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СПЯЩАТА КРАСАВИЦА
Представление на детски 
театър “Зора” по Шарл Перо, 
театър от деца за деца.
Режисьор: Ивайло Гандев 
Зала “Зора” 
19 април, вторник, 12:00 часа

КОНЦЕРТ
Съвместен концерт на 
Ансамбъл за народни песни 
и танци  „Сливен” и Ансамбъл 
“Странджа”
ДТ “Стефан Киров” 
19 април, вторник, 19:00 часа

ДЯДО ВАЗОВ ГЛЕДА 
По Иван Вазов
Постановка:  Б. Чакринов
Със специалното участие на 
ансамбъл „Сливен”.
продължителност: 75 мин. 
билет: 6 лв.
ДТ “Стефан Киров” 
21 април, четвъртък, 19:00 часа

БъЛГАРИЯ -
ЕДНА БЕЗСмъРТНА ПЕСЕН 
фестивала на хоровото изкуство 
посветен на 140 години 
Априлско въстание.
Участва Смесен хор “Добри 
Чинтулов” при НЧ “Зора 1860” 
Град Панагюрище  
23 и 24 април, събота и неделя

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ
От В. А. моцарт
Библиотека „Зора“ представя 
книгите на Георги Жеков 
Зала “Читалня” 
на библиотека Зора  
6 април, сряда, 17:30 часа

ГОСПОЖА СТИХИЙНО 
БЕДСТВИЕ
Гостува Стоянка мутафова
Билети на касата в ‘’Зора” 
или на тел. 0879 405 416
Зала “Зора” 
6 април, сряда, 19:00 часа

ВъЗХВАЛА НА КОЛЕБАНИЕТО
от Г. Господинов
Режисьор: м. младенова
Участват: Таня Йоргова, Деница 
Даринова, Десислава Касабова, 
Димитър марков, Димитър 
Костадинов, Ивайло Гандев
продължителност: 70 мин. 
билет: 5 лв. 
ДТ “Стефан Киров”
7 април, четвъртък, 19:00 часа

ИЗЛОЖБА НА ЮРИДИЧЕСКА 
ЛИТЕРАТУРА
Изложба от колекция „Редки и 
ценни издания“ по повод Деня 
на българската Конституция и 
юриста
Фоайе Съдебна палат 
13 април, сряда, 11:00 часа

КРАСИВИ ТЕЛА
От  Л. Кънингам
Режисьор:  Вл. Люцканов
Участват: Силвия Лулчева, 
Искра Ангелова, Нети, Нона 
Йотова, Кристина Янева и 
Стефания Колева
Шест приятелки на 30 и 36 
се събират на купон за да 
отпразнуват забременяването 
на една от тях. Очарователната 
женска компания заплита траги-
комичен разказ за пропуснати 
възможности, изгубено време, 
ограбващи връзки, самотност, 
лъжи, любовни авантюри...
продължителност: 110 мин. 
билет: 15 лв.
ДТ “Стефан Киров”
14 април, четвъртък, 19:00 часа

СВАТБАТА НА ФИГАРО
От В. А. Моцарт, Диригент: Димитър Косев, Режисьор: 
Денис Иванов, Гостува Държавна опера Стара Загора
Билети на касата в ‘’Зора” или на тел. 0879 405 416
Зала “Зора” 5 април, вторник, 19:00 часа

Пиесата „Господин Балкански” 
на Георги Данаилов, написана 
през 80-те години на миналия 
век, пренася на сцената образа 
на Бай Ганьо от едноименното 
знаменито произведение на 
Алеко Константинов. Образ, 
който преминава през времето 
със своите парадоксални 
метаморфози, отражение на 
един национален и балкански 
манталитет.
продължителност: 100 мин. 
билет: 6 лв.
ДТ “Стефан Киров”, 18 април, 
понеделник, 12:30 и 19:00 ч.

18.04
12:30 
19:00

ГОСПОДИН ГАНЬО
Драматичен театър - Русе 
от Г. Данаилов
Режисьор: Пламен Панев

Участват: Любомир Кънев, Йовко 
Кънев, Ивайло Ненов, Ал. Узунов, 
Кадри Хабил, В. Петков, Дайана 
Михайлова, Татяна Цветкова и 
Ивайло Спасимиров.

РЕТРО
Гостува ДТ – Варна
режисьор: Пламен марков
продължителност: 110 мин. 
билет: 6 лв. 
ДТ “Стефан Киров” 
26 април, вторник, 19:00 часа
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ВЕЛИКОПОСТЕН КОНЦЕРТ
На Смесен хор “Добри Чинтулов” при НЧ “Зора 1860” 
Диригент: Академик методий Григоров.
Фоайе Община Сливен; 27 април, сряда, 18:30 часа

ЦВЕТЕН НИЗ
уъркшоп бродерия на 
флорални  мотиви съвместно с 
читалищата от региона.
1 април, петък, 10:30 часа 
8 април, петък, 10:30 часа, 
Малка сцена

мОЯТ ГЕРОЙ
арт работилница – колаж и
“Ролеви игри“
2 април, събота, 10:00 часа, 
Галерия Седем

РЕЦИКЛАРТ
арт работилница
2 април, събота, 13:00 часа,
9 април, събота, 13:00 часа
16 април, събота, 13:00 часа 
Галерия Седем

НАЙ-РъКОДЕЛНИЯТ ГРАД
изложба на Фото Арт Клуб при 
Военен клуб Сливен
5 април, вторник, 18:00 часа, 
Малка сцена

СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ 
изложба живопис  на Дора 
Куршумова. 
6 април, сряда, 17:00 часа, 
Галерия Седем

НАЙ-РъКОДЕЛНИЯТ ГРАД 
представяне на книгата на 
Димка Илиева – етнограф 
6 април, сряда, 17:30 часа
Галерия Седем

СЛИВЕНСКО ХОРО
представителна изложба на 
рисунки на сливенски деца 
от 5 до 10 години.
8 април, петък, 17:30 часа 
Малка сцена

мЕЧТА
тематичен уъркшоп колаж, 
моделиране, живопис и 
“Ролеви игри“
9 април, събота, 10:00 часа 
Галерия Седем

СЛИВЕНСКИ ВЯТъР
театрална постановка.
12 април, вторник, 16:00 часа 
Зала Зора

НАШЕНЦИ 
представление на театрална 
трупа към Арт Център Седем 
с ръководител Вяра Начева.
12 април, вторник, 19:00 часа 
ДТТ при Арт център Седем

ШИБИЛ театрална постановка 
на ДТТ при Арт Център Седем 
с ръководител Вяра Начева.
13 април, сряда, 19:00 часа 
Зала Зора

ЗАКИЧИ СЕ С ПРОЛЕТ
уъркшоп изработка на 
брошка от филц съвместно с 
читалищата от региона.
15 април, петък, 10:30 часа, 
Малка сцена

АЗ И СВЕТъТ  Уъркшоп комикс 
и “Ролеви игри“
16 април, събота, 10:00 часа, 
Галерия Седем

мАЛКИ КИТАРИСТИ 
Концерт на възпитаници 
на “Училище по китара“ с 
ръководител Найден Дойнов  
16 април, събота, 14:00 часа 
Галерия Седем

ПРИКАЗКА ЗА ЛА мИНОР 
театрална група при БРЦК 
с ръководител Борислава 
Бориславова, в рамките на 
мФТ “Сливенски вятър“
16 април, събота, 18:00 часа 
Галерия Седем

мАЙСТОРСКИЯТ КЛАС
изложба на възпитаниците 
на художничката Й. Кунчева     
18 април, понеделник, 18:00 
Галерия Седем

мНОГОСТРАДАЛНАТА 
ГЕНОВЕВА
театрална постановка на 
ученици от Хуманитарна 
гимназия с ръководител 
Димитър марков, в рамките на 
мФТ “Сливенски вятър“
20 април, сряда, 19:00 часа, 
Зала Зора
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ЛЮБОВ, СъНИЩА, ДУмИ И 
ДРУГИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 
СмъРТТА
младежка театрална трупа 
при Хуманитарна гимназия с 
ръководител Димитър марков
21 април, четвъртък, 17:00 
Малка сцена

ЦВЕТНИЦА
изложба живопис на изявени 
сливенски художници
21 април, четвъртък, 18:00 
Галерия Седем

ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ
изложба на Фото Арт Клуб при 
военен клуб Сливен
22 април, петък, 10:00 часа, 
главна улица

ВЕЛИКДЕНСКИ КАРТИЧКИ 
арт работилница съвместно 
с читалищата от региона
22 април, петък, 10:30 часа 
Малка сцена

КОПРИНЕНА ФЕЕРИЯ
Изложба базар
22 април, петък, 12:00 часа 
Малка сцена

КОНЦЕРТ - ГАЛА ВЕЧЕР
наградите на мФТ “Сливенски 
вятър“ и концерт на 
възпитаници на “Училище по 

китара“ с ръководител Найден 
Дойнов
22 април, петък, 19:00 часа, 
Зала Зора

ВЕЛИКДЕНСКИЯТ ЗАЕК
арт работилница и театрална 
адаптация
23 април, събота, 10:00 часа, 
Галерия Седем

ВЕЛИКДЕНСКО ВъЛШЕБСТВО
РЕЦИКЛАРТ
23 април, събота, 13:00 часа, 
Галерия Седем

СРЕЩА НА ПРАЗНИКА С ПЕСЕН 
концерт на вокални 
изпълнители с музикален 
ръководител мария Желева. 
28 април, четвъртък, 18:30 
часа, Малка сцена

афиш сливен



За поредна година Училища Европа организира езикова занималня по английски език за деца от 1-ви до 4-ти клас и предучилищна 
възраст през месеците юни и юли. Акцентът в нашата лятна езикова занималня е поставен върху образователните игри – езикови игри 
с думи/букви, конструктивни и музикални игри, мултимедия, чрез които децата учат по-лесно чуждия език, докато играят. Децата са 
разделени по възраст и ниво, много важно условие за постигане на качество на знанията и създаване на мотивация на децата. В помощ 
на родителите заниманията могат да продължат цял ден, като следобед децата работят по математика, български език, четат книги, а също 
така отделяме време и за рисуване, игри, състезания, разходки в парка и други забавления. Възможно е организиране на допълнителни 
събития за децата след консултация с родителите и срещу допълнително заплащане при нужда (такси за музеи, билети за детско кино, 
басейн и др.) В Училища Европа за Вашите деца ще се грижи един сплотен и усмихнат екип от добри професионалисти. Лятото на децата 
може да бъде не само забавно, но и полезно, пълно с незабравими преживявания и спомени. 

подарете на Вашите деца един месец от горещото лято – гостуване при нас!

Лятната ваканция е най-сладкото и чакано с нетърпение време от годината за 
всички деца. Но дали това е така за нас родителите?

Ако не ви се вярва, че някой има притеснения от започването на ваканцията на 
децата, питайте работещите родители с малки деца. Ако заетите по цял ден родители 
нямат баба и дядо на помощ, проблема се задълбочава. много от децата също нямат 
избор. Градското пространство не позволява безгрижни игри пред блока, а и ние 
родителите се притесняваме да оставяме децата си по цял ден без надзор. И така най-
разпространените летни забавления остават телевизора, компютъра и електронните 
игри – съвсем неподходящи занимания за подрастващите, с които те прекарват часове 
обездвижени пред монитора. 

Училища европа Сливен има решение на този проблем. 
доведете Вашите малчугани и им подарете едно незабравимо лято сред 

динамични, развиващи логическото и креативно мислене игри и занимания. 

повече за децата
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Защо католици и православни  
празнуват Великден на различни дати? 

Великден- 
история 
и симВоли
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Великден или Възкресение Христово е най-големият 
и най-светлият християнски празник. На този ден 

се отбелязва възкресението на Божия син Исус Христос. 
Празникът се свързва с победата на духа над плътта – 
победата на Исус Христос над смъртта. Великден е църковен и 
официален празник у нас и най-големият празник за вярващите 
християни. Чества се всяка пролет в продължение на 3 дни от 
неделята след Цветница. Датата му е подвижна, тъй като 
зависи от първото пролетно пълнолуние за съответната 
година. 

история 
Възникването на Великден е свързано с древноезичните 

ритуали и божества. Още през средвновековието 
английският историк Беде (673-735 г.) пише в своите 
трудове, че англосаксонското название на Великден Easter 
(Истър) произлиза от древната предгерманска тевтонска 
митология. Eostre (Еостра) е англосаксонска богиня на 
пролетта и на нея е посветен месец април. Именно поради 
тази причина тържествата в нейна чест са организирани по 
време на пролетното равноденствие. 

За да приобщят езичниците към християнството, 
англосаксоните започват да използват названието Eas-
ter (Истър) за Великден, защото Възкресението съвпада с 
древното празнуване на настъпващата пролет.

Същевременно Великден съвпада и с еврейския празник 
Пасха, който се празнува по време на първия месец нисан в 
еврейската лунна година. За евреите Пасха бележи Божието 
избавление на еврейския народ от 300 годишно робство в 
Египет.

За християните, честването на празника датира още от 
самото зараждане на християнството като религия.

През годините, споровете около Великден са били свързани 

предимно с датата на която трябва да се чества. Източните 
църкви искали възкресението да се празнува според лунния 
календар в делничен ден, а Западните настоявали празникът 
да бъде винаги в неделя независимо от датата. През 325 г. 
на събора свикан от император Константин Никейски се 
взима решение Великден да се празнува в първата неделя, 
която следва пълнолунието или веднага след пролетното 
равноденствие. 

Православната църква определя датата за празнуване на 
Великден според Юлианския календар, а Католическата 
църква - според Грегорианския. Протестантите пък честват 
Великден според местната традиция - на Запад с католиците, 
на Изток с православните.



празнично

• Производството на шоколадови яйца 
започва още през 8-ми век. 
• Изключителни със своята красота и 
блясък са декоративните яйца на Петер 
Карл Фаберже, изработени от скъпоценни 
камъни и благородни метали. Повечето от 
тях бижутерът изработва за руското кралско 
семейство. В наши дни със сигурност има 
запазени 45 яйца.

• Обичаят да се боядисват яйца в нашите 
земи е заимстван от славяните през втората 
половина на V и началото на VI век. В Западна 
България нашарените яйца се наричат 
„перашки“. Някои изследователи смятат, че 
това име е производно от праславянската 
дума “пер” със значение “бия, удрям, бие 
град, удря гръм”, от която е произлязло 
името “Перун”.
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Въпреки, че с времето празникът е доста комер-
сиализиран, много от днешните символи на възкре-

сението все още носят произхода си от древността. 

Заек Традицията на Великденския заек също води началото си от древни езически 
времена. Зайците са пренасяни в жертва в чест на богинята на пролетта Еостра. 

Твърди се, че германските заселници „отнасят“ традицията с великденския заек в Щатите, 
като там е прието той да оставя на децата яйца във нощта преди празника. 

Козунак И козунакът води началото си от езически времена и се е правел в чест на 
богинята Еостра. В нейна чест се приготвяли кръстосани обредни хлябове, като кръстовете 
символизирали четвъртините на луната и връзката със земята. За пръв път козунакът в най-
близката му форма до днешната е приготвен във Франция през 7-ми век.

Агне Агнето е изключително важен символ на Великден в Централна и Източна Европа. 
То представя Иисус и се свързва с неговата смърт, тъй като е принесено в жертва в деня на 
Възкресението. Християнската традиция представя Спасителя като Божи агнец. В много домове 
традицията повелява да се яде агнешко на първия ден след 40-дневния пост.

Яйцата
Едно от първите упоменавания за световното яйце се среща в древноегипетските папируси 

от периода на Новото царство (XIV – XI век пр. Хр.), съгласно което бог Тет се измътил от 
световното яйце в град Хермопол (край Кайро). Персите пък вярвали, че Земята се е излюпила 
от гигантско яйце. 

много народи виждали в яйцето символ на възраждането през пролетта. Яйцата са били 
боядисвани, декорирани и рисувани от римляни, гали, перси и китайци.

Като християнски религиозен символ яйцето първоначално олицетворява гробницата на 
Христос и отместения камък. По-късно асоциацията се променя заради наложилия се обичай 
яйцата да се боядисват в червено (кръвта на Христос) и яйцето вече се възприема като символ 
на раждането на човека от природата.

В ръкопис от X век, който се пази в манастира „Св. Анастасий“ край Солун, е казано: 
“Християнският обичай да се поднасят вапцани яйца съществува от апостолски времена и 
е получил своето начало от Св. Мария Магдалена. Тя, по предание, като дошла в Рим, явила 
се пред императора Тиберий, подала му червено яйце и казала: “Христос воскресе!” По този 
начин обявила своята вяра. А християните от тогава започнали да й подражават.”

Знаете ли, че ...



В последно време здравословното хранене все по-често присъства 
като тема в нашето ежедневие. За едни то е „мода“, а за други начин 
на живот. Наред с това, сме засипани с информация било то от 
кулинарните предавания или от социалните мрежи. Много от нас 
все още не са навлезли в материята на здравословното хранене и 
съответно доста от „терминологията“ ни е чужда. Чужди са ни и 
много от продуктите, които се използват при този тип хранене. 

Затова ние, решихме да ви запознаем с някои малко известни 
зеленчуци, плодове, изобщо храни, които все по-често присъстват на 
нашата трапеза. 

Бататът е грудков зеленчук от земите на Централна 
Америка. Известно е, че е съществувал много преди появата 
на обикновения картоф.  Формата му е продълговата и леко 
сплесната, а цветът му наподобява този на зряла тиква. 

Батати 
или 
сладък 
картоф



Необходими продукти: 
2 бр. батати (средно големи), 
500 г. спанак, 1 бр. зелена чушка, 
1 ч.ч. черен боб, 1 бр. домат, 
черен пипер и сол на вкус, зехтин 
и семена/ядки за поръсване.

Начин на приготвяне: 
Сладките картофи и черният боб 
(ако не е от консерва) се сваряват 
предварително. В тиган се 
задушава спанакът и нарязаната 
на едро чушка с малко зехтин, 
черен пипер и сол. След това се 

добавя черният боб. Сместа се оставя да поври, след, което се 
отцежда и се разстила в чиния. Сварените батати се нарязват 
на кубчета и се поставят върху зеленчуците. В средата на 
чинията се добавя нарязан на малки кубчета пресен домат. 
Поръсва се  с ядки или семки по избор.

Батати Върху 
канапе от спанак
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На вкус е сладникав, подобен на морков или тиква, 
някои дори го доближават до вкуса на кестен. За разлика от 
обикновения картоф, при него се консумират и листата.

Защо е полезен? 
Сладките картофи са отличен източник на растителни 

протеини, при това са с ниско съдържание на калории. В 
сравнение с другите зеленчуци, които съдържат скорбяла, 
батати имат ниско съдържание на захар и следователно са 
добър регулатор на кръвната захар. 

Гликемичният им индекс е много по-нисък от този при 
обикновените картофи. 

Батати съдържат: провитамин А, витамин В2, В6, В9, С, 
калий и  каротин. Те са силен антиоксидант. 

Препоръчват се за употреба при диабет, астма, артрит, 
сърдечни проблеми. 

Консумират се като обикновеният картоф – варени, печени, 
пържени или като добавка в различни ястия.

Ето и нашето пролетно предложение с батати:

вкусно



модни тенденции

Модни тенденции 
бижута 2016 година

Всяка уважаваща себе си дама знае, че един и същи тоалет може да изглежда тотално 
различно в зависимост от бижутата към него. 

истината е, че светът на бижутата е толкова пъстър в момента и ако за някой един 
накит е „демоде“, то за друг той е „тотален хит“ за сезона. така е и при големите имена 
в модната индустрия.

така, че, мили дами бъдете спокойни и тази година всякакъв тип бижута ще бъдат 
модерни, но разбира се, ако са добре съчетани с тоалета ви.

и все пак…. 
за да допълним  „малката кутийка“ с бижута ви предлагаме няколко основни 
и интересни тренда при бижутата за 2016 г.

обеци с 
„отражение“
Формата и размерът на 
този тип обеци няма да 
имат особено значение, 
но задължително трябва 
да имат метален блясък и 
отразяващ ефект. 

И тук не говорим за боди пиърсинг, а за 
синджири и ланци, които буквално са 
увити около тялото ни. Този тип „вериги“ 
ще бъдат особено актуални, както върху 
ръцете ви, така и увити около тялото 
ви, под формата на нежни ланци върху 
семпъл тоалет (сатен, дантела).

накити за тяло
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модни тенденции

Различни обеци
И тази година, както и предходната, 
„модата на различните“ обеци ще 
е актуална. За разлика от 2015 г. 
обаче, когато двойките обеците се 
различаваха една от друга само в 
някои дребни детайли,  сега смело 
се налагат различни модели на 
всяко ухо като цвят,  материал и вид. 

Шнурове и връзки като колиета
много интересен и в същото време уникален тренд. Колиетата тип връзки и 
въжета взаимствани от сафари стила, ще допълват визията на много дами. 

брошките отново са на мода 
Обичайно свързваме брошките с по-възрастното поколение дами, но през тази 
година това ще бъде напълно променено. На блузата (ризата) инкрустирани с 
камъни или метални, небрежно поставени на ревера на сакото, брошките ще 
бъдат хит през 2016. 
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обеци „полилей“
Богато инкрустирани с камъни и перли, с декоративни фигурки или 
просто в небрежен бохо стил, този тип обеци ще бъдат винаги на мода. 
Тази година те ще бъдат и съвършено допълнение към тоалета на 
бъдещите абитуриенти. 

диадемата – идеалното бижу 
за вашата прическа
През настоящата година диадемите ще заемат подобаващо място на 
„модния подиум“. Те ще бъдат особено актуални при абитуриентите, 
като естествен и същевременно царствен завършек на тоалета 
им. моделите ще варират от нежни тиари с камъни до гръндж и 
футуристични диадеми. 

големи, масивни пръстени, 
но само на едната ръка
Да, това ще е топ тенденцията при пръстените за 2016 година. 
В повечето случаи е препоръчително пръстените да се съчетават било 
то по цвят, форма или материал, но задължително ще е: да са големи и 
да се носят само на едната ръка. 

и специално за абитуриентите…

модни тенденции







красиви

домашни хитринки за разкрасяване
Всяка дама знае, че ако нанася често лосион за тяло, ще 
поддържа кожата си мека и нежна за години напред. Не винаги, 
обаче успяваме да открием в търговската мрежа лосион, 
който да е подходящ както за кожата ни, така и за джоба 
ни. Друг е въпросът, че в доста от козметиката за тяло се 
съдържат химически вещества, които понякога вредят.

Ето защо в този брой сме решили да ви запознаем с една 
много лесна рецепта за домашен лосион за тяло, който ще 
„забъркате“ за не повече от 25 минути.

Необходими са ви: 
5-6 лъжички кокосово масло, 1 лъжичка какаово масло, 2-3 
капки етерично масло от мента.
Базовите масла (кокосовото и какаовото) се разтапят на 
умерена температура в подходящ съд. Оставят се да изстинат, 
но не и да се втвърдят, след което към тях се добавя етеричното 
масло от мента. Така получената смес (лосиона) оставяте да 
изстине в стъклен буркан за около 3 часа. 
Този лосион ще хидратира вашата кожа в дълбочина, ще я 
освежи и подхрани. А, ментата ще ви помогне да преборите 
пролетната умора и депресия.



ОПИУм
Опиумът се добива от опиумен мак - Papaver somniferum L., 

сем. Papaveraceae. Извлича се от плодовете („главичките“), които 
остават след прецъфтяване на мака. След като плодът е престанал 
да расте, но все още е незрял, върху него се правят малки прорези. 
Сокът, който изтича от разрезите с течение на времето се сгъстява 
и засъхва, образувайки светло-кафява пластична маса. Именно 
това е опиумът.

Действие: в чиста форма опиумът се използва много 
рядко. Понеже, той съдържа множество алкалоиди (около 50), 
основните количества от него се използват за добиване на по-
силни препарати. Като цяло, ние ще разгледаме най-важния 
алкалоид в опиума – морфинът и придобиваният от него хероин. 

мОРФИН
Основен алкалоид в опиума. Получава се чрез екстракция 

от суров опиум и е във формата на бели кристалчета, но е 
по-разпространен в течна форма. Приема се най-често с 
инжектиране.

Действие: морфинът е 10 пъти по-силен от опиума. Използва 
се като силен аналгетик. Има продължително действие, около 8 
часа. Рядко се използва от наркомани, тъй като чрез химическа 
обработка от него се получава диацетилморфин – хероин, много 

В предходните две теми в рубриката ви запознахме най-
общо с начините на разпознаване на наркотична зависимост и 
съответната реакция при доказването й.

В следващите няколко реда ще се опитаме да ви предоставим 
подробна информация относно най-често употребяваните 
наркотици или по-точно: как изглеждат, какво е тяхното 
действие, до каква зависимост водят и какви може да са 
последствията след прием.

Темата за видовете наркотици е широкообхватна и не 
може да се изчерпи лесно, затова ще я проследим в няколко 
последователни броя. 

Важно: алкохолът, тютюнът, някои лекарствени 
средства и дори кафето, също водят до зависимост. Понеже 
тези вещества са легализирани и рядко водят до фатални 
последствия, ще пропуснем тяхното подробно разглеждане.

по-мощен и предпочитан наркотик.
Зависимост: системната употреба на морфин води до 

зависимост и болестно състояние наречено морфинизъм – 
общо отслабване на организма и ограничаване на умствените 
способности.

Толерансът към него е умерен, но въпреки това довежда до 
силно повишаване на  кръвното налягане и дори до ослепяване.

ХЕРОИН
Хероинът е НАЙ-СмъРТОНОСНИЯТ наркотик за нашето 

време.
Добива се чрез сложна химическа преработка от морфина. 

Среща се най-често в прахообразна и течна (гъста, смолиста) 
форма. Цветът варира от мръсно бял до кафяв, в зависимост 
от примесите, които са вложени при изработката му. Приема се 
най-често като се инжектира венозно или мускулно, смърка се 
или се пуши. На жаргон често е наричан: кафяво, стаф, херо или 
херца.

Действие: твърд наркотик, който действа върху кората 
на главния мозък и централната нервна система. Ефектът при 
неговия прием е моментален. Хероинът действа от 4 до 6 часа. 
Ефектът зависи от състоянието на зависимия, от степента на 

ОбщО за наркОтиците
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или прием на високо ниво на чист хероин във субстанцията.
• Възпаление и инфекция поради безразличието и нехигие-

ничната употреба на игли.
ВАЖНО! При хероинозависимите опасността от заразяване 

със СПИН и хепатит С по кръвен път е изключително голяма! 
Това се дължи на факта, че употребяващите използват замърсени 
игли и спринцовки.

• Употребата на хероин нарушава менструалния цикъл; 
понякога менструацията напълно изчезва.

• Новородените бебета от майки, които употребяват, показват 
симптоми на абстиненция.

• Комбинацията на хероин с други седативни вещества е 
опасна, защото различните вещества само взаимно усилват 
своите ефекти. Това може да има смъртоносни последствия.

ТЕРмИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В ТАЗИ СТАТИЯ: 
ТОЛЕРАНС - привикване, приспособяване на организма към 

даден наркотик след многократна употреба.
АБСТИНЕНЦИЯ е състояние след внезапно прекъсване на 

продължителен прием на наркотици или алкохол.
СЕДАТИВНИ ВЕЩЕСТВА - лекарства, които имат способността 

да отнемат нервното напрежение и безпокойството, да облекча-
ват възбудата и да предизвикват настъпване на съня. Често, 
обаче се използват като лекарства за „развлечение“ и водят до 
пристрастяване. 

В следващия брой очаквайте: Видове наркотици – канабис.

опиат във веществото и от приетото количество.
Физически: хероинът буквално забавя дишането и сърдеч-

ната честота. Телесната температура спада, зениците се 
свиват. Възможни реакции при начален прием са: повръщане, 
главоболие, разсеяност, сърбеж и „странно усещане“ в главата. 
При краткосрочна употреба се забавят функциите на червата и се 
понижава кръвното налягане. При дългосрочна употреба се стига 
до загуба на тегло, влошаване на здравето поради нехайство и 
лошо хранене.

Психически: хероинът води до бърз отпускащ ефект. Изчезват 
болката, умората, тревожността, гладът и студът. Употребяващият 
влиза в състояние на пълна релаксация, става напълно 
безразличен за заобикалящия го свят.

Зависимост. Хероинът води най-бързо до пристрастяване от 
всички възможни наркотици.

Зависимостта при хероина е както физическа, така и 
психическа.

Физическата зависимост става явна, когато тялото протестира 
след спирането на наркотика. В сравнение с други наркотици при 
хероина това се случва много бързо и съответно при по-честа 
употреба физическата зависимост нараства. Когато действието на 
хероина се изчерпи, се появяват някои симптоми на абстиненция: 
употребяващият се чувства болен, изпотява се, студено му, има 
стомашни спазми, има тремор, има наличие на секретиращи 
лигавици на носа, очите и устата, усеща болки в ръцете и краката. 
Възможно е да се появят повръщане, диария и агресия.

Психическата зависимост е непрекъснатата нужда на 
употребяващият за по-чест прием и в по-големи количества. 
Зависимият не се чувства добре без хероин, той премахва 
усещането както за физическа, така и за психологическа болка.

Толерансът при прием на хероин е изключително голям. 
Тялото бързо свиква с хероина и се нуждае все по-често от 
веществото и във все по-голямо количество.

РИСКОВЕ: в допълнение с физическата и психическата 
зависимост, приемът на хероин води до:

• Свръхдоза. 
При приема на свръхдоза хероин, дишането рязко спада 

и това често води до смърт. Човек може да приеме свръхдоза 
по различни причини: вземане на голямо количество хероин, 
употреба на нормална доза, но след дълъг период на абстиненция 





на път
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ако сънуваш ...

Фар ако видиш в съня 
си през нощта, ще имаш 
късмет, а ако е денем, е 
предупреждение да не се 
впускаш в нови спорове, 
безсмислени дискусии или 
препирни. 
ако се ориентираш по фар, 
ще трябва да се довериш на 
приятелите си. ако видиш 
несветещ или повреден фар, 
ще пропадне някое твое 
пътуване или командировка.

Фестивал ако гледаш 
или участваш в него, за 
младите означава радост и 
веселие, а за възрастните - 
финансови трудности.

Фея сънуваш ли, ще имаш 
помощник или посредник в 
любовните дела.
ти ако си фея, ще пожънеш 
успехи сред противоположния 
пол.

Филм ако гледаш насън, 
ще срещнеш нови хора и 
ще посетиш нови места. 
ако участваш във филм, ще 
получиш някакво предимство.
ако снимаш филм, 
ще напреднеш, ще успееш 

да реализираш някое свое 
желание. 
ако насън проявяваш или 
копираш фотофилм, ще имаш 
богат и разнообразен живот. 
ако си във филмова студия 
или на снимачна площадка, 
възможно е изцяло да 
промениш досегашния си 
начин на живот.

Хляб ако печеш насън ще 
имаш късмет в предприетите 
дела. 
готов опечен хляб сънуваш 
ли, очаква те добро.
ако ядеш хляб насън верни 
приятели и печалби ще имаш.
плесенясал хляб, ако сънуваш 
ще получиш добро от чужди 
хора. 

Хоро играеш ли насън, 
очаква те безгрижен живот. 
 
Цар, царица, царство 
Сънуваш ли действителен 
цар, значи амбициите ти са 
неоснователни и неизпълними. 
ако е приказен цар, 
ще те повишат в работата. 
ти ако си цар, ще те обвиняват 
или обиждат. 
Ако насън видиш царица, ще 
изживееш любовна заблуда. 

a Овен 21.03-21.04
За обвързаните: очаква ви месец на дискусии. Само така ще 
преодолеете по-лесно разногласията с любимия/та. Ако сте сами: 
впуснете се в живота стремглаво, очакват ви много вълнуващи 
срещи и преживявания. Работа: в стихията си сте. Очаква ви много 
работа, но и много заслужени успехи. Здраве: възможно е физическо 
претоварване и съответно болки в ставите и мускулите.

b Телец 22.04-21.05
За обвързаните: любовта ви към половинката ще варира от много 
силни и страстни моменти до доста кавги и разправии. Ако сте 
сами: възможно е да ви въвлекат в любовен триъгълник, затова 
внимавайте с кой флиртувате. Работа: през този месец ще отхвърлите 
доста задачи. Очакват ви новости в положителен аспект. Здраве: и 
този месец се пазете от простуди и респираторни заболявания.

c Близнаци 22.05-21.06
За обвързаните: отдайте се на релакс и почивка с любимия човек, 
това със сигурност ще се отрази добре на връзката ви. Ако сте сами: 
очаква ви месец с много забавления и купони. Не се страхувайте 
да „експериментирате“ в любовта. Работа: пазете се от колегите си - 
ако едни искрено се радват на успехите ви, то други със сигурност 
ще се опитат да ви „подлеят вода“. Здраве: не се очакват сериозни 
проблеми в здравословен аспект през месеца.
 
d Рак 22.06-22.07
За обвързаните: съвместното съжителство понякога изисква от вас да 
се откажете от някои навици, неприятни за половинката ви. Направете 
го, така ще избегнете доста конфликти. Ако сте сами: възможно е да 
подновите стара връзка, а дали това е удачно само времето ще покаже. 
Работа: очаквайте сериозна подкрепа от началството във връзка с 
ваши стари проекти. Здраве: пролетната умора няма да ви задмине.

e лъв 23.07-22.08
За обвързаните: месецът ще бъде пълен с любов и изненади – 
наслаждавайте се. Ако сте сами: за вас месецът също ще бъде 
много благоприятен, ще има много страст и „луди“ нощи. Работа: 
концентрирайте се. Иначе кипите от енергия, която дори е заразяваща 
за колегите ви. Здраве: грижете се за храносмилателната си система и 
не приемайте тежки храни и напитки.

f Дева 24.08-23.09
За обвързаните: понякога просто е нужно да „поемете юздите“ в 
семейството и да въдворите ред – месец април ще бъде такъв за вас. 
Ако сте сами: не е нужно да излизате с хора, които са ви неприятни 
само, за да се харесате на бъдещата си половинка. Работа: през 
този месец с лекота ще се докажете пред шефовете – възможно е 
повишение. Здраве: възможни са леки неразположения и главоболие. 



ти ако си царица, пази се от 
измами в любовта. 
ако притежаваш или 
управляваш царство в съня си, 
ще съумееш да осъществиш 
плановете си. 

Цвете видиш ли много, 
различни и разцъфнали цветя 
насън, предстоят ти радостни 
дни. ако са увехнали 
или изпочупени, чакай 
неприятности и проблеми. 
ако садиш, береш, продаваш 
или подаряваш цветя, 
ще имаш любовно щастие. 
ако ги купуваш или ти ги 
подаряват, ще извършиш 
някаква добрина. 
ако насън миришеш цветя, 
ще тъгуваш по скъп човек.

Целувка ако насън видиш 
други да се целуват, чака те 
сърдечна тъга. 
тебе ако те целува непознат, 
ще получиш неочаквана 
помощ. 
ако те целува жена, ще се 

чувстваш окрилен за някакво 
смело начинание. ако те 
целува мъж, ще чуеш изгодно 
предложение. 
ако сънуваш, че целуваш 
непозната жена, ще 
изневериш или ще измамиш 
някого. 
ако целуваш непознат мъж, 
значи си се заел с несигурни 
работи. целувка от близък 
или от роднина е знак за тайна 
подкрепа. целувка от любим 
човек предсказва раздяла.

Цирк ако насън водиш 
деца на цирк, чакат те бърз 
напредък и добър късмет в 
работата. 
ако работиш в цирк, 
внимавай какво говориш и с 
какво се захващаш.

Църква сънуваш ли, 
ще намериш успокоение и 
задоволство. 
ако се молиш в нея, 
желанията ти ще се сбъднат. 
ако влизаш в църква или 
излизаш от нея, ще имаш 
неприятности. 
ако строиш църква, ще се 
радваш на богатства и почести. 
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g везни 24.09-23.10
За обвързаните: очакват ви силни емоции като двойка и то само в 
положителен аспект. Ако сте сами: никой не може да устои на чара ви 
през този месец – в стихията си сте. Работа: мотивирайте се, само така 
ще успеете да постигнете поставените цели за месеца. Здраве: не се 
подвеждайте от топлото време и се обличайте топло, за да избегнете 
настинки и вируси.

h СкОРпиОн 24.10-22.11
За обвързаните: много неща ще се променят и изяснят във вашата 
връзка и всичко е за ваше добро. Ако сте сами: очакват ви много 
нови срещи и интересни запознанства. Възможно е да откриете 
своята сродна душа. Работа: и на работа ви очакват интересни и 
ползотворни срещи, особено ако имате собствен бизнес. Здраве: 
обърнете внимание на фигурата си, може би сега е моментът да 
преминете на по-лек хранителен режим.

i СТРелец 23.11-21.12  
За обвързаните: вкарайте малко „лудост“ в съвместния живот с 
половинката. Това със сигурност ще освежи връзката ви. Ако сте сами: 
рискувайте - дори и да не сте сигурни в бъдещето на „евентуалната“ 
си връзка. Работа: очаква ви спокоен месец на работното място. 
Здраве: ограничете пушенето и алкохола.

j кОзиРОГ 22.12-20.01
За обвързаните: това е идеалният месец, за да си направите равносметка 
накъде вървят нещата с половинката. Ако сте сами: приветствайте 
промените в живота си, защото са за добро и благодарение на тях ще 
срещнете любовта. Работа: ще се справяте отлично със задълженията 
си. Здраве: възможни са леки здравословни проблеми. Своевременната 
профилактика ще ви предпази от по-сериозни заболявания.

k вОДОлей 21.01-21.12
За обвързаните: показвайте по-често любовта си към половинката. 
Понякога малките жестове са от голямо значение в любовта. Ако 
сте сами: не е гаранция, че ще срещнете истинската любов през 
този месец, но поне ще се забавлявате. Работа: имате колеги, които 
със сигурност ще се опитат да „спънат“ вашето развитие – бъдете 
категорични и ги поставете на място. Здраве: възможни са депресивни 
състояния в резултат на стрес – не се поддавайте. 

l РиБи 20.02-20.03
За обвързаните: не се взирайте прекалено в бъдещето – оставете се на 
течението и изживявайте всяка минута с половинката пълноценно. 
Ако сте сами и не срещнете любовта през този месец – вие сте си 
виновни. Все пак трябва да се покажете навън, за да срещнете някой, 
нали?! Работа: ще ви липсва увереност, затова избягвайте да взимате 
важни решения. Здраве: не си приписвайте несъществуващи болести. 
Ако ще бъдете по-спокойни, посетете лекаря си.




