
Редакционен екип:
Ивайло Тончев - 

главен редактор
0879 / 611 100
Журналисти:

Ина Танева
Десислава Узунова

Цветана Димитрова
Предпечат:

Пламена Пенева
Адрес:

Стара Загора 6000
ул.  „Петър Парчевич” 26

Телефон:
042 / 655 100

Електронна поща:
vestnik@framar.bg

Skype: framar.media
Издава: ФРАМАР ООД

Актуалният и полезен вестник за здравето!

www.framar.bg

тираж 100 000 броя

 2012 г. ;

година II ;

Брой 15 (15)

Септември

2012 г. ;

година II ;

Брой 6 (16)

гр. Стара Загора
ул. „Х. Д. Асенов ” 115, работно време: 07.00-24.00 ч. ; тел. - 042/ 620-923;
ул. „Отец Паисий” 92, работно време: 24 часа; тел. - 042/ 605-100;
ул. „Патриарх Евтимий” 130, работно време: 08.00-22.00 ч. тел. - 042/ 605-109;
кв. „Железник”, ул. „Младост”, работно време: 07.00-24.00 ч. ; тел. - 042/ 605-101;
ул. „Патриарх Евтимий” 81, работно време: 24 часа; тел. - 042/ 605-103;
ул. „Хан Аспарух” 25, работно време: 08.00 ч. - 24.00 ч. ; тел. - 042/ 605-009;
ул. „Св. Княз Борис” 110, работно време: 08.00 - 20.00 ч. ; тел. - 042/ 230-079;
кв. „Три Чучура” - център, търг. комплекс  „Чучурите”; работно време: 08.00 -   
22.00 ч. ;  тел. - 042/ 605 - 106;

Над 32 000 продукта. Доставка до всяка точка на страната.

Националният здравен портал на България!

ул. „Генерал Столетов” 113 ; работно време: 08.00 - 22.00 ч. ; тел. 042/ 623 - 
287 /аптеката работи с НЗОК и със зелени рецепти/

гр. Сливен
ул. „Мур”2 ; работно време: 24 часа ; тел. - 044/ 675-100

гр. Свиленград
ул. „Г.Кирков” 1 б ; работно време: 24 часа; тел. - 0379/ 719 - 91

гр. Гълъбово
ул. „Тунджа” 2 ; работно време: 08.00-24.00 ч. ; тел. - 0418/ 62-100

АДРЕСИ НА АПТЕКИ ФРАМАР  В СТРАНАТА:
www.framar.bg

• 8 септември - Световен ден 
на първата помощ. Отбелязва 
се от 2001 г. през втората събота 
на септември по предложение 
на Международната федерация 
на дружествата на Червения 
кръст и Червения полумесец

• 8 септември - Световен 
ден за борба с беса. Отбелязва 
се от 2007 г. по инициатива на 
британския Съюз за контрол на 
беса, създаден през януари 2006 
г. за разпространението на ин-
формация за предпазването на 
хора и животни от болестта бяс.

• 10 септември - Световен 
ден за предотвратяване на 
самоубийствата. Отбелязва се 
по инициатива на Международ-
ната асоциация за предотвратя-
ване на самоубийствата с под-
крепата на Световната здравна 
организация.

• 15 септември - Световен 
ден за борба с лимфома. Отбе-
лязва се от 2004 г. по инициати-
ва на американския актьор Роб 
Лоу.

• На 15 септември през 1928 
г. сър Александър Флеминг е 
открил пеницилина. Той забеля-
зъл в една от опитните култури 
в лабораторията плесен, която 
убива бактерии.

• 16 септември - Междунаро-
ден ден за защита на озоновия 
слой. Отбелязва се от 1995 г. по 
решение на Общото събрание 
на ООН от 19 декември 1994 г. 
в деня на подписването на Мон-
реалския протокол за защита на 
озоновия слой през 1987 г.

60 процента от децата в България имат гръбначни из-
кривявания, неправилна стойка или друг проблем с кост-
но-мускулната система. Това показват данните от про-
учване на Националния център за обществено здраве и 
анализи сред 1000 деца в София.

12,5 на сто от първолаците и второкласниците имат 
изкривявания на гръбначния стълб, но не са рядкост и 
изкривяванията на прешлените. Висок е процентът и на 
децата с плоскостъпие и паднал свод.

В помощ на родителите Националният център по об-
ществено здраве и анализи подготви листовка с инфор-
мация за причините за изкривяванията сред децата и с 
препоръки към родители и учители как да не допуснат 
задълбочаване на проблемите. 

Специалистите напомнят, че нормалната стойка на тя-
лото е с изправена глава, гръдният кош е леко издаден 
напред, раменете са изтеглени назад, коремът е прибран, 
а коленете обтегнати. Телесната стойка се определя от 
формата на гръбначния стълб, от наклона на таза, със-
тоянието на крайниците и положението на главата. 

С нарастването и главно с развитието на мускулатурата 
и движенията на детето, се образуват физиологичните 
кривини на гръбначния стълб и постепенно се изграж-
да неговата стойка. Правилната телесна стойка създава 
най-благоприятни условия за нормално функциониране 
на органите и системите, особено на белите дробове и 
сърцето. 

Тема на броя: ВСЕ ПОВЕЧЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ СТРАДАТ 
ОТ  ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ

Плуването е един от спортовете, които се препоръч-
ват като профилактика на гръбначните изкривявания. 

Препоръки към родителите:
• Формирайте у детето си навици да се придържа към 

здравословен дневен режим;
• Теглото на раницата не трябва да бъде по-голямо от 

10-15 % от теглото на детето;
• Препоръчително е учениците от началния курс да но-

сят раничките на гърба (на двете рамене);
• Приучете детето да спи в подходяща поза: по гръб с 

изпънати край тялото ръце, на равно и твърдо легло с ни-
ска възглавница.

Още на стр. 2
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Актьорът Христо Гърбов 
за смеха и политиците

Поредната изява на един от най-
популярните и обичани български 
комедийни актьори беше участието 
му в националното турне на  „Коми-
ците“, което продължи от 11 до 25 
август. За читателите на вестник 
„Фрамар” Христо Гърбов разказ-
ва за патриотичната тематика на 
турнето и за творческите си изяви. 

стр. 5

И ето, че дойде първият учебен ден. 
Хиляди първокласници пристъпиха 
прага на родното училище. Как да 
помогнем на детето си да се адапти-
ра и необходимо ли е да го ангажира-
ме с извънкласни дейности, научава-
ме от Галина Тодорова, консултант 
в Национален здравен портал Framar.
bg, магистър по Психология и психо-
патология на развитието.

Детето в първи клас - 
радост или тревога?

„Олимпиада” 2012 отмина, но за 
нея ще се говори още дълго. Не, няма 
да ви връщаме към малкия брой меда-
ли и останалите горчиви моменти. 
Напротив – ще заличим неприятните 
спомени с една от най- горещите кла-
сации, които бяха направени по повод 
голямото спортно събитие. Пред-
ставяме ви първите 20 от избраните 
50 най-красиви спортистки в света. 

стр. 4

ТОП 20 на най-красивите 
спортистки в света

поръчайте от  www.framar.bg

Дойде време за лютеница!

• по специална рецепта 
на Идеал Продукт 

• с печена капия и отбра-
ни български подправки

• неповторим домашен 
вкус

поръчай от 
www.framar.bg

поръчай от 
www.framar.bg

поръчай от www.framar.bg

Окувит® 
Лутеин 
форте

 Доказано 
помага за 

защита на 
зрението!

Микро Сел 
от 17.09 до 

17.10.2012 г. 
с 10% 

отстъпка!
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Сколиозата се характеризира със странично 
изкривяване на гръбначния стълб.  Тя  може да 
бъде:

- вродена;
- причинена от аномално развитие на елемен-

тите на гръбначния стълб;
- придобита - получена в резултат от травми 

или преболедувани заболявания. 

Диагностицирането на вродената форма на 
сколиоза става обикновено до третата година. 
Придобитата форма се проявява най-често в 
пубертета, когато децата израстват най-бързо. 
В повечето случаи практикуването на спорт 
успешно помага в борбата със сколиозата.

При сколиозата е налице видима асиметрия 
на тялото, която се характеризира със след-
ните симптоми – различно ниво на раменете, 
по-голяма извивка на талията от едната страна, 
несиметричен гръден кош, оптична измама за 
различна дължина на краката. Може да има из-
тръпване и болка в крайниците от едната стра-
на. При по-тежките случаи са налице болка в 
сърдечната област, затруднения в дишането и 
лесна умора.

Гръбначното изкривяване се забелязва най-
често първо от родителите. При по-наблюдате-
лен преглед лесно може да се установи дали 
едното рамо стои по-високо от другото, дали 
извивката на талията е по-голяма, както и дру-
ги асиметрии.

Лесен начин сами да проверите дали дете-
то Ви има гръбначно изкривяване:

Нека детето застане с гръб към Вас със съ-
брани пети и ръце, свободно отпуснати до тя-
лото. При наличието на сколиоза едното рамо, 
както и прилежащата му лопатка е разположе-
но малко по-високо от другото, едната лопатка 
е по-изпъкнала от другата. 

Препоръчителни спортове

Normal spine

Спортовете, които 
се препоръчват като 
профилактика срещу 
гръбначните изкри-
вявания са плуване, 
баскетбол, волейбол, 
каране на кънки.

Scoliotic spine

От 11 години през септември светът отбеляз-
ва Деня на първата помощ. С него се почитат 
доброволците, които спасяват животи, оказ-
вайки първа помощ. Световната инициати-
ва се осъществява от 2001 г. по предложение 
на Международната федерация на червения 
кръст и червения полумесец всяка втора събота 
на септември. В началото е наречен Европейски 
ден на първата помощ, но поради големия инте-
рес през 2003 г. е преименуван на Световен ден 
на първата помощ. 

Кога е въведен терминът „първа помощ”, как 
е създаден Червеният кръст? Отговорите на 
тези и други интересни въпроси ще намерите 
в тази статия.

Терминът „първа помощ” 
Въведен е за първи път през 1878 г. Първите 

граждански екипи с линейки във Великобрита-
ния са обучени да оказват първа помощ в рис-
ковите производства като пристанища, мини и 

железници. 

Целите на „първата помощ”
• запазване на човешкия живот;
• предотвратяване на по-нататъшни уврежда-

ния;
• насърчаване на възстановяването.

Идеята за създаване на Червения кръст 
През 1859 г. швейцарският предприемач Анри 

Дюнан става свидетел на голямата битка при 
Солферино между армиите на Австрия и Ита-
лия. На бойното поле остават около 40 000 жерт-
ви. Заедно с местните хора Дюнан се опитва да 
окаже помощ на ранените. След завръщането си 
в Женева Дюнан описва преживяното в книга, 
издадена през 1862 година. В нея той споделя 
идеята си за създаване на доброволчески орга-
низации, които да полагат грижи за ранените по 
време на война.

Създаването
Дюнан основава Комитет на петимата на 9 фев-

руари 1863 година в Женева. В Комитета освен 
него влизат още четирима представители на ви-
дни семейства - юристът Гюстав Моание, лека-
рите Луи Апиа и Теодор Моноар и генерал Гий-
ом-Анри Дюфур. На 17 февруари организацията 
е преименувана на Международен комитет за 
подпомагане на ранените. През октомври в Же-
нева е проведена международна конференция, в 
която взимат участие 18 официални делегати на 
национални правителства, 6 представители на 
неправителствени организации, 7 неофициални 
правителствени делегати и петимата членове на 

Международния комитет. 
Женевската конвенция

На 22 август 1864 година представители на 12 
държави подписват първата Женевска конвен-
ция. Нейната цел е подобряване на положение-
то на ранените по време на война. Конвенцията 
дава официален статут на Международния ко-
митет и установява реда за приемане и работа на 
националните организации.

Първите български червенокръстки друже-
ства 

Създадени са през 1878 г, а на 20 септември 
1885 г., веднага след Съединението, се създава 
и Националната организация на Червения кръст, 
утвърдена с указ на княз Батенберг. Един месец 
по-късно организацията е призната от Между-
народния комитет на Червения кръст в Женева. 

Първата национална конференция на Бъл-
гарския Червен кръст 

Провежда се през 1945 г. Тогава възниква 

идеята за създаване на служби „Първа и бърза 
помощ”  в градските клонове. Настоятелство-
то на Софийския клон на БЧК закупува четири 
санитарни линейки и една камионетка, както и 
оборудване на дружествената болница. С това се 
поставя началото на Бърза медицинска помощ.

Неизменни принципи на Червения кръст
• Хуманност - опазване на здравето и на човеш-

кото достойнство;
• Безпристрастност - оказване на помощ на 

всяка от страните на конфликта;
• Неутралитет - липса на ангажиране в конфли-

кта;
• Доброволност - включването към организа-

цията е доброволно;
• Единност - във всяка страна може да същест-

вува само една национална организация към 
Червения кръст;

• Универсалност - дейността на Червения кръст 
се простира във всички държави на планетата;

• Независимост - Червеният кръст не е под еги-
дата на никоя друга организация.

Страницата подготви Ина Танева

ПЪРВА ПОМОЩ - ВАЖНИ ДАТИ И ФАКТИ
По данни на Националния център по общест-

вено здраве и анализи над 60 процента от де-
цата в България имат гръбначни изкривявания, 
неправилна стойка или други проблеми с кост-
но-мускулната система. Според здравните спе-
циалисти един от основните пропуски е недоб-
рата профилактика на тези заболявания както 
в детските градини, така и в училищата. Раз-
витието на детето трябва да бъде следено от 
личния лекар и от родителите и в случай че има 
проблем, той да бъде открит в максимално ра-
нен етап.

За гръбначните изкривявания, лечението и 
профилактиката разговаряме с д-р Недялка 
Турсунлийска.

 
Какво представлява  сколиозата?
Сколиозата е заболяване на опорно-двига-

телния апарат, което се характеризира с изкри-
вяване на гръбначния стълб в хоризонталната 
равнина. Почти винаги се намира и известно  
завъртане  по оста на гръбначния стълб, както 
и деформация на гръдния кош или в лумбалната 
област.  Среща се и изкривяването на гръбнач-
ния стълб в сагиталната равнина, най-често в 
областта на гръдния кош, който е  по-силно за-
облен, то се нарича кифоза, както и изпъкване 
напред в  лумбалната област - наречено лордо-
за. Често изкривяването е комбинирано в двете 
равнини, поради което се нарича кифосколиоза. 
Честотата на заболяването  варира от 1,3 до 33 
% според различни автори, най-точни се считат 
данните на  Шморл 3,73%. Голямата разлика  в 
честотата  се дължи на факта, че някои автори 
включват в изследванията си и т. наречената  
„нарушена осанка”, която е преходно явление  и 
е израз на  нестабилизирана стойка и намален 
мускулен тонус предимно у слабовати деца. Ко-
гато се стегне мускулатурата  или при легнало 
положение тя изчезва.

Според тежестта си сколиозата се дели на 4 
степени:

І степен - от 5-15 градуса       ІІ степен 15-30 гр.
ІІІ-степен 30-45 гр.          ІV  степен 45-90 гр.

Според локализацията си сколиозата се опре-
деля като гръдна, тораколумбална, лумбална, 
комбинирана – S-образна  и тотална /цялост-
на/. Има шийна и сакрална сколиоза, които се 
свързват с вродена аномалия на скелета /триъ-
гълен прешлен, полупрешлен, пеперудовиден 
прешлен и др./ и спадат към т.нар. вродени 
сколиози. Те не предизвикват голямо отклоне-
ние от оста на гръбначния стълб, не еволюират 
особено, образуват обикновено компенсаторна 
кривина. При тях не се търси корекция на ком-
пенсаторните кривини, за  да не се наруши осъ-

ществяваният от тях баланс, ако се премахне, се 
влошава статиката на тялото. 

На каква възраст се появява сколиозата?
Вродената сколиоза  се открива веднага или в 

първите  месеци и години след раждането.
Счита се, че възрастта 11-12-13 год. е най-не-

благоприятна по отношение  възникването и  
бързото развитие  на една сколиоза. С приключ-
ване на растежа нещата се успокояват, но все 
пак на всеки 5 години кривината се увеличава 
с 1 градус.

За какви симптоми трябва да следят роди-
телите?

Всяка сколиоза започва с картината на непра-
вилна осанка - детето стои отпуснато с наведена 
глава, приведени рамене, които не винаги са на 
едно ниво; често лопатките изглеждат, че стоят 
на различна височина и отстояние от гръбнач-
ния стълб, ръцете формират отпуснати до тялото 
различни триъгълници, пъпът изглежда встрани 
от средната линия. При по-напредналите случаи 
може да се види  ребрена гърбица /по-изпъкнали 
в едната половина  ребра/, а в лумбалната област 
се формира  повдигане на мускулатурата. При 
момиченцата се намира т.нар. симптом на лошо 
скроената поличка - на вид детето изглежда така, 
като че ли подгъвът е неправилно направен. При 
навеждане встрани- ръцете са на различни нива.

Ангажимент на личния лекар или на роди-
теля е следенето за сколиоза?

Следенето за сколиоза е ангажимент и на ро-
дителите, и на общопрактикуващия лекар. Роди-
телите трябва да следят децата си и при някакво 
съмнение трябва да потърсят професионален 
съвет. От своя страна личният лекар също тряб-
ва при профилактичните прегледи да търси на-
личието на симптоми за гръбначно изкривяване 
и при наличието на такива, детето да бъде насо-
чена към специалист. За диагностицирането на 
заболяването освен прегледа се правят и рентге-
нови снимки – фасова, профилна и при навеж-

дане встрани - наляво и надясно. Следва дина-
мично проследяване  успоредно с лечението на 
всеки 6 месеца, ако кривината се увеличава с по 
10-12 гр. годишно очакваме по-бързо  развитие 
и по-тежко протичане.

До какво може да доведе гръбначното изкри-
вяване,  ако не бъде лекувано?

Това зависи от тежестта на сколиозата. Леките 
и по-бавноразвиващи се сколиози, тези  от І-ІІ 
степен не водят до особено нарушаване на функ-
цията и представляват предимно козметичен 
дефект. Тежките ІІІ и ІV степен, особени тези в 
областта на гръдния кош, водят до деформация 
и затрудняват работата на белите дробове и сър-
цето. При тях се изследва дихателната функция  
и сърдечната дейност и се проследяват  във вре-
мето.

Какво е лечението на сколиозата?
При деца с  неправилна  осанка и леките  ско-

лиози  І степен лечението е консервативно  Пре-
поръчват се рехабилитация и гимнастика, плу-
ване, носенето на помощни средства – ортези, 
подпомагащи гръбначния стълб и правилната 
стойка. При ІІ степен се носят  различни видове 
корсети, които се моделират индивидуално, за 
да коригират изкривяването. Лечението с корсет 
е продължително, състоянието се следи на 6 ме-
сеца и при нужда се правят корекции. 

Оперативно  лечение се препоръчва  при ско-
лиози  ІІІ-ІV степен.

 
Как да предпазим децата си от сколиоза?
Профилактиката на сколиозата започва от най-

ранна детска възраст – гимнастика  веднага след 
раждането, специални комплекси  за тези деца; 
както и спазването на някои правила - да не се 
поставя детето в седнало положение и да се под-
пира с възглавници без мускулатурата му  да е 
готова; вредно е детето да се учи да ходи  преди 
да е пролазило добре, както и  ранното поставя-
не в проходилки.

В по-късната възраст - децата да се приучват 
да играят на чист въздух и спортуват, да не се-
дят пред компютрите дълго време в изкривено 
състояние на гръбначния стълб, както и да четат 
в легнало положение в леглото. Да се внимава 
за стойката в училище върху чиновете, в меж-
дучасията децата да играят. Да не носят чанти с 
дръжки, а тези тип „раници”.

Борбата със сколиозата трябва да се води от 
родители, учители, общопрактикуващи лекари, 
рехабилитатори и специалисти, за да може да се 
осъществи ранно откриване, ранно и адекватно 
лечение и динамично проследяване.

Страницата подготви Ина Танева

НАРАСТВА БРОЯТ НА ДЕЦАТА С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ

Отличителната емблема 
червен кръст на бял фон е 
приета през 1863 г. Обра-
зувана е от цветовете на 
швейцарското знаме в раз-
местен вид. 

Основната цел на въвеж-
дането й е да се осигури 
закрила на ранените при 
въоръжен конфликт и на 
лицата, които им оказват 

помощ. 
Ислямските страни използват алтернативната емблема чер-

вен полумесец на бял фон, приета през 1929 г. Съществуват 
само две законни форми на употреба на емблемата: защитна 
– по време на въоръжен конфликт, и индикативна – предим-
но в мирно време, обозначаваща лицата и обектите, свързани 
с Международното движение на Червения кръст и Червения 
полумесец. 

Правилата за употреба 
на емблемата са описани в 
Женевските конвенции от 
1949 г. и в техните Допъл-
нителни протоколи от 1977 
г., както и в специалния 
“Правилник за използване 
на емблемата червен кръст 
или червен полумесец от 

националните дружества”, приет от Движението през 1965 г. 
и ревизиран през 1991 г. 

През 2005 г. бе приета до-
пълнителната отличителна 
емблема червен кристал на 
бял фон, чиято употреба е 
регламентирана от Третия 
Допълнителен протокол 
към Женевските конвен-
ции. 

Всяко неправомерно из-
ползване на емблемата води до намаляване на нейната за-
щитна стойност и до накърняване ефективността на хумани-
тарното подпомагане. 

Злоупотребите с емблемата са забранени и всички държави 
в света са поели предвиденото в Женевските конвенции от 
1949 г. задължение да осигуряват тяхното предотвратяване, 
възпиране и санкциониране.

Упражнения за профилактика на гръбначни изкривявания за изпълнение в домашни 
условия, препоръчвани от здравните инспекции

• Стоеж до стената за корекция на стойката. Правилно положение на тялото при стоеж и ходене. Самоконтрол за правилна поза срещу 
огледало.

• Ходене с тежест на главата, например книга, и с тояжка зад раменете – на пети, на външен ръб на ходилото със свити пръсти на стъпала-
та.

• Кръстосан седеж, а в ръцете – гирички от по 1 кг. Повдигане на ръцете до 90 градуса в раменните стави, сгънати до 90 градуса в лакътните 
стави с гирички. Задържане около 5 секунди. Пускане на ръцете надолу до изходящо положение.

• В легнало положение поставете твърда възглавница под корема, главата е по протежение на гръбначния стълб с поглед към пода. Повдигай-
те краката и ръцете.

• От същото изходно положение – ножично разминаване на ръцете и краката за около 6 секунди. 

Всяко упражнение се повтаря по 5, 6 пъти.

ЕЛЕКТРОНЕН АПА-
РАТ ЗА КРЪВНО НА-
ЛЯГАНЕ ХАРТМАН 

ТЕНСОВАЛ

поръчай от www.framar.bg

ДЕРМАПЛАСТ УНИВЕРСАЛ

• лепенки с абсорбираща 
подложка
• водоустойчиви 
• адхезивни 

поръчай от www.framar.bg

ТЕРЕ ЕКЗОТИК - 
ХИМАЛАЙСКА ДИАМАНТЕНА 

СОЛ С РЕНДЕ

АРТРОСТОП Лейди
За жени след 

40 - годишна възраст.
Съдържа три активни 

съставки за 
поддържане на здрави 
кости и стави: калций, 

витамин Д и К

поръчай отwww.framar.bg

ПЕРЛИ НА ПРАХ

поръчай от www.framar.bg

• действа ефикасно и бързо при ум-
ствено натоварване и напрежение

• активизира мисловните процеси

• повишава концентрацията и 
работоспособността 

• подобрява паметта 

• успокоява нервната система

поръчай от    www.framar.bg
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Еко телевизията на България

www.vtv.bg
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И ето, че дойде 
първият учебен ден. 
Хиляди първокласни-
ци пристъпиха прага 
на родното училище. 
Някои от тях ще 
бъдат ентусиазира-
ни, други тревож-
ни, трети плахи, а 
четвърти  смели. 
Във всички случаи 
тези деца ще изпит-

ват силна емоция, като е възможно и някои от 
тях да преживеят стрес. Повече за това как 
да помогнем на детето си да се адаптира и не-
обходимо ли е да го ангажираме с извънкласни 
дейности, научаваме от Галина Тодорова, кон-
султант в Национален здравен портал Framar.
bg, магистър по Психология и психопатология 
на развитието.

Как родителят да разпознае стреса у дете-
то си, за да му помогне?

Би било добре родителите да отделят повече 
време за разговори с детето си и наблюдение на 
неговото поведение. Ако забележат, че децата им 
стават по-мълчаливи, усамотяват се по-често, 
изразяват упорит отказ да посещават училище, 
сънуват кошмари или се оплакват от безсъние, 
дори гадене или стомашни болки, веднага тряб-
ва да потърсят помощ. Добре е, ако тази помощ 
дойде от учителя на детето, психолога на учили-
щето или избран от родителите психотерапевт. 
Във всички случаи, родителят не бива да спира 
да бъде търпелив, нежен и грижовен.

Възможно е детето да преживее стрес от това, 
че един от компонентите  в психосоциалната му 
готовност не е достатъчно развит или липсва. 
Компонентите, които са отговорни за доброто 
интегриране на детето в училищната среда са:

• Интелектуална готовност;
• Социално-поведенческа готовност;

• Емоционално-волева и мотивационна готов-
ност за учене;

• Естетико-художствена готовност за учене.

Трябва ли според Вас родителите да се зани-
мават и вкъщи с обучението на детето?

Има родители, които не смятат, че е нужно да 
се занимават с нещо, което рано или късно всич-
ки научават в училище.  Други смятат, че детето 
трябва да може да чете, пише и смята, преди да 
постъпи в първи клас.  Лично аз считам, че ако 
родителят успее да поднесе основни познания 
на детето си под формата на игра, би било чудес-
но за по-успешното развитие на малкия ученик 
в интелектуалната сфера. Не е за пренебрегване 
фактът, че все по-често постъпващите първок-
ласници имат предварителна подготовка. Съ-
ществува риск педагогът да съобрази скоростта 
на обучението с „по-знаещите“ деца, особено 
ако те са болшинството в класа. Тогава е много 
вероятно децата, които нямат никакви познания 
да се почувстват пренебрегнати и да се демоти-
вират относно учебния процес.

Кои дейности или играчки биха помогнали 
за интелектуалното развитие на детето?

Дейностите, които биха развили интелекта на 
детето, са свързани с образователни игри, четене 
на книжки, детски енциклопедии (препоръчвам 
четенето на приказки да започне в ранна детска 
възраст), посещение на детски спектакли, под-
реждане на пъзели, рисуване. Хубаво е играч-
ките да са изработени от екологични материали 
и да допринасят за развитие на творческото им 
мислене.

Как да постъпят родителите, чието дете 
няма желание да ходи на училище?

Готовността за тръгване на училище трябва да 
се мотивира  в децата на един по-ранен етап от 
тяхното развитие и по-точно още в детската гра-
дина. Самите преподаватели там са подготвени 

и знаят как да мотивират бъдещите ученици. Ро-
дителите също е нужно да бъдат активни и да 
обясняват на своите деца какво е училището, 
какви ще бъдат техните задължения и отговор-
ности. Ако все пак детето отказва да посещава 
учебните занятия, е добре да се провери каква е 
причината, защото в такива ситуации тя не е за 
пренебрегване.

Достатъчно ли са подготвени психически 
децата, за да тръгнат на училище на 6 годи-
ни?

На този въпрос не може да се отговори едноз-
начно. Пътят на развитие на всяко дете е много 
индивидуален. В училищна възраст децата имат 
различен капацитет от опит. Едни имат добри 
познания и навици още от 6-годишни. Други, 
дори вече навършили седем години, имат нуж-
да да поработят още, за да постъпят в училище 
психически устойчиви. Мисля, че по-благопри-
ятният и щадящ вариант за детето, е да постъпи 
на училище след навършване на седем години.

Възможно ли е, заради смяна на средата, у 
детето да възникне агресия?

Агресията винаги настъпва, когато задоволява-
нето на определена потребност бъде прекъснато. 
Смяната на средата при някои деца е свързана с 
много нерви и напрежение заради всички нови 
неща. Ако в новата среда нуждите на детето от 
признание и одобрение не бъдат задоволени, е 
твърде вероятно то да прояви агресия, защото 
това е типичен начин за защита и утвърждаване 
в тази възраст.

Как да помогнем на детето по-лесно да се 
адаптира към новата среда?

Подготовката за училище трябва да започне 
много преди първия учебен ден. Много важно 
за самочувствието на детето е родителите да 
му вдъхнат кураж, че е способно да се спра-
ви с новите предизвикателства. Би било добре 

детето да се запише на подходящи занимания, 
които наподобяват училищните. Може да се оп-
редели ден, в който детето заедно с родителите 
да посети училището, да се запознае с учителя, 
да разгледа бъдещата си класна стая. Хубаво е, 
ако детето се запознае с бъдещ свой съученик. 
Нека родителите споделят с детето как те са пре-
живели първите си учебни дни, да му разкажат 
забавни случки и да споделят преживени поло-
жителни емоции.

Нужно ли е детето да бъде ангажирано с 
много извънучилищни дейности още от 1-ви 
клас като уроци по английски, гимнастика, 
балет и др.?

Няма нищо лошо в това, ако извънкласните 
дейности, които един родител е планирал за 
своето дете не ангажират цялото му време. Мно-
го важно е на детето да му остава време за игра. 
Съветът ми към родителите е да не пренебрегват 
спорта и творческите дейности, в които може да 
бъде включен бъдещият първокласник, защото 
освен училището, те играят много важна роля в 
изграждането на характера му. Училище, спорт 
и творчество са фундаменталните елементи, 
градящи бъдещето на нашите деца.

Цветана Димитрова

ДЕТЕТО В ПЪРВИ КЛАС - РАДОСТ ИЛИ ТРЕВОГА?ЗА НЕГО
„Олимпиада” 2012 отмина, но за нея ще се 

говори още дълго. Ще си припомняме величест-
вените постижения, ще сравняваме представя-
нето на любимите си спортисти и ще тъжим 
за малкия брой медали, който успяхме да граб-
нем... 

В брой 16 на вестник „Фрамар” обаче не смя-
таме да ви връщаме към горчивите моменти, 
а напротив – ще се постараем да заличим не-
приятните спомени с една от най-интересните 
и горещи класации, които бяха направени по 
повод голямото спортно събитие. Представя-
ме ви първите 20 от избраните 50 най-красиви 
спортистки в света. Селекцията е направена от  
американския спортен сайт Bleacherreport.com. 
Надявахме се на едно от първите места да на-
мерим  една от красавиците в българския спорт 
-  Ивет Лалова, но уви, тя е поставена на едва 37 
позиция. С вметката, че според нас тя е номер 
1, започваме да нареждаме 20 –те най-красиви 
спортистки на света.

20. Марта Менегати – италианското бижу на 
плажния волейбол. Родена е през 1990 г. 

19. Инета Радевича - европейска шампион-
ка в скока на дължина. Освен със спортните си 
успехи, латвийката грабна вниманието и с пре-
дизвикателна фотосесия за „Плейбой”. 30-го-
дишната лекоатлетка живее в Москва. Омъжена 
е за една от руските звезди в хокея на лед  Петр 
Щастливи.

18. Каталина Понор –  една от най-добрите 
гимнастички на Румъния. Олимпийската шам-
пионка е родена през 1987г. Стартира кариерата 
си през 2003 г. със звезден успех в САЩ, където 
помага на отбора си да завоюва второ място в 
Световния артистичен шампионат по гимнасти-
ка.

17. Селина Вагнер –  20-годишната футбо-
листка играе за националния отбор по футбол 
на Германия. Феновете ще я запомнят и с горе-
щата фотосесия за „Плейбой”, която направи 

миналата година в компанията на няколко свои 
съотборнички.

16. Кийра Корпи – 23-годишната звезда на 
Финладия по фигурно пързаляне е известна в 
страната си като Ледената принцеса заради при-
ликата й с Грейс Кели –  някогашната принцеса 
на Монако.

15. Даниела Хантучова – Словашката профе-
сионална тенисистка е на 29 години. Стартира 
кариерата си през 1999 г., но прави пробива си 
3 години по-късно, когато печели първия си тур-
нир и влиза в ТОП 10 на страната си за 2002г.

14. Алина Фьодорова – една от най-сексапил-
ните лекоатлетки на Украйна, състезателка по 
седмобой. Родена е на 31 юли 1989г.

13. Фатима Морейра де Мело - една от най-
известните хокеистки на трева в Холандия с 
многобройни участия в националния отбор на 
страната от 1997 година насам. Извън терена 
Фатима е член на Team PokerStars SportStars и 
представя родината си в най-големите покер съ-
бития онлайн и на живо. Ще я откриете онлайн 
под псевдонима FatimaDeMelo. 

12. Лучиана Аймар – аржентинката е ненад-
мината в хокея на трева. Тя  ще остане в истори-
ята с уникално постижение – обявявана е за Иг-
рач на годината от Международната федерация 
по хокей седем пъти.

11. Кристина Вукичевич – норвежката лекоа-
тлетка със сръбски произход е една от най-оби-
чаните спортистки в страната си. Родена е на 18 
юни 1987 г. и има дълга връзка с една от най-
големите звезди в мъжкото хвърляне на копие в 
последните години -Андреас Торкилдсен.

10. Ана Иванович – сръбската тенисистка вли-

за в женската тенис асоциация след дебюта си на 
„Ролан Гарос” през 2005. Започва кариерата си 
две години по-рано с участие в четири турнира 
от веригата на ITF с награден фонд по $10 000, 
но не печели титла, макар да стига до финал на 
последния от тях в Барселона.

9. Луиза Несиб – 25-годишната футболистка 
играе за националния отбор по футбол на Фран-
ция. В родината си е известна като „женския 
Зидан”.

8. Лерин Франко – 30-годишната парагвайска 
състезателка по хвърляне на копие беше обявена 
за една от най-горещите спортистки на всички 
времена. 

7. Клаудия Тот – Една от най-обичаните спор-
тистки на Австрия се състезава за Националния 
отбор по кърлинг на страната.

6. Сидни Лерокс – Американската футболист-
ка, родена в Канада през 1990 г., се състезава за 
Националния отбор по футбол на САЩ.

5. Виктория Пендълтън – Призната е за най-
сексапилната колоездачка в света. Британката е 
родена на 24-ти септември 1980 г. Носителка е 
на девет световни титли включително и рекорд-
ните шест титли в индивидуалния спринт. През 
2012 в Лондон спечели два златни и един сребъ-
рен олимпийски медал. Още преди олимпийски-
те игри подсказва, че след тях ще сложи край на 

НАЙ - КРАСИВИТЕ СПОРТИСТКИ В СВЕТА
спортната си кариера.

4. Стефани Райс – Олимпийската шампион-
ка по плуване на Австралия е родена на 17 юни 
1988 г. 

3. Алекс Морган – още една красива американ-
ска футболистка в класацията. Състезава се за 
Националния отбор по футбол на САЩ,  най-
младият играч в списъка за Световната купа на 
ФИФА за жени през 2011. 

2. Анна Семенович - руска състезателка по 
фигурно пързаляне. Двукратна победителка в 
турнира „Финландия трофи“. Участва 2 пъти на 
световно първенство, но най-добрият й резултат 
е 13-то място. През 2003 става певица в групата 
„Блестящие“. 

1. Рокси Лоу – южноафриканската сърфистка е 
родена в Кейптаун на 9 юни 1987 г. Дъщеря е на 
ръгби легендата Роб Лоу.

Ина Танева

Преносима енергия 
или как да заредим 

телефона си в 
движение

Новите технологии, насочени към опазването 
на околната среда, се развиват все повече. Дори 
на високо политическо ниво и на екологични 
конференции възникват предложения, с които 
да подобрим битовата си среда, като се придър-
жаме към принципите за устойчиво развитие. 
Едно такова предложение от страна на Бълга-
рия беше да се унифицира зарядното устрой-
ство за всички марки мобилни телефони.

Друга идея в тази насока е самите зарядни ус-
тройства да бъдат захранвани от слънчева или 
вятърна енергия. Това е интересно предложе-
ние, освен ако денят не е мрачен или без никак-
во движение на въздуха... Решението тогава е 
кинетичната енергия, която възниква от движе-
нието на телата.

За използването по най-разумен начин на тази 
ценна енергия е създадено устройството nPower 
PEG. To е преносимо зарядно устройство, кое-
то използва пасивна енергия, произвеждана от 
тялото по време на почти всеки тип движение. 
Можем да се надяваме скоро nPower PEG да 
бъде изведено от условията на високотехноло-
гичните лаборатории и да е достъпно на пазара 

за всички потребители.
Във времена на постоянно променящи се ус-

ловия, било то природни или политически, раз-
умните хора с достъп до мобилни технологии 
са най-добрият източник на точна информация. 
За да може тяхната истина да стигне до света, 
тези мобилни устройства трябва да останат 
заредени, което е особено трудно по време на 
криза.

Различни организации съобщават в реално 
време новини от кризисните райони, създавай-
ки карти, които екипите на спешна помощ мо-
гат да използват за насочване към тези, които 
най-много се нуждаят. Въпреки това на много 
места, особено в развиващите се страни, в та-
кива критични моменти няма надеждна елек-
трическа мрежа за захранване на мобилните 
телефони. 

Бъдещето в световен мащаб ни насочва към 
търсене на алтернативни източници на енергия 
в какви ли не условия и по какъв ли не начин. 
Една още по-нестандартна иновация е произ-
водство на електроенергия чрез микроорганиз-
ми.

Бактериите, използвани за третиране на ор-
ганични отпадъци, биха могли да генерират 
електричество, при това в немалки количества. 
Технологията е плод на сравнително новата на-
ука електро-микробиология. Тя се основава на 
откритието, че някои микроорганизми са спо-
собни да генерират електричество извън свои-
те собствени клетки.

Тези бактерии ще пречистват отпадната вода, 
използвайки органичните вещества в нея, за да 
генерират ток, който може да се улавя и съх-
ранява.

Технологията е предизвикала интереса на го-
леми компании, но все още има някои пречки 
пред това да се въведе масово, като високата 
цена на устройствата, необходими за процеса и 
подобряването на тяхната ефективност и мощ-
ност.

Същата технология може да се използва и по 
други начини – микроорганизмите могат да 
генерират биогорива, водород, биогаз, метан 
и други ценни вещества от нашите собствени 
отпадъци.

                         

Ако си направите снимки тук, имате шанс 
да излъжете, че сте в някое царство на при-
казките или поне в някой замък в Германия или 
Франция. Истината успява да учуди всеки - в 
Равадиново има замък? Как така? Ама защо...

Село Равадиново е само на няколко километра 
от морето, с разбити улици и изоставени къщи. 
Някога там е живял и творил големият поет 
Христо Фотев. В общи линии, далеч от шума на 
дискотеките, морските вълни и разноезичната 
реч. Нея все пак можете да я чуете и то доста 
често, пътувайки по прашния път, който ви води 
до вратата на... Замъка в Равадиново.

Той е една грандиозна туристическа атракция 
- замък с много стаи, винарна, църква, езеро с 
лебеди, огромна градина, метални крака на ве-
ликан и още куп неща, които могат да ви върнат 
в годините, когато като дете сте чели книжките 
за рицари и техните прекрасни възлюбени. 

Още от вратата ви грабва погледа едно малко 
езерце, покрито с растителност. До него има 
грамадна дървена врата, която ви води до огро-
мна дървена конструкция. Минавате през нея и 
излизате близо до църквичката. Да си признаем, 
още с влизането ни вътре, от един от големите и 
високи прозорци към нас се стрелна прилеп. В 
църквата още се работи - вътрешността е пълна 
с чували с цимент и работещи хора. Оказа се, 
че така е и със замъка - изглежда завършен, но 
вътре усилено се работи. Има точно три поме-
щения, в които може да се влезе - винарната, 
една от залите, в която скучае статист с дрехите 
на цар и по бермудки, който чака желаещи да се 
снимат с него и естествено, тоалетната. Плани-
рали са някога това да бъде луксозен хотел, но 
явно и тук кризата е попречила на плановете на 
собственика, нищо, че по замъка се работи мно-
го и динамично. 

Когато бъде до-
вършен, той може 
да стане наистина 
екзотично място за 
почивка и страхот-
на туристическа ат-
ракция. Като такава 
може да изброим 
и първото закри-
то езеро с лебеди, 

сред които съвсем по Андерсенски плуваше 
едно малко лебедче - грозно пате. Дълбочина-
та на езерото е 5 метра, не бих се учудил, ако 
в нечия фантазия от там изплува и някой воден 
змей. Не може да не ни впечатли многото рас-
тителност, която покрива всички стени и дава 
приятна хладина. От разговорите на учудените 
туристи около нас разбираме, че това са расти-
телни видове от цял свят. На излизане се загле-
ждаме и в камъка с надпис „Грешнико! Какво 
направи? Как живя? Направих замък с езеро и 
две добри деца!”

Твърди се, че да направи този замък било дет-
ската мечта на собственика Георги Тумпалов. 
С много труд и средства тя е на път да стане 
истина. Искрено вярвам, че до няколко години 
ще можем да видим и замъка, и всичко наоколо 
завършени и функционални. До тогава - пак мо-
жете да го посетите и да поплувате час или два 
назад във времето. Дори и да виждате чували с 
цимент тук таме или да чувате шума от строи-
телните дейности - заложете на фантазията си. 
Съвсем малко ви трябва, за да бъдете и вие част 
от целия този приказен пейзаж.

Ивайло Тончев

Да се пренесем назад във времето, в света 
на приказките

Цветана Димитрова

ЗА НЕЯ
Ние, жените, от край време обичаме да обоб-

щаваме поведението и действията на мъжете. 
Говорим сякаш сме насъбрали целия възможен 
опит и мъдрост на света и щедро го споделяме 
със своите слушатели. Дами, нека си го кажем 
направо, мъжете не са еднакви, а това наше не-
прекъснато сравняване и обобщаване относно 
мъжката природа често ни играе лоша шега в 
отношенията.

Представям ви топ 5 на няколко от най-раз-
пространените митове за мъжете.

1. Любовта на мъжа минава през стомаха
Това е толкова остарял и изживял времето си 

мит. Забравете го и бъдете сигурни, че повечето 
мъже не си търсят готвачка или домашна помощ-
ница, а жена с която да се чувстват добре. Вярно 
е, че голяма част от тях обичат да похапват вкус-
ни ястия, но така определено няма да запалите 
сърцата им. За тези жени, които не са богини в 
приготвянето на мусака трябва да кажем, че е 
важно да имате желание и да положите малко 
усилия в кухнята. Дори да не се справите добре, 
половинка ви ще оцени  положеното старание.

 

2. Мъжете предпочитат жени с големи 
гърди

Действително дамите с по-голяма гръдна оби-
колка със сигурност за по-забелязвани, но в ни-

какъв случай не можем да ги наречем по-пред-
почитани или желани от мъжката аудитория. 
Тайната на женската красота е в правилните 
пропорции, баланс и хармония. 

3. Мъжете предпочитат блондинки
Е, мисля, че сами можете да се досетите колко 

стар и неверен е този 
мит. Мъжете харесват 
красиви жени. Руси, 
черни, червенокоси – 
това няма значение. 
Със сигурност цветът 
на косата е едно от 
последните неща, кои-
то един мъж вижда у 
една жена. 

4. Мъжете виждат 
у една жена само 

външния вид
Разбира се, че визия-

та е важна, за да привлечете вниманието му, но 
в никакъв случай  тя не е определяща. Може би 
звучи малко изтъркано и тривиално, но повечето 
мъже търсят разбиране и емоционална подкрепа 
у жената. Колкото и да сте красива, ако не може-
те да го предразположите да говори и споделя с 
вас, то вие губите шанса си за връзка или по-се-
риозен тип отношения. 

 
5. Мъжете не обичат жената да проявява 

инициатива
В последните години бяха направени редица 

психологически изследвания по този въпрос, 
според  които представителите на силния пол, 
независимо на каква възраст са, в душата си са 
момчета, изпълнени със съмнения и неувере-
ност. Някои от тях страдат от несподелена лю-
бов, не се решават да направят първата крачка 
и мечтаят дамата на сърцето им да им обърне 
внимание. Но даже и донжуаните със сериозен 

стаж не подминават жените, осмелили се да 
ги поканят на вечеря или среща, защото такъв 
нестандартен подход към нещата говори за ори-
гиналност, смелост и самоувереност. А това, съ-
гласете се, струва много!

С една дума, мили дами, поемайте инициати-
вата в крехките си ръце, но не се престаравай-
те. Прекалената настойчивост и натрапчивост 
ще ви бъде лош съветник, защото мъжете по 
природа са ловци и завоеватели. Намекнете на 
обекта на чувствата си, че нямате нищо против 
да станете негова жертва, а останалото оставете 
на него.

                    Десислава Узунова                                                                                           

ТОП 5 ЖЕНСКИ МИТОВЕ ЗА МЪЖЕТЕ

Уважаеми дами, есен-
та вече е факт, но това 
не означава, че трябва 
да губите настроение и 
да обличате тъмни дре-
хи. В никакъв случай! 
Тъмните цветове тази 
есен са строго забра-
нени. Разбира се, бихте 
могли да ги комбини-

рате с нещо цветно и много дръзко, защото ко-
довите думи за модните тенденции през есен 
2012 са наситен цвят, яркост и страст. Червено-
то ще е хит във всичките си вариации – от ярко 
и предизвикателно червено чак до стилното и 
изискано бордо. Разбира се, ако не се чувствате 
уверени да се облечете в този цвят, можете да 
заложите на аксесоари в същата гама. Модните 
стилисти са категорични, че през есента кола-
ните и бижутата в червено ще бъдат абсолютен 
хит.  Акцент в есенно-зимното облекло ще бъ-
дат коланите, яките, маншетите, преди всичко 
благодарение на своите увеличени размери. По 
отношение на десени и щампи, новият моден 
сезон ще бъде не по-малко разнообразен. Най-
популярни ще бъдат клетките – малки и голе-
ми, диагонални и прави. Ако искате да бъдете в 
крак с модата, няма как в гардероба ви да няма 
поне една дреха на ивици – тесни или широки, 
хоризонтални или вертикални, двуцветни или 
разноцветни. Актуални остават флоралните, 
животинските и етно-мотиви.

Кои ще са най-актуалните материи за 
сезона?

Съчетаването на „летни“ и „зимни“ материи 
отдавна е наложено в модата, но толкова сатен 
и коприна за студените месеци отдавна не бя-
хме забелязвали. Като прибавим и дантелата, 
която отказва да напусне дори за сезон модния 
подиум, женствеността действително е на ви-
соко ниво. Преди да сте се зачудили как ще се 
предпазим от студа, бързам да ви успокоя – с 
плетива, гладка кожа и кожа с косъм, които 
също са супер актуални за периода есен/зима 
2012.

Е дами, вече знаете какви ще бъдат модните 
акценти за тази есен, а сега се заредете с много 
добро настроение и усмивка, за да бъдете неот-
разими във всяка дреха, която сложите.

                                      Десислава Узунова 
 

„Код червено” на модния 
подиум през есента

РЕТИНОЛ СЕРУМ
ПРОТИВ БРЪЧКИ

поръчай от 
www.framar.bg

• Стимулира имунната 
система;
• Неутрализира радионукле-
идите и токсините;
• Стимулира кръвообраще-
нието и подобрява показате-
лите на кръвта;
• Прочиства кръвоносните 
съдове;
• Успокоява дихателната 
система.

поръчайте от www.framar.bg
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д-р Стоян Стоянов
Акушер-гинеколог и онколог

бул. “Генерал Столетов” № 1 (срещу Спешен 
Център на Окръжна Болница)

Телефон: 0888 866322

д-р Стефан Стефанов
Акушер - гинеколог

бул. „Скобелев“ № 20
ул. „Захари Княжески“ № 16

Телефон: 064 804790 (МЦ КИРМ “Св. 
Елисавета”); 0886 474665;

E-mail: s.stefanov77@abv.bg

д-р Антонина Нинова-Дишлиева
Специалист дерматолог, кожни и венерически 

болести
ул. „Хаджи Димитър“ № 41А, каб.2

Телефон: 0888 679226;
E-mail: antoninaninova@yahoo.com

д-р Диана Дянкова Дянкова
Специалист кожни и венерически болести

ул. „Мостова“ №18
Телефон: 0888 332293;

E-mail: derm54@yahoo.com

д-р Живко Димитров
Специалист пластична и естетична хирургия

ул. “Рига” № 35 (СХБАЛ “Медикус”)
Телефон: 0878 879696;

E-mail: ruseplasticsurgery@gmail.com 

д-р Румен Тулев
Хирург и онколог

ул. „Люлебургаз“ №1
Телефон: 0898 447120;

E-mail: ratulev@gmail.com

д-р Антон Стоянов Михнев
Акушер - гинеколог

Телефон: 0888 379191;
E-mail: mihnev@mihnev.com

д-р Таниел Мампреян
Общопрактикуващ лекар

ул. „Христо Смирненски“ № 2
Телефон: 046 669343; 0887 467698;

E-mail: mampreyan@abv.bg

д-р Гален Димитров Шиваров
Специалист УНГ

Частна болница „Майчин дом“
Телефон: 0888 734287;

E-mail: docshivarovbg@abv

д-р Виделина Тютюнджиева
Ортопед-травматолог

ж.к. „Младост“, бул. „Република“, МК 
„Младост“, МЦ „Младост-Варна“, 

физиотерапия, ет.6
Телефон: 0897 601898; 052 555733;

E-mail: videlina_pt@abv.bg

д-р Росен Людмилов Тушев
Хирург

МБАЛ „ВИТА“, ул. „Драговица“ № 9 и 
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, бул. „Тотлебен“ 

№ 21
Телефон: 0889 813724; 0878 813724;

E-mail: rosentushev@gmail.com

д-р Теодор Атанасов
Хирург

ул. „Брегалница“ № 47 и бул. „Тотлебен“ № 21
Телефон: 0899 802612;

E-mail: teo_doc@yahoo.com

д-р Младен Костадинов Камбов
Стоматолог

кв. „Редута“, бул. „Атанас Узунов“ № 32
Телефон: 0893 388222;

E-mail: mladen@kambov.com

ДКЦ “Фокус 5” - Център по ревматология
ул. „Урвич“ № 13А

Телефон: 02 / 9581 230; факс: 02 / 9582 331;
E-mail: fokus5@abv.bg

Медицински център “Лора” ЕООД
ул. „Позитано“ № 10

Телефон: 02 / 9808 065; факс: 02 / 9813 296; 
0879 826370;

E-mail: loramed@abv.bg

Медицински център “Полимед” АД
ул. „Брегалница“ № 47

Телефон: 02 / 815 7901; 02 / 815 7902; 0887 992293;
E-mail: polymed@polimedad.com

СХБАЛ „Папуров“ ООД
ул. „Пирин“ № 16 

Телефон: 0601 / 65777; 0879 027788;
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

МБАЛ „Акта Медика“ ЕООД
ул. “Никола Петков” № 60

Телефон: 0675 34502; 0886 444454;
E-mail: info@aktamedika.org

ПЛЕВЕН

д-р Атанас Матев
Специалност - хирургия и онкология 

(проктолог)
ул. „Цар Иван Асен Втори“ № 117
Телефон: 0700 14010; 0888 375060; 

0888 395060;
E-mail: a_matev@yahoo.com

д-р Милена Неделчева
Специалист дерматолог, кожни и венерически 

болести
ул. „Димитър Наумов“ № 32

Телефон: 042 646464; 0887 909099;
E-mail: drmnedelcheva@gmail.com

д-р Любомир Трифонов
Образна диагностика, мамолог

бул. „Руски“ № 56
Телефон: 042 645420; 0878 645408; 

0887 797677;
E-mail: ltrifonov@yahoo.com

д-р Иван Георгиев Ников
Психиатър

ул. „Евлоги Георгиев“ № 66
Телефон: 042 641123; 0888 581469; 

0899 295457;
E-mail: I_nikov@yahoo.com

д-р Любен Игнатов Колев
Специалист детски болсти

кв. „Кольо Ганчев“
 ул. „Радост“ № 44

Телефон: 042 606634; 0898 447792

д-р Диана Девлова
Специалист детски болести
ул. „Свети княз Борис“ № 43

Телефон: 0877 160710;
E-mail: devlova@abv.bg

д-р Атанас Стефанов
Специалист УНГ
бул. „Руски“ № 62

 ДКЦ 1 (бивша Детска поликлиника)
УНГ кабинет, ет. 1 (срещу Рентгена)
Телефон: 042 602260; 0888 626892; 

0899 058805;
E-mail: naskostefanov@abv.bg

д-р Таня Алексиева
Ревматолог

бул. “Патриарх Евтимий” № 86 (МЦ “Трета 
поликлиника” ЕООД)

Телефон: 042 988999 /регистратура/; 
0898 979821;

E-mail: tani_63_1963@abv.bg

СТАРА ЗАГОРА

СЛИВЕН

РУСЕ

ПЛОВДИВ

ЯМБОЛ

ВАРНА

ТЪРГОВИЩЕ

СОФИЯ

СЕВЛИЕВО

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

Още от незапомнени времена гроздето е нари-
чано „вълшебният дар на природата“. Този плод 
е богат на жизненоважни витамини, минерали и 
органични вещества. В него се съдържа гроздо-
ва захар, която е в най-достъпната за човешкия 
организъм форма на глюкоза и фруктоза. Тези 
енергийни продукти имат важна роля в жизне-
ната дейност на човешкия организъм и в раз-
личните видове сортове варират от 16 до 25%. 
Ценността им се състои в това, че те се усвояват 
бързо и лесно от организма. Вземат участие в 
много важни биологични процеси на човешко-
то тяло, като синтеза на протеини и витамини. 
Полезните вещества, съдържащи се в гроздето, 
влияят върху някои хормони, регулиращи мета-
болизма на мазнините и стимулират процеса на 
растежа.

Гроздето е много богато на лесно усвоимите 
от организма витамини предимно от групите 
А, В и С. По своята дейност и ефективност то 
превъзхожда множество други източници на 
тези витамини. Така например, гроздовият сок в 
сравнение с цитрусовите плодове, боровинките 
и крушите, съдържа значително по-висока сте-
пен на калий, калций, фосфор и магнезий. 

Заради тези и много други свойства, които 
притежава, гроздето се е славело с репутацията 
на висококачествен лечебен продукт още в древ-
ността. Използвано е при лечението на анемия, 
на стомашно-чревни заболявания и дори на ту-
беркулоза. На всички е добре познато, че глюко-
зата е незаменима при състояние на слабост на 
организма, както и че възстановява нормалната 
дейност на сърдечно-съдовата и нервната сис-
тема. Гроздето има не само физиологични, но и 
диетични свойства. Този плод не е само ценен 
енергиен източник. Гроздето увеличава отделя-
нето на урина и така пречиства целия организъм 
от натрупаните токсични вещества.

                                                                                                                                        

Гроздето – 
вълшебен дар от 

природата

Своите произведения ни представя Даниела 
Караиванова от Бургас. Тя ще бъде ученичка 
в 12 клас на Английската гимназия. Бижутата, 
които изработва са от леснодостъпни суровини 
– морски камъчета, акрилни бои и рециклира-
ни материали. 

Талантът й да създава красиви и едновремен-
но с това екологични неща е безспорен. Пече-
лила е редица еко-конкурси с международно и 
национално значение. Освен бижута, тя изра-
ботва сувенири и аксесоари, на които придава 
красота и шанс за „втори живот“. Бижутата с 
морски мотиви и еко-аксесоарите продава на 
символични цени на хора, които ги харесат или 
подарява на свои приятели.

Камъчетата, които използва, тя намира раз-
хождайки се по плажа, като споделя, че тър-

сенето на две еднакви камъчета за обеци си е 
истинско приключение. Оцветява ги с акрилни 
бои, които са водоустойчиви, но предпочита 
после да ги покрие с безцветен лак, за да имат 
завършен вид. 

Цветните възглавнички са изплетени на две 
куки от ненужни пластмасови пликчета, като по 
този начин може да им се предаде различна фор-
ма и шарка, според желанието на всеки човек. За 
направата им не е необходима никаква топлинна 
обработка, а само малко време и въображение. 
Това изкуство става все по-модерно и предпо-
читано сред собственици на заведения, които 
разчитат на имиджа си на устойчиви компании. 
Много хора избират тези „символи на промяна-
та“ като оригинални украшения и за собствения 
си дом.

Ако и вие искате да разкажете и да покажете 
вашите art-идеи, пишете на vestnik@framar.bg

С настъпването на есенния сезон, постепен-
но в нашия организъм се активират системи за 
адаптация към по-студено време. Намаляваща-
та продължителност на деня влияе на нашия 
метаболизъм и нервна система. Това помага 
на лесно свалените килограми през лятото да 
се завърнат и да образуват нежелани запаси 
в различни телесни области. През есента се 
наблюдават и негативни психични състояния 
като депресия, тревожност и нервност. Какви 
храни да включим в менюто си, за да се справим 
с техните симптоми, как ни влияе смяната на 
часовото време и по какъв начин да помогнем на 
организма си да пребори стреса от смяната на 
сезоните ще разберем от д-р Ана Бенова – спе-
циалист по ендокринология, болести на обмяна-
та и вътрешни болести.

Има ли определен хранителен режим, който 
препоръчвате да се спазва през есента?

Всеки сезон предлага определена гама от про-
дукти. Съветът, който даваме на пациентите си, 
е да консумират повече плодове и зеленчуци във 
връзка с доставката на витамини, минерали и 
соли, необходими на организма. В този смисъл 
има известна сезонност в храненето. Есента е 
най-богата на плодове и зеленчуци, които хо-

рата трябва да включват в менюто си. Особено 
са подходящи тези продукти за хора със сърдеч-
но-съдови заболявания, диабет и склонност към 
затлъстяване.

Как да помогнем на организма си да се спра-
ви със стреса от смяната на сезоните?

Ние сме неизменно свързани с природата и 
космическото пространство, така че въздействи-
ята на околната среда влияят върху човека и не-
говата физиология. Това се наблюдава особено 
силно при хора, които имат някакво заболяване. 
Както смяната на часовото време, така и смяната 
на сезоните дава отражение върху адаптирането 
на организма към тези промени. Това, което пре-
поръчвам, е да се съблюдава определен ритъм на 
живот по отношение на събуждане, ставане от 
сън, хранене, натоварване с психо-емоционални 
събития или физическа активност. Есенният се-
зон е един от благоприятните сезони за адапта-
ция, защото не се наблюдава толкова рязка про-
мяна. Преходът от лято към есен е по-плавен, 
отколкото от есен към зима. 

Споменахте и смяната на часовото време. 
Въздейства ли ни негативно по някакъв на-
чин?

Смяната на сезоните е естествен процес, до-
като това, което често не ни повлиява добре, 
е именно смяната на часовото време. Това се 
случва през октомври месец и е неблагоприятно 
за нас, защото представлява стрес за организма. 
Човешката физиология и ендокринна система 
неизменно са обвързани с т.нар. циркадни или 
часови ритми. Изместването на часовника с 
един час напред или назад дава отражение пър-
во върху съня и на втори план върху нервната 
система. Настъпват емоционална лабилност, 

тревожност, нервност и т.н. Такива явления се 
наблюдават и при смяна на сезоните, но не са 
толкова силно изразени, както при смяната на 
часовото време.

За есенния сезон са типични някои състоя-
ния като депресия, тревожност, нервонст. 
Има ли по-специфично меню, което би ни по-
могнало да се справим с техните симптоми?

Първо трябва да кажем кои продукти би след-
вало да се избягват, за да се избегнат и симпто-
мите на тези състояния. На първо място това са 
напитките, които съдържат кофеин. Такива са: 
кафе, кола, черен чай и други енергийни напит-
ки. Продуктите, които действат успокояващо на 
организма, поради това, че съдържат по-голяма 
концентрация на витамини, са т.нар. зелени хра-
ни. Това са плодове и зеленчуци. По-специално 
може да се наблегне на консумацията на: зелен 
боб, чушки, краставици, зелени ябълки, круши, 
различни цитрусови плодове. Всички, които са в 
зелен цвят съдържат богата гама витамини, под-
ходящи за този сезон, включително и витамин 
C. Храни, които имат отношение към нервната 
система, съдържат витамини от група B. Те се 
съдържат в житни култури, бобови култури, се-
мена и др. На жените препоръчваме да консуми-
рат храни, богати на витамин Е. Това са житото 
и кълновете от семена. По отношение на приема 
на витамини, препоръчваме също храни, богати 
на витамин А и провитамин А – каротините. Те 
се съдържат във всички плодове и зеленчуци с 
червен, оранжев и жълт цвят. Такива са: червени 
чушки, домати, моркови, жълти и оранжеви пло-
дове. Полезни са както за нервната система, така 
и за кожата и костните придатъци.

Цветана Димитрова

Д-Р АНА БЕНОВА : „ ЗА ДА ПОБЕДИТЕ ЕСНЕННАТА ДЕПРЕСИЯ, ИЗБЯГВАЙТЕ НАПИТКИТЕ С 
КОФЕИН“

Вегетарианството е култура на хранене, коя-
то изключва всичко от животински произход 
в менюто ни. Много от известните личности 
са били вегетарианци. Причините за това да не 
ядем месо са много:

• Високо съдържание на растителни влакна в 
храната, извеждане на някои вредни вещества 
от стомаха и понижаване на риска от развитие 
на рак и атеросклероза. 

• Високо съдържание на витамини в плодо-
вете и зеленчуците, защитаващи от различни 
видове заболявания (витамини C и P, фолати, 
бета-каротин) и противоракови терпеноиди. 

• Високо съдържание на калий, магнезий и 
техните алкални еквиваленти в плодовете и 
зеленчуците. Благоприятно отношение между 
наситени и ненаситени мастни киселини в рас-
тителните продукти. 

• Съдържание на фитонциди, способни да 
убиват различни болестотворни бактерии. 

• Отсъствие на холестерол в растителната 
храна, способност на някои растителни про-
дукти да понижават нивото на холестерол в 
кръвта. 

• Възпитаване на внимание към това какво 
ядем. Полезният навик да четем етикетите за 
съдържание.

Нека да видим какво са казали известните ве-
гетарианци за това:

Леонардо Да Винчи
„Аз се отказах от употребата на месо от ран-

на възраст и ще дойде време, когато хората ще 
считат убийството на животни също толкова 
престъпно и отвратително, както сега гледат 
на убийството на хора.”

Махатма Ганди
„Величието на една нация, нейният морален 

прогрес може да се определи според начина, 
по който тя се отнася към животните.”

„Според мен животът на агнето е не по-мал-
ко ценен от този на човешко същество. Аз не 
бих искал да отнема живота на агне заради чо-
вешкото тяло.”

„Аз не приемам месната храна като необхо-
дима за нас на никакъв етап и в никакъв кли-
мат, в който е възможно за човека по принцип 
да живее. Аз смятам месото за неподходящо за 
нашия вид. Ние грешим като се държим като 
по-низшия животински свят, ако сме по-висши 
от него.” 

Алберт Айнщайн
„Нищо няма да допринесе за човешкото 

здраве и да повиши шансовете за оцеляване 
живота на земята толкова, колкото еволюцията 
на вегетарианското хранене.” 

Пол Маккартни
„Ако кланниците имаха стъклени стени, 

всички хора щяха да станат вегетарианци“ 
Ралф Уолдо Емерсън 
„Тъкмо сте обядвали. И въпреки че касапни-

цата е тактично разположена на няколко или 
много мили от вас - вие също сте виновни.“ 

Лев Толстой
„Човек може да живее и да бъде здрав без да 

убива животни за храна; следователно, ако яде 
месо, то той участва в убийството на животни 
единствено, за да задоволи апетита си.“

Джордж Бърнард Шоу
„Когато човек иска да убие тигър, нарича 

това спорт; когато тигърът иска да убие човек, 
наричат това свирепост.“

„Човек с моята дълбока духовност не се хра-
ни с трупове.“ 

Питагор
„Братя мои, не осквернявайте своето тяло с 

греховна храна. Имаме жито, ябълки, грозде. 
Имаме ухаещи треви и зеленчуци, които не 
могат да се приготвят на огън… Земята щедро 
ни дарява своите съкровища – чиста храна, и 
ни кани на пиршество, което не е получено с 
кръвопролитие. Само зверовете утоляват своя 
глад с плът…“

„Докато човек продължава безмилостно да 
унищожава живота на живи същества няма да 
достигне добро здраве и мир. Докато хората 
колят животни, те ще се избиват един други-
го.“

за реклама: 
0889 453 443 
044/ 663 222

Сливен
101,2 FM

ОБЯВИ
Вестник „Фрамар“ търси регионални ре-

кламни консултанти. Заплащане, обвързано с 
резултатите. Договор. 

За контакт: 0879611100

Добави своя сайт в мрежата и спечели без-
платна реклама и развитие. 

www.insert.bg

Търся да закупя тристаен апартамент в Ста-
ра Загора, стара тухла, в района на „Аязмото“. 

Цена - до 45 000 евро. 
За контакт: 0893520020

Счетоводни услуги на територията на гр. 
Сливен.

За контакт: Завърт Ованесян
044 / 630 555; 0897 984 927

Продавам къща в село Гита /8 километра 
от град Чирпан /магистрала Тракия/, в добро 
състояние, 1 декар двор, овошки и кладенец, 

цена по договорка. 
За контакт: 0886708156

Продавам принтер HP Colour Laser Jet 
CP1215, почти неупотребяван. 

За контакт: 0888642116

Продавам велоергометър AB Tech, цена 100 
лева, доставка по договаряне. 

За контакт: 0893312834

Специализиран сервиз на мотокари, елек-
трокари и транспалетни колички: 

www.hodpopov.com

Подходяща диета 
с есенна супа

От пресните продукти на есенния сезон мо-
жем да си приготвим здравословна и лесна 
супа, която да консумираме, ако искаме да за-
пазим свалените през лятото килограми. Тази 
супа може да се яде по всяко време, когато 
се почувствате гладни, защото не доставя 
излишни калории.

Продукти:
• 1 или 2 ч.ч. обелени и нарязани домати;
• 3 или повече стръка зелен лук;
• 1 връзка целина;
• 2 ч.ч. пресен или бланширан грах;
• 500 грама моркови;
• 2 зелени пиперки;
• сол, черен пипер, магданоз на вкус.

Начин на приготвяне:
Нарязват се зеленчуците на малки парченца 

и се сваряват в леко подсолена вода. Слагат 
се във врящата вода последователно, според 
степента на твърдост, като се започва с 
морковите и лука. Варим всички зеленчуци в 
началото на силен, а после на бавен огън, но 
не повече от 40 минути, за да се запази ес-
тественият им вкус.

Консумира се топла или хладна, защото се 
готви без мазнина. За още по-добър здраво-
словен ефект не се комбинира с хляб, алкохол, 
газирани напитки и пържени храни.

поръчайте от  www.framar.bg

ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ
поръчайте от  

www.framar.bg

В кулинарния свят на Неапол се дебатира може ли пица-
та да е изискано блюдо или трябва да си остане „храна за 
бедните“. Няколко ресторанта лансират пица с луксозни 
добавки като олио от трюфели, пушена сьомга. „Пицата е 
родена като храна за бедните и от усложняването тя губи 
идентичността си“ – възразява Серджо Мику, шеф на Неапо-
литанската организация на майсторите на пица - „Няма та-
кова нещо като гурме пица и ние сме ОК с това“. „Пица рес-
торантът трябва да е бърз и евтин и да пече поне 400 пици 
на вечер“, казва Антонио Старита, собственик на ресторант, 
основан през 1901 г. Салваторе ди Матео, също собственик на пицария, която вади 
над 600 пици дневно, казва, че  темата за гурме пицата е като наситнката - „просто 
трябва да я изчакаш да отмине“. Ресторантът му е специализирал друг вид тради-
ционна пица -пържена. „Тя е по-голяма от печената, така е поне от петдесетте насам. 
Нужни са й добро олио и пицаоло (майстор на пица). Твърди, че си има тънкости, 
които само неаполитанците разбират. Изводът, който правим от това, е да не слагаме 
на пица нещо, което италианец не би сложил. Пицаолото никога не би сложил синьо 
сирене, царевица и бресаола (пастърма), но ето недотам традиционните рецепти на 
любимеца на зрителите на Фиеста ТВ Дейвид Роко.

 
Пица с грозде и кедрови ядки

Продукти:
Тесто за пица, 10 зърна грозде, разполовени, ¼ ч. кедрови ядки, захар

Приготвяне:
Разточваме тестото на набрашнена повърхност. Разпределяме гроздовите зърна с 

отрязаната страна надолу. Добавяме кедровите ядки и поръсваме със захар. Печем 
на предварително загрята на 200 градуса фурна за 15 минути.

Пица с гъби и праз
Продукти:

2 с.л. зехтин, 1 блат за пица, 2 с.л. масло, 180 гр. гъби нарязани на тънко, 1 праз 
нарязан на тънко, 3 стръка прясна мащерка, сол, пипер, 120 гр. песто от сушени 
домати, 120 гр. сирене Камбоцола

Приготвяне:
В дълбок тиган със зехтин пържим блата 3 минути или докато долната му страна 

стане златисто кафява. Докато блатът се пържи, в друг тиган слагаме масло, гъби, 
праз, мащерка, сол, пипер. Запържваме 4 минути. Обръщаме блата и намазваме 
опържената страна с песто. Добавяме запържените зеленчуци, а най-отгоре поръс-
ваме със сиренето. Намаляваме огъня и пържим, докато сиренето се стопи, а блатът 
стане хрупкав.

 Пица със смокини на скара
Продукти: 

500 грама тесто, 1 ч.ч. царевично брашно, 1 к.ч. портвайн, 2 с.л. мармалад по избор, 
сушени смокини, 200 грама козе сирене

Приготвяне:
Оставяме тестото да втаса на стайна температура. За да го разточите, поръсете с 

царевично брашно, което прави по-добра коричка. Разточете тънък блат, защото като 
го сложите на скарата ще бухне. Намажете скарата от двете страни със зехтин. Сло-
жете блата да се запече от едната страна, след около 2 минути обърнете. Намажете с 
мармалад пицата, разпределете смокините, които преди това са поврели с портвайн. 
Настържете козе сирене, допечете и преди да поднесете, залейте със соса, останал 
от портвайна.

Голямата неаполитанска война за пицата

„Порт Истанбул“ ООД 
Внос и 

дистрибуция на 
хирургични 
чаршафи, 
облекла и 

комплекти 
за еднократна 

употреба.
Официален 

представител на 
SETA за България.Гр.Бургас; 

Тел./факс: 
052/ 731809;
056/ 530090; 

0879 143 117;
0878 34 10 52

 e-mail: 
info@portist.com

ДИЕТИЧНИ 
и ДИАБЕТИЧНИ

ХРАНИ от 
„ЗДРАВЕ ЗА ВАС“
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Teлефон за връзка: 042/ 655 100; 0879 611 100
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Христо Гърбов е един от най-популярните и 
обичани български комедийни актьори. Роден е 
във Варна на 23 септември 1957 г. Учи в МЕИ 
– Варна в продължение на една година и разби-
ра, че призванието му е да бъде артист. След-
ва във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ – бел.авт.), след 
което изкарва два театрални сезона в Хасково 
и Ловеч. През 1987 година актьорът е приет в 
Сатиричния театър в София. Сега е щастли-
во женен за режисьорката Иглика Трифонова 
и напълно отдаден на работата си със своите 
колеги и приятели от предаването „Комици-
те“.

Тяхната поредна изява бе голямото им на-
ционално турне, което продължи от 11 до 25 
август. За патриотичната тематика на тур-
нето, за собствените му творчески изяви и за 
това на какво се смее българинът, разговаряме 
с Христо Гърбов.

Националното турне на „Комиците” бе 
посветено на 100-годишнината от Балкан-
ската война. Какво ви накара този път да за-
сегнете и патриотична, а не чисто комична 
тематика?

Наистина това беше едно много особено съче-
тание на двете идеи – да се свърже комичното  
с патриотичното. Главният повод е 100-годиш-
нината от Балканската война, а и Росен Петров 
беше с нас, който е много компетентен на тема 
история. Нашите продуценти решиха, че това 
може да бъде по-особен, уникален спектакъл. 
Аз самият имах известни притеснения за това 
как ще се случи. Но се оказа, че целият ни спек-
такъл бе направен по изразителен начин и успя 
да въздейства на хората, което беше нашата ос-
новна цел. В края на концертите имаше дори 
по-млади хора, които плачат. Действаха им въл-
нуващо вечните песни, изпълнени от Деси До-
брева  -  „Къде си, вярна ти любов народна“ и 
„Хубава си, моя горо“. Към цялата тази сериоз-
на тема ние с моите колеги подхождаме с лекота 
и чувство за хумор. Много хубав спектакъл се 
получи в Стара Загора, заради това че публиката 
е много топла към нас и много добре ни посре-

ща, дори точно от там заснехме концерта, който 
се излъчи по телевизията.

По-скоро изморителен или по-скоро зареж-
дащ е за Вас периодът на турне?

И двете! Изморяваме се, разбира се, защото 
са много компонентите, които трябва да влязат 
в спектакъла и да звучат наистина убедително, 
ярко и на място. Удоволствието обаче е голямо, 
когато достигнат нашите усилия до публиката. 
Умората от добре свършена работа е особено 
приятна.

Има една известна мисъл „Кажи ми на как-
во се смееш, за да ти кажа какъв си“. В този 
ред на мисли на какво се смее най-често бъл-
гаринът?

Българинът много точно успява да отсее смеш-
ното. Но публиката не е еднородна. По-зрелите 
хора се смеят на езикови, словесни грешки, а де-
цата се смеят на по-ярки смешки. Страшно мно-
го се забавляват зрителите на скеча със Здравко 
Ахилесов и професор Тазобедрев. Ситуацията с 
незнаещия студент и знаещия професор е еталон 
за смях. Хубавото е, че в този скеч могат да се 
вкарат части от българската история и от други 
науки и да се подложат на ирония.

От „Улицата“ насам променило ли се е 
това, от което се разсмиваме?

Възможно е да се е променило, но ако тръгнем 
още от българския фолклор, може да открием 
смешни текстове. Така, че ние си имаме тради-
ции в това отношение. Ако говорим за по-кон-
кретна промяна от „Улицата“ до сега, не смятам, 
че има такава. „Улицата“ се занимаваше с мал-
кия човек, докато „Комиците“ обхваща по-голям 
периметър - от жалки хора до измислени надути 
персонажи и политици, които също са обект на 
смях.

Споменахте политиците - често ги каните 
в предаването си. Успяват ли те да се смеят 
на себе си по начина, по който ги иронизира-
те?

Когато са в скеч, се смеят на себе си, но поли-
тиците са малко резервирани към такива коме-
дийни предавания, защото така винаги могат да 
бъдат уязвени или да попаднат в някаква сатира. 
По-особено стоят нещата с тяхната репутация. 
Още Аристофан, който е старогръцки автор на 
комедии, се е занимавал с осмиване на тираните 
и управници на тогавашните полиси. Така че в 
комедията е заложено да има и политическа са-
тира. Затова политиците присъстват с известен 
страх и напрежение при нас и когато видят, че не 
ги обиждаме много, се успокояват.

А на какво според Вас ще се смее българинът 
след 10 години?

Едно е да се смееш на актьорско изпълнение, 
друго е да се смееш на текст, а когато двете неща 
са съчетани добре, се получава изключителен 
ефект. Никак не е лека тази задача. Който се е 

опитал дори да разкаже виц, веднага разбира, че 
не е така лесно да се разсмее публиката. Да сме 
живи и здрави след 10 години - мисля, че пак ще 
имат поводи хората да се смеят и се надявам да 
бъде така!

Казват, че най-големите комици са всъщ-
ност много тъжни хора в живота си, като 
Чарли Чаплин, Джордж Карлин. Има ли 
нещо вярно в това?

Може би има нещо вярно, но аз не мисля, че 
Чарли Чаплин е тъжен човек по природа, той 
е гениален. От всички комици в САЩ, той ос-
тава най-дълбокият, поради това, че минава и 
през мъката, през тъгата. Това си е чисто негово 
човешко качество, защото е страдал много като 
дете, имал е много тежък живот. Всички комици 
са различни, някои живеят щастливо, други по-
тъжно. Не може да има такова правило, че всеки 
комик е тъжен. Аз по себе си съдя, че и на тъгата 
не съм чужд, дори обичам блуса, като музика... 
Но това в никакъв случай не значи, че като цяло 
съм тъжен човек.

Освен „Комиците“, сега участвате ли и в 
други роли?

Аз играя в театрални представления, които 
се поставят от 11 години насам. Не съм спирал 
участията си в театъра. В момента правя едно 
представление в Русе, което е от френски автор 
и се нарича „Помощ, жена ми е луда“. Освен 
това се снимам и в един български филм като 
министър на вътрешните работи. „Комиците“ 
ми е приоритетна работа и в момента хвърлям 
цялата си творческа енергия в проектите на на-
шите продуценти, които правят и „Столичани в 
повече“.

Споделяте ли мнението, че българската 
култура излиза от кризата?

Българската култура, и в частност българското 
кино, най-успешно се справи с кризата, защото  
колкото и парадоксално да звучи, кино се пра-
ви с много пари. И понеже киното в най-голяма 
степен носи белег на авторство, се справя най-
лесно. Може да е имало някаква политическа 
криза, която го е забавяла, поради това че тряб-
ва да се финансира и без средства не става, но 
криза иначе в самото българско кино няма. Това 
се доказа и със сериали, и с много награди на 
филмови продукции.

Какво бихте казали на младите хора, които 
тепърва тръгват да се занимават с актьор-
ство и по-специално с комедия?

Ще им кажа, че в изкуството нищо не е лесно. 
И ако искат да стане нещо от тях, трябва много 
да работят. С каквото и да се захванат, трябва да 
влагат в него всичките си сили и енергия, за да 
усетят как идва успехът от работата. Трябва с 
всички сили да се втурват към това, което же-
лаят!

Цветана Димитрова

ХРИСТО ГЪРБОВ: „БЪЛГАРИНЪТ ВИНАГИ УСПЯВА ДА ОТСЕЕ СМЕШНОТО“ Топ 3 на най-известните 
филми с участието 

на Христо Гърбов
1. „Столичани в повече” – Как образите 

на двама братя с коренно различни характери 
се пресъздават едновременно на малкия ек-
ран? Това показва Христо Гърбов в популяр-
ния български сериал „Столичани в повече”, 
който започна да се излъчва от 2011 по btv. 
Гърбов играе за първи път ролята на близ-
наци, като зрителите имат възможност да го 
видят в ролите на Пламен и Константин от 
„кръчмарското” семейство Цекови. Сериалът 
се радва на изключително голям успех. Скоро 
започна новия четвърти сезон.

2. „Бунтът на L” – Филмът излезе през 
2006 и определено предизвика интерес. В 
центъра на актьорската игра виждаме Деян 
Славчев - Део, Дичо Христов – Дичо, Христо 
Гърбов, Валентин Ганев. Лентата е под режи-
сурата на Киран Коларов. Сюжетът ни връща 
в 1989 година, когато отличникът на бурга-
ската гимназия се превръща в политически 
затворник. Режисьорът е вложил драматизъм, 
разказвайки своите спомени от момента на 
прехода. Тримата главни герои (Део, Дичо и 
Христо Гърбов) са приятели, които преживя-
ват заедно последните години на комунизма в 
затвора. Всеки от тях възприема живота си по 
свой начин, но неприятностите ги събират и 
сближават.

3. „Хълмът на боровинките”- Лентата 
излезе през 2002 година, по сценарий и режи-
сура на Александър Морфов. Филмът пред-
ставлява смес от случки, псувни, пиянство 
и любов - различна нечленоразделна, дива и 
балканска. Много критици споделят мнение-
то, че няма талантлив характерен български 
актьор, който Александър Морфов да не е по-
ставил пред камерата, за да му даде всичката 
свобода да прави каквото трябва и каквото не, 
в това число поставяме и Христо Гърбов. Са-
мият филм непрестанно мени физиономията 
си от смешна в тъжна, от умна в глупава, от 
симпатична в просташка.
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