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Проект на

24chasa.bg и

Back to school
Най-четеният новинарски сайт 24chasa.bg и вестникът с най-голямо
доверие „24 часа” ще ви разкажат и покажат как да се подготвите
за успешен старт на вашите деца в училище.
Ще съберем на едно място богата
информация за следните теми:
КОМФОРТ – Как и откъде да обзаведем стаята
на детето ни, ученически удобни мебели,
осветление
СМАРТ – какви компютри, лаптопи, таблети,
смарт часовници, телефони са подходящи
за всяка възраст на нашите ученици,
ергономичност при дигиталните устройства

на един клик

Банковата
карта – ФИНАНСИ
СРЯДА,
24 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

В

пари за детето,
информация
за мама
К

орнелия Нинова е
на път да превъзмогне личната си
омраза към Мая Манолова и страха, че тя ще я
измести от върха на
БСП. Преди дни лидерката публично обяви, че
чака омбудсманът да реши иска ли да е кмет на
София. А самата Манолова призна, че може да
се кандидатира за кмет
на столицата, ако я
“вбесят докрай”.
Неуспехът на европейските избори и изтощителната война със
Сергей Станишев сякаш
са направили по-компромисна Корнелия Нинова. Тя дори обещава
да се съобрази с номинациите на градската организация.
Още отсега е ясно, че
столичните социалисти
ще посочат Мая Манолова, която е и първа
сред номинациите на
червените структури.
Шампионката
по
стрелба е кума на Мая

Детски
дебитни
карти

Учителите ще носят
маски, а някои планират
преди първия час да отделят няколко минути за

си съпруга Марина Манчева, с която
имаха 18-годишен брак.
Синът им се казва Христо и е кръстен на бащата на Манчев, а дъщеря
им Виктория-Стефани носи името на
победата.
Благодаря за професионализма на
д-р Максим Яков и неговия екип от
“Майчин дом”-Варна, както и на лекуващия лекар д-р Стратиева от Първа
АГ болница “Св. София”. Благодаря
за любовта и подкрепата на нашите
семейства и приятели!”, написа Манчев, като публикува снимка, на която
прегръща усмихнатата. (24 часа)

разговори с
децата защо са
важни 3-те Д
- дезснфекция, дистанция и дисциплина.
Поставят се и маркировки, за да има дистанция между децата при
излизането им по общите коридори на училището. Където има добри условия, храненето
на децата може да е в
класните стаи, но с индивидуални
прибори.
Иначе в столовете ще
има график за обяд, където да се застъпват
максимум по две паралелки.

Родителите пък ще
получават помощ от
държавата, ако училището се постави под карантина. Тя ще е до 610
лв., но ще е според дните
на отсъствия от клас.
Тоест най-малко 5 дни и
най-много месец.
Когато
заразата
пламне в детската градина и тя се постави под
карантина, родителите
могат да ползват болничен. Това обаче не е така при училищата, затова в момента Министерството на здравеопазването и това на образованието
и
науката
подготвят
указания,
които ще разширят
кръга за ползване на
болнични за карантинирани деца. (24 часа)

Ергономичните
клавиатури и мишки
Манолова и Ангел Найденов, но е и новият верен човек на Корнелия
Нинова след ремонта на
Изпълнителното бюро.
Ако Корнелия преглътне Мая, това

ще направи
по-силен още
един човек в БСП
- Калоян Паргов. Той е
от младия соцотбор, но
умее да отстоява позицията си пред Нинова.
Затова прогнозата на
тайните симпатизанти
на Мая на “Позитано” е,
че на 1 септември Корнелия ще є подаде ръка.
Лидери и на други бутикови десни партии харесват Мая Манолова за
кмет на София и може да
я подкрепят по две причини. Първата е, че това
може да ги върне в голя-

УМНИ И КРАСИВИ – Какви ученически пособия
да купим, как да обличаме децата си на училище,
за да се чувстват хем удобно, хем модерно

мата софийска игра. А
втората е, че заради многото работа, която отхвърли Манолова на поста, тя на практика е помогнала на голяма част
от България.
Ако не лично, всеки
българин има познат,
чийто казус е бил разрешен благодарение на
омбудсмана, разсъждават привържениците на
издигането є. Дали е
борбата срещу произволи на монополисти, на
частните съдебни изпълнители, защитата на
работниците от компании, обявени във фалит да получат дължимите.
Конкретно за столичани Мая Манолова също постигна победа -

успя да осъди
“Топлофикация”
заради отказа на директора да предостави информация за адвокатите
и събирачите на дълг,
които получават премиите си от парите на
абонатите.
Но не бива да се забравя, че в София политическата картина е друга. За
30-те години след променитеаните, е вън от съмнение. Лидери на малки
десни партии искат.
Въпросът е дали Мая
публично ще я приеме,
защото голямата мечта
на омбудсмана била.
СРЯДА,
24 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
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ХРАНА ЗА УМА
ВТОРНИК,
23 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

15

#15септември
Бюрото
и столът
също
растат
растат

ХРАНА ЗА УМА – Каква храна е подходяща за
здравето и ума, кои са необходимите витамини и
минерали за нашите ученици, как и откъде да ги
набавим
ФИНАНСИ – Финансова помощ – какви банкови
карти за деца и тинейджъри да ползваме, съвети
за кредити за старта на учениците ни

одещият на “Черешката на тортата” шеф Иван Манчев стана
татко за трети път. Новата му
любима Цветомила му роди втори
син, който двамата нарекоха с царственото име Александър. “На Александър Велики е кръстен”, шеговито
казва таткото.
“Детето е окей, щастливо е и си
хапва добре. Всичко е перфектно засега”, допълва той. Хубавата новина
не се стърпя да публикува и във
фейсбук профила си.
“С радост ви съобщавам, че с любимата ми Цветомила станахме родители на прекрасно малко момченце Александър.
Благодаря за професионализма на
д-р Максим Яков и неговия екип от
“Майчин дом”-Варна, както и на лекуващия лекар д-р Стратиева от Първа
АГ болница “Св. София”. Благодаря
за любовта и подкрепата на нашите
семейства и приятели!”, написа Манчев, като публикува
снимка, на която прегръща усмихнатата до уши
Цветомила.
Приятели и познати на
кулинаря започнаха да
орисват малкия Александър в коментарите. Освен да е жив и здрав, му
пожелаха да се научи да
готви като баща си и да
радва цялото семейство.
Това е първото дете на
Манчев и Цветомила.
Кулинарят има още
двама наследника - момче и момиче, от бившата
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за семействата
в рискови
групи

 На 16-а стр.

Мебели
с трик за
подредена
стая

Бюрото и столът
също растат
Мая Бежанска играе в
“Отворена брачна двойка” като шемет. Не мога
да измисля по-меко сравнение за присъствието є
на сцената на Нов театър
- НДК.
Там гостува спектакълът на шуменския театър като част от афиша на
летния фестивал на Нов
театър. Жалко, че това
представление ще си замине от столицата и моите думи остават за историята, а не за информация. Фестивалът така е
структуриран, че да гостуват постановки на

провинциални театри с
тамошни артисти, но с
участието на софийска
звезда.
Мая Бежанска е в екипа на “Отворена брачна
двойка” заедно с актьора
Пьотър Кшемински под
режисурата на Андрей
Калудов. Много ясно, че
тя става център на представлението, и това май е
влизало в плановете на
режисьора, който е известен като отличен занаятчия в позитивния
смисъл на това понятие.
За да стане женската роля доминанта, е помог-

На една ръка
разстояние
След изпепеляваща “Любов” идва
време за жестока “Война”… Във втората книга от дуалогията си “Осман”
(ИК “Сиела”) турският писател Беязът Акман ни пренася отново в края
на XIII век, за да ни разкаже големия финал на историята на създателя на Османската империя, която за

нал и авторът на текста,
италианският майстор
на комедията Дарио Фо,
който адресира пиесата
към жена си, не по-малко
известната
актриса
Франка Раме.
Мая е в ролята на Антония - съпругата на
мъж, който не само не
спира да хойка по други
жени, но и претендира да
превърне в теория изневярата като “отворена
брачна двойка”. Антония го търпи, търпи, пък
запретва ръкави и започва да му го връща тъпкано. Тя построява един
виртуален свят от ухажори и авантюри, които
подлудяват
съпруга
Манфреди.
Също като милионите
мъже по света и този хитрец иска да прави колекция от безброй любовници, докато съпругата му го чака смирено у
дома и се грижи за домакинството.
Мая показва зрелищно
точката на поносимост у
своята героиня, за да превключи към театъра на
въображаемите
приключения и мъже.

Бюрото
и столът
също
растат
 На 17-а стр.

К

орнелия Нинова е
на път да превъзмогне личната си
омраза към Мая Манолова и страха, че тя ще я
измести от върха на
БСП. Преди дни лидерката публично обяви, че
чака омбудсманът да реши иска ли да е кмет на
София. А самата Манолова призна, че може да
се кандидатира за кмет
на столицата, ако я
“вбесят докрай”.
Неуспехът на европейските избори и изтощителната война със
Сергей Станишев сякаш
са направили по-компромисна Корнелия Нинова. Тя дори обещава
да се съобрази с номинациите на градската организация. Още отсега е
ясно, че столичните социалисти ще посочат
Мая Манолова, която е и
първа сред номинациите
на червените структури.
Младият лидер на
БСП в София Калоян
Паргов отдавна подготвя този вариант. В началото дискретно, през
последните седмици все

Какво съдържа
здравословният
сандвич
по-видимо се опитвал да
събере враждуващите в
БСП около тази идея.
Паргов е правил неофициални срещи, твърдят
на “Позитано”, в които
освен Мая участвала и
Весела Лечева. Шампионката по стрелба е

Нужните
витамини
и минерали
за това

ще направи
по-силен още
един човек в БСП

НОВОТО,
ОЛЯМО

ОТ

11 ЮЛИ

списание „РЕЦЕПТИ ЗА ЗДРАВЕ“

ТОП ПРАВИЛА
ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ГОТВЕНЕ
ДИЕТИ И РЕЖИМИ
СЪВЕТИ ОТ
СПЕЦИАЛИСТИ
ЗА ЗДРАВЕ И
ВКУСНА ТРАПЕЗА

ПРАЗНИЧНАТА

ТРАПЕЗА

ве
за здра
Рецепти
за здраве

КУЛИНАРНИ

БЪРЗИ И ВКУСНИ
РЕЦЕПТИ ЗА
ЗАЕТИ ХОРА

брой 142/26,

ТРЕНДОВЕ ЗА

1,20 лв.

2018
27 декември
брой 149/07, 11 юли 2019

1,50 лв.

с грахова паста
Оризови сандвичи
и билки
Карфиол с шамфъстък
на тиган
Свинско с ябълки
Пуйка с билки
Канелени звезди

ОТСЛАБВАНЕ
И АЛКОХОЛ
ЯСТИЯ С ЧЕРЕН ДРОБ
АРОМАТНИ
ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ
ТОПЛИ
НАПИТКИ

СЪВЕТИ
ЗА ХРАНЕНЕ
СЛЕД 40

Любимите
соленки с
маслини на
Ева Тонева

КАКВО ДА
СГОТВИМ С
ОСТАТЪЦИТЕ

ТОРТА „ПУЛОВЕРА
НА МАМА”

от Skilful cook

ПРАКТИЧНИ
ТРИКОВЕ ЗА
ВЕЛИКОЛЕПНИ
ЯСТИЯ

10

кума на Мая Манолова и Ангел
Найденов, но е и
новият верен човек на Корнелия
Нинова след ремонта на Изпълнителното бюро.
Ако
Корнелия
преглътне Мая, това

, КОИТО ЩЕ

ИДЕИ ЗА ПРОДУКТА ТЪРЖЕСТВЕНАТА
НАПРАВЯТ
ПЪЛНЕНИ
ГЪБИ ВЕЧЕРЯ ПОЛЕЗНА

НОТО МЕНЮ

НОВОГОДИШ

НА СВЕТА

МЕНЮ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
ИДЕИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ КУХНИ
ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА ПОПУЛЯРНИ КУЛИНАРИ

ВЕЧЕ НАД 100 НОВИ РЕЦЕПТИ

- Калоян Паргов. Той е
от младия соцотбор, но
умее да отстоява позицията си пред Нинова.
Затова прогнозата на
тайните симпатизанти
на Мая на “Позитано” е,
че на 1 септември Корнелия ще є подаде ръка.
Въпросът е дали Мая
публично ще я приеме,
защото голямата мечта
на омбудсмана била да
играе самостоятелно.
Дори изнервила Слави
Трифонов със самочувствието, че може да победи Йорданка Фандъкова и без негов инициативен комитет. Което
пък дава основание на

Дори изнервила Слави
Трифонов със самочувствието, че може да победи Йорданка Фандъкова и без негов инициативен комитет. Което
пък дава основание на
някои да прогнозират,
че изчаквайки, Манолова може да прегори като
силна номинация.
Ако не лично, всеки
българин има познат,
чийто казус е бил разрешен благодарение на
омбудсмана, разсъждават привържениците на издигането є.
Дали е борбата срещу произволи на монополисти, на частните съдебни изпълнители, защитата на
работниците от компании, обявени във фалит да получат дължимите.
няКонкретно за столикои
чани Мая Манолова съда прогнозират, че из- що постигна победа чаквайки, Манолова моуспя да осъди
же да прегори като сил“Топлофикация”
на номинация.
Ако не лично, всеки заради отказа на дирекбългарин има познат, тора да предостави инчийто казус е бил разре- формация за адвокатите
шен благодарение на и събирачите на дълг,
омбудсмана, разсъжда- които получават преват привържениците на миите си от парите на
издигането є. Дали е абонатите.
Но не бива да се забраборбата срещу произвовя,
че в София политичели на монополисти, на
частните съдебни из- ската картина е друга. За
пълнители, защитата на 30-те години след промеработниците от компа- нитеаните.
Но не бива да се забрании, обявени във фалит да получат дължимите. вя, че в София политичеВъпросът е дали Мая ската картина е друга. За
публично ще я приеме, 30-те години след промезащото голямата мечта нитеаните. Но не бива да
на омбудсмана била да се забравя, че в София
играе самостоятелно. политическата.

Какви витамини и
минерали са нужни
Неуспехът на европейските избори и изтощителната война със Сергей Станишев сякаш са направили
по-компромисна Корнелия Нинова.
Тя дори обещава да се съобрази с
номинациите на градската организация.
Още отсега е ясно, че
столичните социалисти
ще посочат Мая Манолова, която е и първа сред
номинациите на червените структури.
Неуспехът на европейските избори и изтощителната война със Сергей Станишев сякаш са
направили по-компромисна Корнелия Нинова.
Тя дори обещава да се
съобрази с номинациите
на градската организа-

ция. Още отсега е ясно, че столичните социалисти ще посочат Мая
Манолова, която е и първа сред номинациите на червените структур
Мая Манолова, която е и първа номинациите на. (24 часа)

векове наред ще е надвиснала като
сянка над Европа.
Дългоочакваната втора част на
историческия роман “Осман. Любов”
от Беязът Акман излезе от печат!
В “Осман. Война” писателят отново ни връща в края на XIII век, когато Анатолия е обхваната от ожесточени войни и непрестанни кръвопролития, а в целия този варварски
хаос се появява героят, произхождащ от малко княжество и символизиращ надеждата и справедливостта
за своя притиснат в ъгъла народ.
Османската империя.

Back to school е поредица, която ще излиза
всеки понеделник от 1 до 30 септември 2022 г.
www.piero97.com

2022

Back to school
ПАКЕТИ ЗА УЧАСТИЕ:
ПАКЕТ 1:...... 900 лв.

Публикуване на ПР в рубриката Back to school на сайта 24chasa.bg

с над 1 300 000 уникални посещения месечно
P Възможност за вграждане на видео в статията
P Публикуване на галерия от снимки
P Линк с препратка към вашия сайт
Споделяне на вашия ПР материал на facebook-страницата на „24 часа”
с над 260 000 последователи
Публикуване на реклама или ПР във вестник „24 часа” в размер 1/4 страница
(126мм х 197мм)
Банер кампания на сайта 24chasa.bg с формат по ваш избор, 100 000 импресии

ПАКЕТ 2:...... 1800 лв.

Публикуване на ПР в рубриката Back to school на сайта 24chasa.bg

с над 1 300 000 уникални посещения месечно
P Възможност за вграждане на видео в статията
P Публикуване на галерия от снимки
P Линк с препратка към вашия сайт
Споделяне на вашия ПР материал на facebook-страницата на „24 часа”
с над 260 000 последователи
Публикуване на реклама или ПР във вестник „24 часа” в размер 1/2 страница
(126мм х 394мм или 254мм х 197мм)
Банер кампания на сайта 24chasa.bg с формат по ваш избор, 150 000 импресии

ПАКЕТ 3:...... 2500 лв.

Публикуване на ПР в „Най-четено” за период от 24 часа, който после остава

в рубриката Back to school на сайта 24chasa.bg с над 1 300 000 уникални
посещения месечно
P Възможност за вграждане на видео в статията
P Публикуване на галерия от снимки
P Линк с препратка към вашия сайт
Споделяне на вашия ПР материал на facebook-страницата на „24 часа”
с над 260 000 последователи
Публикуване на реклама или ПР във вестник „24 часа”
в размер 1 цяла страница (254мм х 394мм)
Банер кампания на сайта 24chasa.bg с формат по ваш избор, 200 000 импресии
Цените са без ДДС

www.piero97.com
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Back to school
Защо да изберете
“24 часа” за партньор:
Сайтът 24chasa.bg e в Топ 3 сред
новинарските сайтове с над 1 300 000
уникални посетители на месец и близо
30% обхват на интернет аудиторията в
България по данни на Gemius
(всеки трети ни чете).

Сайтът 24chasa.bg е отлично
оптомизиран за търсачки, така че при

Billboard 970 x 250

търсене, винаги резултатите му излизат
на първи екран. Това е гаранция за
дългосрочна видимост на кампанията дори
и след изтичането й.

Ние сме мултиплатформени –
Print, Digital, Mobile.
„24 часа” е единственият вестник
със сайт в Топ 10 на новинарските медии в
България по данни на Gemius.

„24 часа” е най-влиятелният български
всекидневник – според традиционния
годишен доклад на института за изследване
на журналистиката “Ройтерс” към
университета в Оксфорд. Той е единственият
вестник в топ 5 на българските медии
по доверие на аудиторията за четвърта
поредна година.

300 x 250

„24 часа” е най-разпознаваемият
вестникарски бранд във facebookстраницата ни има над 260 000
последователи, което носи допълнителен
Reach.

www.piero97.com

