нула до 5
градуса и на места в котловините и инверсионните места в низините ще паднат слани. 17о

Средна температура за областта в градуси по Целзий

17о
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Максималните температури през седмица-
та

Луната е във фаза
нарастващ полуме-
сец, с осветеност на
лунния диск 8%.
Първа четвърт след
4,3 дни на 3 април в 21:40 ч. Намира
се в зодиакален знак Телец.

На 30 март
Слънцето изгрява в 07:15

часа  и залязва в 19:49 часа.
Продължителността на деня
е 12 часа и 34 минути. Денят
нараства средно с две и поло-
вина минути на ден.

Овошките през април
(Продължение от миналия брой)

През април при костилковите овощни видове борбата срещу болестите
може да се комбинира с тази срещу вредителите; плодови оси, праско-
вен клонков молец, листни въшки и др., като към фунгицидния разтвор
се прибавя съвместим инсектицид (някои от посочените при семковите
овощни видове).

През месеца при семковите овощни видове във фаза цветен бутон се
провеждат пръскания срещу икономически най-важните болести; стру-
пясване по ябълката (Venturia inaequealis) и крушата (Venturia pyrina),
брашнеста мана по ябълката (Podosphaera leucotricha), загиване на зав-
ръзите при дюлята (Monilia cydoniae). При чувствителните на брашнеста
мана сортове ябълки трябва да се използват фунгициди ефикасни еднов-
ременно срещу струпясване и брашнеста мана; Строби ДФ – 0,02%,
Скор 250 ЕК – 0,02%, Флинт Макс 75 ВГ - 0,02%, Шавит Ф 72ВДГ –
0,2% и др. Посочените препарати са приложими и при крушата (срещу
струпясване).

При дюлята срещу болестта загниване на завръзите са подходящи
фунгицидите; Тирам 80 ВГ – 0,3%, Дитан ДГ – 0,3%, Топсин М 70 ВДГ
- 0,1%.

Срещу вредителите по семковите овощни видове; листните въшки,
плодови оси, листозавивачки и др., при плътност надвишаваща иконо-
мическия праг на вредност, се извършва пръскане с някои от следните
инсектициди; Децис 2,5 ЕК - 0,05%, Релдан-0,12%, Вазтак Нов 100 ЕК
- 0,015%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02%, Калипсо 480 СК – 0,02%, Ранер
240СК – 0,04% и др.

При ягодата в началото на цъфтежа трябва да се извърши третиране
срещу една от най-важните болести - сиво гниене (Botrytis cinerea).
Ефикасни фунгициди срещу сивото гниене по ягодата са; Тирам 80 ДГ –
0,3%(за I-во пръскане), Шавит Ф 72ВДГ – 0,2%.

През април при овощните култури се провежда интензивна ра-
стителна защита. За да се предотврати появата на резистентност към
някои често използвани пестициди при овошките е задължително реду-
ването на препарати с различни активни вещества.

Дукена ЖОЛЕВА, агрометеоролог при НИМХ-БАН

Вероятността за това явление е по-
висока в събота сутрин.

Дневните темпе-
ратури ще са от
15 до 21 граду-
са, малко по-

високи през
втория

ден.

Шестте зодии, които
нямат бъдеще заедно

Антагонизъм

Ако трябва да извадите дюбел, лесно
може да направите това с тирбушон – за
предпочитане с крилчат тирбушон. Това
действа не само при дървените дюбели, но
и при пластмасовите и полиакрилните дю-
бели. При малки дюбели може частично
да завинтите в дюбела винт със съответния
размер и после да изтеглите винта заедно
с дюбела с помощта на клещи.
(napravisisamzanachinaeshti.bg)

Seeex...

Каква е рецептата за щастлив брак? Оказва се, че ключов елемент е
сексът. Това показват резултатите от ново проучване. Изследователите
установили, че половият акт действително се отразява силно върху емо-
ционалната привързаност между двойките и обещава удовлетворяващи
и дългосрочни отношения.

Водещ автор на проучването е д-р Андреа Мелцер от университета на
Флорида, а откритията на екипа ? са публикувани в научното списание
Psychological Science.

Макар до момента да се смяташе, че интимните ласки подпомагат
връзката само в краткосрочен план, според американските специалисти
сексът може да допринесе за дългогодишен щастлив брак.

Данните на Международното дружество по сексуална медицина обаче
показват, че по-малко от 24% от семейните двойки правят секс 4 или
повече дни в седмицата. При някои ласките под завивките биха могли да
се класифицират дори като „мираж”.

Мелцер и колегите ? твърдят, че половият акт ни зарежда с дълъг
период от сексуално удовлетворение, което повишава и удовлетворено-
стта от връзката. Теорията им се крепи на експериментално проучване
сред 214 семейни двойки в различен етап от брака.

Доброволците трябвало да попълват специални въпросници и да док-
ладват подробно за своя интимен живот. Така учените стигнали до изво-
да, че любовните занимания ни зареждат с ентусиазъм и обожание към
другия за два дни напред.

Тази констатация остава валидна и след отчитането на редица възмож-
ни странични фактори, включително възраст, пол, личностни черти,
продължителността на връзката и други.

Както се подразбира, двойките, които редовно правят секс, изразяват далеч
по-голямо задоволство от партньора си и изглежда имат по-стабилна връзка.

Д-р Андреа Мелцер вярва, че резултатите от изследването подкрепят
предишни изследвания, според които сексът играе неотменна роля в
дълбочината на емоционалните отношения.

Мащерката – билка за 100 болки
Известна още като бабина

душица или овчарски босилек,
мащерката притежава доказа-
ни лечебни свойства.

Мащерката идва у нас през
XI век от средиземноморските
страни. Култивираните и стана-
лите отново диви видове се сре-
щат главно в градините ни като
градинска мащерка. За разли-
ка от полската, градинската
мащерка достига до 50 см височина, но в полезното си действие те са
равностойни.

Билката се среща като масло, сушена билка, пудра или течен екст-
ракт. В природата се среща по каменистите и слънчеви склонове.

Мащерката съдържа няколко вида антиоксиданти. Поради състава си
се използва против кашлица.

Тя е полезна за справянето с гъбични инфекции.
Помага на организма да се пребори с с настинка и грип. Тя е надежден

компонент за лечението на астма, бронхит и ангина.
Билката снабдява организма ни с витамин А и С.
Чаят от мащерка засилва метаболизма и спомага за отслабването.

Любовта не
признава прави-
ла, бариери и ог-
раничения. Тя
просто се случ-
ва, влюбваме
се, понякога в
правилния, друг
път не в дотам
правилния човек
и за миг всичко
е различно.

И сякаш нищо
не може да по-
пречи на тези отношения да се развият прекрасно и да прераснат в една
красива любовна история.

Но все пак, ако вярваме в зодиакалните съвместимости, има 6 двойки
зодии, на които просто не им е писано да запазят връзката си завинаги.
Просто защото са прекалено различни, пише Edna.bg.

Ето кои са те:

Да, сексът е ключът
към щастието

Тапички

Телец – Скорпион: Връзка, обречена на ревност, лъжи и източващо
силите себепоглъщане.

Овен – Везни: Липса на доверие и комуникация във взаимоотношенията.
Близнаци - Риби: Твърде осезаеми различия в емоциите и начина им

на изразяване между двата знака.
Рак – Водолей: Колебания между егоизъм, надмощие над другия и

липса на разбиране във връзката.
Лъв – Козирог: Два твърде горделиви и самостоятелни знака, които

не могат “да мелят брашно” заедно.
Стрелец – Дева: Взаимоотношения, в които изневярата и предател-

ството винаги ще бъдат на дневен ред.

Изваждане на дюбел
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Райони - инфо
Район Красно село

бул. “Цар Борис III” 124, п.к. 1612,
факс 02 895 1172

e-mail: office@krasnoselo.net
web адрес: www.krasnoselo.net

Кмет Христо Апостолов, тел. 02 895 11 02,
Прием – сряда 10:00 – 12:00 ч.,

с предварително записване
Район Слатина

бул. “Шипченски проход” № 67, п.к. 1574
Факс: 02 870 1173

e-mail: info@so-slatina.org
web адрес: www.so-slatina.org

Кмет Наталия Стоянова, тел. 02 870 5532;
Прием - сряда 9:00-12:00 ч.,

с предварително записване в понеделник
Район Илинден

ул. “Билянини извори” № 10, вх. Б, п.к. 1345,
факс: 02 439 73 61, e-mail: info@ilinden.bg,

web адрес: www.ilinden.bg
Кмет Иван Божилов, тел. 02 439 73 33

Приемен ден: сряда 9.30-12.00 ч.,
с предварително записване

Район Младост
бул. "Свето Преображение" № 1, п.к. 1712,

номератор: 029746230, факс: 028772038,
e-mail: so_mladost@mail.bg,

web адрес: http://www.so-mladost.com
Кмет Десислава Иванчева.;

тел. 028772011; 028772038, вътр. 155
e-mail: so_mladost@mail.bg,

Прием – сряда 10.00 - 12.00 ч.
Район Студентски

Студентски град, бл. 5, п.к. 1700,
номератор: 02 868 3124, факс 02 868 6116

e-mail: rajon@studentski-so.org;
web адрес: www.studentski.bg

Кмет Димитър Дилчев, тел. 02 962 2944, в.401
Прием – сряда 14:00-16:00ч.,

с предварително записване
Район Възраждане

бул. “Ал. Стамболийски” № 62, п.к. 1303,
факс: 029870794, email: so-vazrajdane@dir.bg,

web адрес: www.so-vazrajdane.dir.bg
Кмет Савина Савова

Пряк телефон 029814364, 029041144, 029041143
Факс 029870794

e-mail ssavova@so-vazrajdane.dir.bg
Приемно време: сряда 09.30 - 12.00 ч.

Район Панчарево
ул. “Самоковско шосе” №52, п.к. 1137

Факс: 02 992 1506, информация: 02 9760 502
e-mail: so_pancharevo@abv.bg
web адрес: www.pancharevo.org

Кмет Димитър Сичанов, Тел. 02 992 3120, в. 506
Прием - сряда 14:00 – 16:00 ч.,

с предварително записване
Район Изгрев

ул. “Атанас Далчев” 12, п.к. 1113
Тел. централа: 02 970-10-XX, факс 02 871 01 59

e-mail: info@so-izgrev.bg; web адрес: www.so-izgrev.bg
Кмет Цветомир Жеков, тел. 02 970 10 32

Прием – четвъртък от 14:00 ч.
Район Лозенец

бул. “Васил Левски” 2, п.к. 1142, факс 02 865 6604
e-mail: office@lozenets-sofia.org;

web адрес: www.lozenets-sofia.org
Кмет Любомир Дреков, тел. 02 866 5509

Прием – понеделник 13:00-16:00,
с предварително записване

Район Искър
Адрес: бул. “Кръстю Пастухов” № 18, п.к. 1592

web адрес: http://www.raioniskar.bg
кмет Ивайло Цеков, телефон 029791360, 029791303,

факс 028722062; e-mail: raioniskar@abv.bg
Приемно време: сряда 10.00 - 12.00 ч.

с предварително записване
Район Средец

ул. “Леге” № 6, п.к. 1000,
факс: 029861837; email: info@sredec-sofia.org,

web адрес: www.sredec-sofia.org
Кмет Мария Ачкова, тел. 029484322, факс: 029861837

e-mail: m.achkova@sredec-sofia.org
Прием:  Понеделник, 10.00 - 12.00 ч.

след предварително записване на тел.: 029484322
Район Нови Искър

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280,
номератор: 029917230, 029917278; факс: 029917623
e-mail: info@novi-iskar.bg, web адрес: www.novi-iskar.bg

кмет Даниела Райчева
Пряк телефон 029361114, 029041060

e-mail: d.raycheva@novi-iskar.bg
Прием - сряда 09.00 - 12.00 ч.

Район Връбница
Адрес: бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, п.к. 1229,

факс: 029346661, email: info@vrabnitsa.bg,
web адрес: http://www.vrabnitsa.bg

кмет: Младен Младенов;
тел. 029041083, 024957710

e-mail: ml.mladenov@vrabnitsa.bg
Прием - сряда 10.30 - 12.30 ч.

“ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД
Предлага свободни търговски маси за серийна търговия с плодове,

зеленчуци и промишлени стоки. Както и павилиони за търговска дейност,  на следните търговски
площадки: Пазар „Ситняково”, „Слатина”, „Римска стена”, „Сребърна”, пред „Блок 58”, „Подход към ТУ”,

„Вихрен”, „Павлово”, „Симеоново”, „Драгалевци”, „Бъкстон”, „Париж”;
За контакт: “Пазари Изток” ЕАД; Централен офис: гр. София, ул. “Сирак Скитник” №9;

тел. 02 870 50 54; 02 873 76 77; 02 971 98 04; факс. 02 870 50 54.
Web: www.pazariiztok.com; e-mail: pazari_iztok@abv.bg

СОФИЯ - ГРАД
Район Банкя: На 31.03.2017 г. /09:45 - 13:15 ч./ - Банкя; На 31.03.2017

г. /13:00 - 16:15 ч./ - Банкя; /09:00 - 16:30 ч./ - Банкя;
Район Витоша: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Иван Сусанин

42, 44, 44Б, 66А, 47 Б;
Район Връбница: На 30.03.2017 г. /09:20 - 15:30 ч./ - Надежда 5 бл.

525 вх. Б; На 31.03.2017 г. /09:20 - 15:30 ч./ - Надежда 5 бл. 525 вх. А
вх. В; бл. 524 вх. В;

Район Възраждане: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Александър
Стамболийски, ул. Странджа и ул. Отец Паисий, бул. Сливница, ул.
Одрин, Възраждане; Софроний Врачански; Тодор Александров; /12:00
- 16:15 ч./ - Росоман; Александър Стамболийски; Княз Борис I; Лаве-
ле; Лозенград; Ломска;

Район Изгрев: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Люлякова гради-
на бл. 36Б; Асен Пейков бл. 36 А вх. В; 132-ра; ул. Цар. шосе бл. 10 вх.
А, Б, В, Г; Чарлз Дарвин бл. 2; Самоков бл. 311; Изток; Незабравка бл.
315; Фредерик Ж. Кюри 44, 83; Майор Юрий Гагарин; Шевченко 2, 4,
6, 8; ул. Цар. шосе бл. 11 вх. А, Б, В, Г, Д; Люлякова градина бл. 56; Ж.
Кюри бл. 2, 156; Пимен Зографски 13; Люлякова градина бл. 44 вх. Б;
На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Люлякова градина бл. 36 Б; Асен
Пейков бл. 36 А вх. В; Чарлз Дарвин 17, 13; 132-ра; ул. Цар. шосе бл.
10 вх. А, Б, В, Г; Чарлз Дарвин бл. 2; Изток; Незабравка бл. 315; Майор
Юрий Гагарин; ул. Цар. шосе бл. 11 вх. А, Б, В, Г, Д; Люлякова градина
бл. 56; Ж. Кюри бл. 2, 156; Пимен Зографски 13; Люлякова градина
бл. 56;

Район Искър: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дружба 2 бл. 309
вх. А, Б; бл. 313 вх. А; бл. 267 вх. Г; На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./
- Дружба 2 бл. 267 вх. Г; бл. 313 вх. А; бл. 267 вх. Г;

Район Красно село: На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кв. Гоце
Делчев бл. 1. вх. А, Б, В, Г; На 01.04.2017 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Позитано
2 Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ;

Район Кремиковци: На 30.03.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Яна; /09:15
- 10:00 ч./ - Бухово; Яна; /16:00 - 16:30 ч./ - Бухово; Яна; /09:30 - 10:00
ч./ - Яна; На 31.03.2017 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Яна; /09:15 - 10:00 ч./ -
Бухово; Яна; /09:30 - 10:00 ч./ - Яна;

Район Лозенец: На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - ул. Витоша №
139;

Район Люлин: На 30.03.2017 г. /09:20 - 15:30 ч./ - Майски ден 23;
/09:45 - 13:15 ч./ - Люлин 7 бл. 712, 713, 714, бл. 713, до бл. 714 вх. А;
/13:30 - 16:15 ч./ - 391-ва/Люлин/ 19А, 26, 26-А, 28А, 30, 32, 32А, 34; 397-
ма/Люлин/ Строеж, 10, 5, 8, УпиXVIII; Джавахарлал Неру ТП Бул. Дж.
Неру “ бл. 715, 18; Люлин бл. 751; Люлин 7 бл. 715, бл. 715, 716, 719;
УПИ XIII-716, 717, Кв. 6 Христо Фотев 26; На 31.03.2017 г. /09:20 - 15:30
ч./ - Майски ден 23; /09:45 - 13:15 ч./ - Люлин 7 бл. 704, до бл. 710/До
бл. 704; /13:30 - 16:15 ч./ - 707-ма 7; Люлин 7 бл. 707, 708, 708П, 709;

Район Младост: На 30.03.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Младост 4 бл.
451; /09:00 - 16:15 ч./ - Младост 1А бл. 526; На 31.03.2017 г. /08:15 -
16:30 ч./ - Младост 4 бл. 454;

Район Оборище: На 30.03.2017 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Проф. Асен
Златаров 24; /09:30 - 15:30 ч./ - 11-ти Август 23, 29-Вх-А; Екзарх Йосиф
127; На 31.03.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Георги С. Раковски 49, 51;
Искър 98;

Район Панчарево: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бистрица; /
09:00 - 16:15 ч./ - Кокаляне; На 31.03.2017 г. /09:15 - 16:30 ч./ - Панча-
рево; /09:00 - 16:15 ч./ - Железница;

Район Слатина: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Калиманци 49-
51; На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Каймакчалан 25;

Район Средец: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - ул. Хр. Белчев
19; /10:00 - 12:00 ч./ - Славянска 19, 21; Цар Шишман 16, 20; 01.04.2017
г. /08:30 - 16:15 ч./ - Раковска 147;

Район Студентски: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Студ. гр. 42
вх. А, Б; На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Студ. гр. 42 вх. А, Б;

Район Триадица: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - ул. Сви-
леница № 10, № 14 вх. А, вх. Б, вх. В, № 15, № 22; ул. Стефан
Малинов бл. 2 вх. А, вх. Б, вх. В; ул. 20-ти април 10, 13 - Борса и
Магазини, Цигарена Фабрика, Цех Вертикал, Маг Студио, Ни-
икв, ФТС Глобул. ул. Лайош Кошут 7, 8; На 31.03.2017 г. /14:30
- 15:30 ч./ - Княз Борис I 23-25, 21. Ш. Петъофи 38; /09:00 - 16:00
ч./ - ул. Витоша № 156; ул. Витоша № 154; ул. Мидия № 10; ул.
„Витоша” № 93/бл. 71/, вх. „А”, вх. „Б”, вх. „В”, вх. „Г”.

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите

клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически таб-
ла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кас-
трене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни
прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територи-
ята, обслужвана от ЧЕЗ, за периода до 2 април 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключ-
вания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички
засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планира-
ните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния
тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер
в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението
„Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания” на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за
всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на захранването.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Община Божурище: На 30.03.2017 г. /15:15 - 16:00 ч./ - Божурище;

Землище с. Пролеша; Гълъбовци; Костинброд; Петърч; Пролеша; Слив-
ница; Храбърско; /09:20 - 10:00 ч./ - Божурище; Землище с. Пролеша;
Гълъбовци; Костинброд; Петърч; Пролеша; Сливница; Храбърско; /09:30
- 16:00 ч./ - Пролеша; На 31.03.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Храбърско;

Община Ботевград: На 30.03.2017 г. /08:00 - 09:30 ч./ - Помпена
станция Витиня; /08:00 - 16:15 ч./ - Ботевград; /08:00 - 16:15 ч./ - Ботев-
град; /15:00 - 16:30 ч./ - Помпена станция Витиня; На 31.03.2017 г. /
15:00 - 15:15 ч./ - Боженица; Ботевград; Вакарел; Врачеш; Гурково;
Краево; Липница; Литаково; Новачене; Радотина; Скравена; /08:00 -
16:15 ч./ - Ботевград; /08:00 - 15:17 ч./ - Ботевград; /09:30 - 10:00 ч./ -
Ботевград; /11:45 - 12:30 ч./ - Ботевград; /09:30 - 09:45 ч./ - Боженица;
Ботевград; Вакарел; Врачеш; Гурково; Краево; Липница; Литаково;
Новачене; Радотина; Скравена; /09:30 - 15:00 ч./ - Боженица; Ботев-
град; Вакарел; Врачеш; Гурково; Краево; Липница; Литаково; Нова-
чене; Радотина; Скравена;

Община Годеч: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Ропот; /09:00
- 12:00 ч./ - Годеч; На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - с. Ропот;

Община Горна Малина: На 30.03.2017 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Долна
Малина М. Край село; На 31.03.2017 г. /08:00 - 15:15 ч./ - Долна Малина
М. Край село;

Община Долна баня: На 30.03.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Долна
баня; На 31.03.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Долна баня;

Община Елин Пелин: На 30.03.2017 г. /08:00 - 17:30 ч./ - Станция
70 - по искане на “ЕСО” ЕАД; /12:15 - 12:45 ч./ - Григорево; Елин Пелин,
Гара Елин Пелин; /12:45 - 15:45 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин; /
15:45 - 16:15 ч./ - Григорево; Елин Пелин, Гара Елин Пелин; /09:00 -
15:15 ч./ - ТП Проходен; /08:00 - 09:30 ч./ - Ботевград Витиня; Елешни-
ца; Желява; /15:00 - 16:30 ч./ - Ботевград Витиня; Елешница; Желява;
На 31.03.2017 г. /09:00 - 15:15 ч./ - ТП Проходен;

Община Етрополе: На 30.03.2017 г. /13:00 - 13:15 ч./ - Брусен;
Видраре; Врачеш; Джурово; Етрополе; в. з. Лопян; Осиковска Лака-
вица; Равнище; /09:45 - 10:00 ч./ - Калугерово; Правец; Градешница;
Правешка Лакавица; /09:45 - 13:00 ч./ - с. Лъга Асфалтова База; /13:15
- 13:30 ч./ - Калугерово; Правец; Градешница; Правешка Лакавица; /
08:00 - 16:15 ч./ - Етрополе; /10:00 - 10:15 ч./ - Брусен; Видраре; Сграда
Кметство Лъга; Врачеш; Джурово; Етрополе; Лопян; Осиковска Ла-
кавица; Равнище; I Кв. 29 XVII-290, Кв. 46 Мах. Грозьов дол Махала
Големанско; На 31.03.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Бойковец; Ботевград;
Витиня Местност Витиня; Етрополе; /08:00 - 16:15 ч./ - Етрополе;

Община Ихтиман: На 30.03.2017 г. /10:00 - 11:30 ч./ - Ихтиман
Предгарова 4, Пертолна база, Силози - по искане на “ЕСО” ЕАД; /
13:00 - 14:30 ч./ - Вакарел; Ихтиман; /08:45 - 09:00 ч./ - Белица; Бузя-
ковци; Заевица; Бърдо; Вакарел; Ръжана; /09:00 - 15:15 ч./ - Вакарел;
/15:15 - 15:30 ч./ - Белица; Бузяковци; Вакарел; Ръжана; /11:30 - 13:00
ч./ - Ихтиман Предгарова 1 Петролна база - по искане на “ЕСО” ЕАД;

Община Костинброд: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Петърч
Тантил Стойчев 31; На 31.03.2017 г. /12:00 - 16:15 ч./ - Костинброд; /
09:15 - 12:00 ч./ - Костинброд; /09:30 - 13:00 ч./ - с. Понор; /09:00 - 16:15
ч./ - Петърч Тантил Стойчев 31;

Община Самоков: На 30.03.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Долна баня; /
09:00 - 16:00 ч./ - Самоков; Ярлово; Белчин; /12:30 - 16:30 ч./ - Самоков; /
09:30 - 12:30 ч./ - Самоков; /09:15 - 10:15 ч./ - Горни Окол 128, Кв. 16 IX-302,
Kw. 41 М. Щъркелово гнездо ПИ 77; Парцел VI—43 Кв. 5; Долни Окол; П-
Л 150 Кв. 19; Злокучене; Самоков; Широки дол; /10:15 - 16:00 ч./ - Мест-
ност Ренов дол Местност Калковско манастирче; /16:00 - 16:30 ч./ - Горни
Окол 128, Кв. 16 IX-302, Kw. 41 М. Щъркелово гнездо ПИ 77; Парцел VI—
43 Кв. 5; Долни Окол; П-Л 150 Кв. 19; Злокучене; Самоков; Широки дол;
/09:00 - 16:00 ч./ - Райово; /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков; На 31.03.2017 г. /09:00
- 16:00 ч./ - Самоков; Белчин; в. з. Мало Равнище, Яз. Искър; Райово; /
09:00 - 16:00 ч./ - Самоков; /08:00 - 16:15 ч./ - Долна баня;

Община Своге: На 30.03.2017 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Искрец; /09:30
- 12:30 ч./ - Кариери Диабаз - по искане на “ЕСО” ЕАД; /12:00 - 13:30
ч./ - Своге; На 31.03.2017 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Искрец; /10:00 - 16:30 ч./
- Реброво; /10:00 - 16:30 ч./ - с. Желен Център; /09:30 - 09:45 ч./ - Бов;
Лакатник; Миланово; Оплетня; Реброво; Своге; /12:00 - 12:30 ч./ - Бов;
Лакатник; Миланово; Оплетня; Реброво; Своге;

Община Сливница: На 30.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Алдомиров-
ци; На 31.03.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Алдомировци.

Столична община – район Изгрев, съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед
№ РА50-139/07.03.2017 г. на Главния архитект на Столична община, с която e разрешенo изработването на
проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния
териториален обхват: УПИ II - „ДИП-Фурнирпроект” и УПИ III - „ТПК – Христо Ботев”, кв. 1, м. „ДИАНАБАД
– ЗАПАД”, (м. „НПЯ – Червена звезда”), поземлени имоти с идентификатори 68134.803.3937, 68134.803.1922,
68134.803.1923, 68134.803.1924 и 68134.803.2663 по КККР на район Изгрев.

Заповедта се намира в техническата служба на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12, ет.
1, стая 12 (тел. 970-10-47), както и на електронната страница на НАГ-СО (http://www.sofia-agk.com/), където
може да се прегледа от заинтересованите лица.

Столична община – район Връбница, обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена
Заповед № РД-08-12/23.03.2017 г. на Главния архитект на СО – район Връбница, с която е разрешено
изработвaнето на ПУП – ИПРЗ на УПИ VII1763 и УПИ VIII1763, изменение на вътрешнорегулационните линии
между VII1763, УПИ VIII1763 и УПИ IX1762, разделяне на УПИ VII1763 и УПИ VIII1763 и образуване на нови
УПИ УПИ VII1763 – „за жил. стр.”, УПИ VIII1763 – „за жил. стр.”, УПИ IX1762 и УПИ XV1763 – „за жил. стр.”,
кв.82 по плана на м. „Волуяк - гарата”. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на
оспорване.

Столична община – район Връбница, обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена
Заповед № РД-08-11/23.03.2017 г. на Главния архитект на СО – район Връбница, с която е разрешено
изработвaнето на ПУП – ИПЗ на УПИ XV 171,172 и УПИ XXIII 173, кв. 10, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни
територии”. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.
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Мисъл на деня:
Ако жената е красива, кажи им, че е умна. Ако е умна, кажи им, че

е красива. Ако нищо не помага, кажи им, че е отслабнала.

Виц на седмицата
Състезател по шах пита треньора си:
- Абе, защо българите не играят шах с македонци?
- Ами, защото им крадат царете!...

“Свет/СК/овъртеж” “Перде кириз... Curtain view... или “Иззад завесата” в няколко изречения.”

След после изборeн трапезен моабет известни
нашенци положиха цветя пред паметника на Васил
Левски в крайграничния сръбски Димитровград.

След кулинарно-
пивка следизборна
фиеста и поклон
пред паметника на
Васил Левски в
сръбския Димит-
ровград група на-
шенци, сред които
именития скулптор
проф. Георги Чапкъ-
нов, големия
български актьор
Досьо Досев, топ-
стоматолога Иван
Антикаджиев, по-
знатия пътен строи-
тел Кирил Корчев,
спеца по водните
спортове Иван Кирчев и техния гостоприемен домакин Ивица
Истатков достигнаха до следния проникновен извод…

Информация на ухо: “Ако след изборите не съжалявате за из-
бора си – то или сте гласували против всички, или въобще не сте
гласували”...

Жени Живкова украси с изискано дефиле Sofia Fashion Week пролет-лято 2017

Преизбраха Стефка Костадинова за шеф на БОК
Стефка Костадинова бе преизбрана по-

чти безапелационно за шеф на Българс-
кия олимпийски комитет на отчетно-из-
борно събрание в гранд-хотел „София”.

Информация на ухо: за световната рекор-
дьорка на скок височина гласуваха 49 от има-
щите право на глас членове на БОК. Две бю-
летини бяха против този избор. Това е чет-
върти мандат на Стефка Костадинова на-
чело на националния олимпийски комитет,
след като тя наследи на този пост Иван
Славков - Батето през ноември 2005 година

Оркестърът на Глен Милър представи новата си програма в НДК

“Сигнал” изнесоха концерт “Антология – Абсолютно непознати”
Рокаджиите от група

“Сигнал” изнесоха кон-
церт-спектакъл “Антоло-
гия – Абсолютно непозна-
ти” в Зала 1 на НДК.

Информация на ухо: шо-
уто включи почти непозна-
ти и някои от най-обичани-
те хитове на групата, ко-
ито те отдавна не са сви-
рили на живо. В над трича-
совия концерт прозвучаха
над 40 песни. Като специа-
лен гост в концерта се
включи Лора Караджова, с
която бандата изпя легендарния хит “Пламък и дим”.

На 1 април в събота рожде-
ни дни празнуват д-р инж.
Цоло Вутов, управител на
“Геотехмин” и Светла Крумо-
ва, кмет на с. Доброславци.

В понедел-
ник рожденик
е Иван Чакъ-
ров, кмет на
район Красна
поляна.

На здраве да
спори и наздраве до зори!

“It’s Glenn Miller Time” бе концертната програма, с която се представи след няколкогодишна пау-
за бляскавия оркестър на Глен Милър Зала 1 на НДК. Под вещото ръководство на Уил Салдън,
оркестърът отново потопи публиката в една отминала епоха на джаза и суинга, която звучи по-
актуално от всякога.

Информация на ухо: Близо 80 години след основаването на биг бенда на големия композитор Глен Милър и 73 години след смъртта му,
музиката на Милър вдъхновява с незабравимите му композиции – „Moonlight Serenade”, „In The Mood”, „Chatanooga Choo Choo”, „Pensylvania
6-5000” или „American Patrol”, изпълнени по автентичните аранжименти и нотните листове, оставени от самия Глен Милър.

Трикратната но-
сителка на „Златна
игла” на Академия-
та за мода – Евге-
ния Живкова, от-
кри първата вечер
като специален
гост на Sofia
Fashion Week про-
лет-лято 2017, пред-

ставяйки избрани модели от своята колекция пролет-лято 2017,
разделена в шест основни теми, с акцент върху минимализма.

Информация на ухо: вдъхновението за новата колекция на мар-
ката „Desizo Monni” идва от Мароко и в нея класическия шик сре-
ща волния, неопитомен дух на пустинния пясък под общия знаме-
нател на високото качество на материите и безупречната крой-

ка. За първи път и своя дизай-
нерска колекция облекла пред-
стави Виктория Джумпарова –
дизайнер на „Purple 17” by Vicky
Jumparova, последвана от бран-
да “Bless by Zlatka Raykova”, кой-
то работи вече три години на
българския пазар.


