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на стр. 30

актьорът георги кадУрин и съпругата му мариана миланОва:

на стр. 3

Професията 
ни доставя 
удоволствие

оРИЕНТ
Áúëãàðèÿ 
ñå ñðèâà â 
ìåäèéíàòà 

ñâîáîäà
на стр. 12

младежите от европейския съюз периодично 
провеждат срещи, за да обсъждат проблемите 
на своето поколение. дойде редът и на нашето 
домакинство. Организаторите се постараха да 
има хапване, пийване и танци на разголени де-
войки. на делово настроените за работа делега-
ти този подход не им харесал. втрещила ги и за-
поведта, щом влезе Бойко Борисов, да станат на 
крака и го аплодират. както и неговото изказва-
не да правят повече деца, по 7 най-малко…

Определено са очаквали от министър-предсе-
дателя анализ за причините на демографската 
криза. ако имаше програма, осигуряваща дом, ра-
бота, достатъчно ясли, детски градини, добро за-
плащане и т. н., майките щяха да раждат. Приказ-
ките като на селски кмет явно са ги притеснили. 
Затова и отказват от Брюксел да платят раз-
ходите по масрафа. Отделно са се понапили нес-
викналите с водката чужденчета. резилът е ог-
ромен! но за него в медиите бегло се спомена. да-
ли понеже сме преминали от 109-о на 111-о място 
по свобода на словото, или защото все повече се 
превръщаме в Ориент, преценете сами. „П“

ПОЗиция аз отивам, 
за да се не върна

Котка  
с празни 
очи

1 месец 4 месеца 7 месеца
2,40 лв. 10,20 лв. 18 лв.

каÒаËОÆен 
№552

ЦенИÒе са:
абонирайте се

- г-н кадурин, в навече-
рието сме на хубавия праз-
ник гергьовден - Ден на хра-
бростта и българската ар-
мия, свети георги е покро-
вител на овчарите и стада-
та. Да се свети името ви, да 
го носите с гордост и ра-
дост! къде и с кого плани-
рате да отпразнувате имен-
ния си ден?

Министерството на 
регионалното разви-
тие и благоустройство-
то ще инвестира над 41 
млн. лв. в изграждането 
на центрове за възраст-
ни хора в страната. 

Финансирането се 
осигурява от Опера-
тивна програма „Ре-
гиони в растеж“ 2014-
2020 г. на стр. 3

строят 
центрове за 
възрастни 

хора 
6 маЙ

ÃÅÐÃÜÎÂÄÅÍ

на стр. 7

Фрапиращо по-високи цени на храни-
те в България в сравнение със западни 
държави са установени при досегашните 
проверки за "двойните стандарти", като 
за определени стоки разликата надхвър-
ля 45 на сто.

Тази необяснима тенденция засяга най-
вече детските храни, съобщи министърът 

на земеделието Румен Порожанов. 
В момента приключва третото изслед-

ване за различия в съдържанието на уж 
едни и същи продукти, предлагани у нас 
и в Западна Европа. 

Храните у нас - по-скъпи от
 европейските

на вестника 
оáич даряваì

27 години съм редо-
вен абонат на в. „Пен-
сионери”. Истинските 

приятели не се изоста-
вят насред път.

на стр. 6

 Някои сравняват Зелда Фицджералд 
с комета, защото за краткия си живот тя 
оставя ярка светлина след себе си. Ли-
тературоведи не пропускат да я споме-
нат редом със съпруга й - Скот Фицдже-
ралд - едно от най-изявените имена на 
писатели от т. нар. изгубено поколение 
на Америка.

на стр. 9

Той е от онези българи, които през 1912 г. от 
интелектуалци и културни дейци се превръщат в 
смели воини. Овладян от чувство на патриотизъм 
и себеотрицание, той се  впуска в боевете, но на-
ред с бойния вик „Ура!“ и желанието да отблъсне 
неприятеля от неговото съзнание никога не  из-
чезват човещината и любовта към ближния. 

Поетът 
стамен Панчев:

ВаЖно!

до 15 май във всички пощенски станции

Óñëîâèÿ çа ïúëíîöеíеí 
æèâîò è èçÿâа

миналата година получихме покана да участваме 
в мероприятие, организирано от съюза на пенсио-
нерите-2004 - русе, и не отидохме. Причината бе не 
само ангажираност, но и остри противоречия меж-
ду старото и новото ръководство, жалби и мате-
риали до различни инстанции, в това число и до ре-
дакцията. всеки има своя истина. на стр. 10-11

изплащането на 
пенсиите  ще започ-
не на 8 май (вторник) 
и ще приключи на 
21 май (понеделник).

Преводите на 
сумите за онези, кои-
то получават пенси-
ите си по банков път, 
ще бъдат извършени 
на 8 май 2018 г.

на стр. 24

на Ãости в ÐУсе
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Български2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Придобивна давност

Кога ще рухне системата

От бачкане не се умира, 
а от калпазанлък

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

В момента, в който се 
стигне до това един ра-
ботещ да издържа един 
пенсионер, системата на 
държавното обществено 
осигуряване ще рухне. То-
ва каза Георги Вулджев от 
ЕКИП. „Осигуровките на 
практика са данък, който 
всеки един работещ бъл-
гарин плаща, защото па-
рите, които отиват в пър-

вия, държавен пенсионен 
фонд на нашата система, 
не стигат да покрият до-
ри и наполовина разходи-
те за настоящите пенсии“, 
каза Вулджев.

Според него начинът, 
по който е устроена на-
стоящата система, е, че ра-
ботещите плащат пенсии-
те на пенсионерите. Това 
не са пари, които спестя-

вате, а пари, които давате 
на настоящите пенсионе-
ри и разчитате, че в бъде-
ще ще има достатъчно ра-
ботещи, които политици-
те ще могат да вземат, за 
да дават на пенсионерите. 

„Няма как младите хо-
ра, бъдещи пенсионери, 
да имат стабилни пенсии, 
след като още сега има де-
фицити в системата“, кате-

горичен бе той. 
Според него разходите 

в държавният пенсионен 
фонд са двойно по-високи 
от приходите и този дефи-
цит ще се увеличава, за-
щото такива са демограф-
ските тенденции.   За по-
следното десетилетие то-
зи дефицит се е увеличил 

с 262%. "НСИ прогнози-
ра, че българското на-
селение ще продължа-
ва да застарява през ид-
ните десетилетия, което 
означава, че броят на 
пенсионерите ще ста-
ва все по-висок, а бро-
ят на работещите - все 
по-малък. Така дефици-
тът във фонда ще про-
дължава да расте", каза 
Вулджев.  

георги Хр. атана-
сов от стара Загора 
отново се обръща към 
редакцията, като пише: 
„От все сърце ви бла-
годаря за бързия от-
говор...” 

В публикацията в бр. 
7 от 14.2.2018 г. под-
робно сме обяснили 
какви са дяловете от 
имота, придобит по 
време на брака му с 
бившата съпруга. Тъй 
като тези дялове се 
ползват от дъщерите 
му, а очевидно  тях то-
ва ги устройва, и той 
няма достъп до жи-
лището. Единственият 
начин да получи сво-
ите дялове от имота 
(или тяхната равнос-
тойност) е да заведе 
дело за делба в съда 
по местонахождението 
на имота. Сега г-н Ата-
насов ни пише: ”Наис-
тина минаха много го-
дини след развода...” И 

пита може ли, след ка-
то повече от 10 годи-
ни не е потърсил пра-
вата си от дъщерите, 
при едно бъдещо де-
ло те да се позоват на 

придобивна давност и 
той да не получи нищо 
от жилището си. На то-
зи въпрос не мога да 
отговоря еднозначно, 
тъй като не разполагам 
с необходимите доку-
менти. Тези докумен-
ти може той да  събе-
ре или упълномоще-
но от него лице. Те са 
най-общо следните: 1. 
Нотариален акт, с кой-

то е придобит имотът. 
2. Кадастрална карта 
на имота. 3. Решение-
то за развод с бивша-
та му съпруга. 4. Акт за 
смъртта на съпругата 
му. 5. Удостоверение 
за наследници на съ-
пругата му. 6. Данъч-
на оценка на имота и 
др. Тези документи са 
необходими на първо 
време, за да се види 
дали имотът е придо-
бит по време на бра-
ка му, кога е починала 
съпругата му, кога се е 

открило наследството, 
кои са нейните закон-
ни наследници, откога 
тече давност и така на-
татък. Най-добре е те, 
след като се съберат, 
да се наеме адвокат 
и той, като ги изучи и 
анализира, ще преце-
ни дали в бъдещо дело 
за делба двете му дъ-
щери ще могат  да се 
позоват на 10-годиш-

ната придобивна дав-
ност. Този въпрос на 
страниците на вестни-
ка не бихме могли да 
направим. Това може 
да реши само съдът. 
Затова е необходима 
компетентна правна 
помощ. 

За да се получи та-
зи помощ, най-напред 
следва да се съберат  
документите, а може 
би и други, за да се 
откроят наследствени-
те права на дъщерите 
ви. С една дума, ако ис-
кате да търсите имота 
си, трябва да положи-
те усилия, за да си из-
ясните всички обсто-
ятелства около него. 
Тогава ще си отгово-
рите на въпроса дали 
има смисъл да водите 
такова дело или не. Не 
може само по спомени 
и лични възприятия от 
миналото да постигне-
те някакъв успех. Нито 
един юрист, адвокат не 
може да реши пробле-
ма ви без документи.  

102-годишният ге-
орги георгиев от пло-
вдивското с. Бенков-
ски разбива на пух и 
прах всички съвети за 
здравословно хранене 
и дълголетие.

„Постни манджи из-
бягвам. Ям рядко кар-
тофи, боб и леща. Не 
сядам на масата без 
мръвка, ама да е със 
сланинка по нея. Ви-
наги съм гледал по 
2-3 прасета на годи-
на. Обичам и сладко”, 
разказва дядото. Доп-
реди 10 г. кръвното му 
било като на младеж. 
Сега от време на вре-
ме има проблеми с не-
го. На 58 г. бай Георги 
се пенсионирал по бо-
лест заради сърцето, 
но оттогава не е оти-
шъл и веднъж на кар-
диолог. Не пие и хап-
чета. Умът му сече ка-
то бръснач, помни с 
подробности събити-
ята година по година.

Според него редов-
ната консумация на 
плодове, мед и сире-
не, което си приготвя 
сам от домашно мля-
ко, както и железният 
му режим са причини-
те да достигне до тази 
възраст.

Вечеря в 16 ч. През 
деня хапва не повече 
от 2 филийки хляб, но 
обича да си угажда с 
„вкуснотии”. Любими-
те му ястия са свин-
ско и кокошка с кисе-
ло зеле. Често точи ба-
ница или пък си прави 
мекици.

„Откакто жена ми 
почина през 1987 г., 
се оправям сам в кух-
нята”, споделя столет-
никът. 

Бай Георги смята, че 

за силния му имуни-
тет помагат много и 
морковите. Всеки ден 
през зимата хапвал по 
един настърган, поръ-
сен с малко захар. В 
менюто му присъстват 
и лимоните. Отглежда 
6 дръвчета и на годи-
на изяжда по 300 броя. 
Алкохолът не му е по 
вкуса. Рядко пийва по 
1-2 чашки вино. Реша-
ващ фактор за него-
вото дълголетие била 
работата. Бай Георги 

се труди от 7-годишен. 
„Израснах  без някой 
да ме погали по глава-
та. До 27 г. упражнявах  
овчарството.” След то-
ва обаче набрал сме-
лост и казал на баща 
си да търси друг ов-
чар. „Същия ден  ми 
предложиха да стана 
прислужник в местно-
то училище.” 31 г. из-
карал в школото. Това 
бил най-хубавият пе-
риод в живота му, за-
щото го тачели и учи-

тели, и деца. Старе-
цът признава, че се 
чувствал като зам.-
директор.

„Сега не мога 
без вестници, гле-
дам редовно и но-
вините по телевизи-
ята”, обяснява ста-
рецът. Пенсионерът 
си признава, че на 
обяд винаги си по-
спива. „От бачкане 
не се умира, а от 
калпазанлък”, фило-
софства бай Георги. 
Без чужда помощ ус-
пява да си купи 5 
дка в покрайнини-

те на Бенковски, къде-
то си строи дом. Прави 
най-хубавата градина 
в двора си. Продължа-
ва да я обработва – са-
ди лук, чесън, картофи, 
домати, чушки.

В Бенковски знаят, 
че е запален по ве-
лосипеди, затова и на 
101-вия рожден ден – 
на 27 март, кметът на 
община Марица Дими-
тър Иванов му пода-
рил нов. 

Плачевни прогнози за първите пенсионери, 
които ще получават втора пенсия от универсал-
ните фондове, публикува  социалното минис-
терство в концепция за регламентиране фазата 
на изплащане от допълнителното задължително 
пенсионно осигуряване.

Разчетите се оповестяват за първи път, но по-
твърждават опасенията, че малцина ще видят съ-
ществени суми от т. нар. втори стълб на пенси-
онната система.

За 70% от хората, които ще се пенсионират 
в периода 2021-2027 г., натрупванията в лична-
та им партида не биха осигурили пенсия в раз-
мер от 50 лв.

Още по-лошо - 55% от тях ще получават най-
много до 30 лв. Всички тези хора са осигурявани 
на доходи между минималната заплата и средния 
осигурителен доход в периода 2002-2017 г. Голя-

ма част от тях имат и неритмични постъпления 
на вноските, а за някои дори липсват.

Едва 20% от пенсионерите в тези първи годи-
ни от фазата на изплащане от втория стълб ще 
могат да разчитат на пенсия в размер между 50 
и 100 лв., което представлява между 25 и 50% от 
настоящия размер на минималната пенсия, по-
казват анализите.

Това са хора, които към края на 2017 г. имат 
натрупвания в индивидуалните си партиди меж-
ду 4600 и 10 000 лв. Останалите 10% от пенсио-
ниращите се в първите години ще имат пожиз-
нена пенсия над 100 лв. По данни на Комисията 
за финансов надзор средните натрупвания към 
края на 2017 г. в партидите на лицата, родени 
между 1960 и 1965 г., са в размер на 3637,38 лв.

Първите пенсии от втория стълб трябва да за-
почнат да се изплащат от края на 2021 г., кога-
то част от родените през 1960 г. жени ще навър-
шат пенсионна възраст. Първите значителни гру-
пи пенсионери се очакват след 2024 г., когато и 
родените през 1960 г. мъже ще навършат годи-
ните за пенсия.

В сравнение с първия вариант на тази концеп-
ция социалното министерство се е съобразило 
с част от възраженията на социалните партньо-
ри и предлага повече гъвкавост при изплащане-
то на пенсията от втория стълб. Пожизнена пен-
сия ще може да се изплаща, ако в партидата има 
достатъчно средства тя да е не по-малка от 20% 
от минималната пенсия, като са предвидени въз-
можности да се избере наследяемост.

При по-малките партиди - които биха дали под 
20% от минималната пенсия месечно, пак ще има 
избор за пожизнена пенсия или схема с програ-
мирано плащане, но във варианта за пожизнена 
пенсия честотата на плащане трябва да гаранти-
ра, че единичното плащане ще е не по-малко от 
20% от минималната пенсия.

При програмирано плащане средствата се на-
следяват при смърт на пенсионера. В новия ва-
риант е отпаднала възможността при малки пар-
тиди сумите да се изтеглят еднократно.

Втора Пенсия -
трийсет леВа
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кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери

Пари  
за стипендии

155 хил. лева за сти-
пендии на талантливи 
ученици отпусна каби-
нетът. Отличените са в 
областта на изкуство-
то и културата.

Добри хора

Циганската бригада 
на Юсни Ибрям вдигна 
без пари срутената от 
порои къща на 83-го-
дишната Станка Ива-
нова от село Кравино 
в община Опан.

Свидетелства  
за съдимост

От средата на 2019 г. 
ще може да получава-
ме свидетелство за съ-
димост от всяко едно 
от 113-те районни съ-
дилища в страната за 
минута.

Телефон  
за оплаквания

Министерството на 
туризма пусна дено-
нощна телефонна ли-
ния за оплаквания. Но-
мерът  е 02/9046895.
Ставаме гробище 

за дизели

България се пре-
връща в гробище за 
старите дизели на Ев-
ропа. Над 100 000 ста-
ри автомобили от За-
падна Европа са вне-
сени у нас миналата 
година.

Давате държава-
та на мутрите, кои-
то да си я парчело-
сат, и накрая казва-
те: ау, какъв ужас. 
Днес вият като ли-
нейки едни журна-
листи, политолози и 
всякакви други, кои-
то активно съдейст-
ваха това да се случи 
– да дойдат мутрите, 
да се укрепят.

Татяна Дончева

ЧЕЗ твърдо
иска 51% 
скок на 

нощния ток 

Неприемливи условия на личните лекари 

строят центрове 
за възрастни хора 

От стр. 1
За целта се правят анализи на със-

тавките, тъй като има съмнения, че 
посоченото на етикета и вложеното 
в стоката се разминават. 

Предстои да бъде разработена 
единна европейска методология, по 
която да се правят тези изследвания 
във всички страни от ЕС, за да има 
сравнимост. Това е трудоемко начи-
нание и определени органи на ЕК ще 
я разработват месеци наред, посочи 
министърът. 

По традиция Българската агенция 
по безопасност на храните (БАБХ) ор-

Храните у нас - по-скъпи от 
европейските

ганизира проверки в навечерието на 
празниците. По повод информациите 
за по-високите цени на българското 
агнешко в сравнение с вносното ме-
со министърът коментира, че всичко 
е въпрос на конкуренция. 

От стр. 1
Проектът предвиж-

да изграждането, ре-
монта, обзавеждането 
и оборудването на об-
що 68 центъра за гри-
жа за хора с уврежда-
ния и 6 дневни центъ-
ра за подкрепа на ли-
ца с различни форми 
на деменция и техните 
семейства в 29 общи-
ни (Варна, Велики Пре-
слав, Велико Търново, 
Враца, Габрово, Горна 
Оряховица, Димитров-
град, Дряново, Казан-
лък, Кърджали, Кюс-
тендил, Ловеч, Малко 
Търново, Нови пазар, 
Перник, Пловдив, Русе, 
Свищов, Своге, Силист-
ра, Сливен, Смолян, Со-
фия, Струмяни, Тополо-

вград, Търговище, Ха-
сково, Шумен и Ямбол). 

 Основна цел е да се 
осигури достъп до ка-
чествени социални ус-
луги за лица с увреж-
дания и възрастни хора 
в съответствие с Плана 
за действие за периода 
2018-2021 г. за изпъл-

нение на Националната 
стратегия за дългосроч-
на грижа.

С изпълнението на 
проектите ще бъдат съз-
дадени по-качествени 
социални услуги. Край-
ният срок за кандидат-
стване по процедурата е 
30 август.

Комисията за енергийно и водно регулира-
не публикува промените в цените на тока, по-
искани от енергодружествата.

Оказва се, че ЕВН и "Енерго-Про" леко са 
свили първоначалните си заявки за поскъпва-
не, докато ЧЕЗ не отстъпва от своето шокира-
що искане за 51% поскъпване на нощната та-
рифа за бита и 5% - за дневния ток.

Така претенциите на ЕВН и "Енерго-Про" са 
за скромно поскъпване в рамките на 2-6%, а 
ЧЕЗ държи на промени, които биха довели до 
скок на средната цена с около 18%. 

Тепърва предстоят обществени обсъждания 
на ценовите предложения, а КЕВР трябва да 
утвърди новите тарифи най-късно до 30 юни. 
Шефът на комисията Иван Иванов се зарече 
да няма сериозно поскъпване. 

Лични лекари от 
Дружеството на со-
фийските общопракти-
куващи лекари  про-
тестират  заради усло-
вията на работа, които 
в последните месеци 
рязко са се затруднили 
и влошили.

Сред основните ис-
кания на личните ле-
кари са намаляване на 
административните им 
дейности и задълже-
ния, заплащане или от-
падане на социалните 
им дейности, иниции-
ране на законодателна 
промяна за отпадане 
на отчетите с описите 
на касовите бележки, 
които са в сила от тази 
година. Тъй като пен-
сионерите плащат 1 лв. 
потребителска такса, а 

остатъкът до реалния 
й размер – 2,90 лв., се 
поема от държавата, от 
2018 г., за да получат 
тази пари, джипита-
та ще трябва да опис-
ват номера на касовия 
бон, издаден на паци-
ента при плащането на 
таксата.

Общопрактикуващи-
те искат още всички 
групи лица, освободе-
ни от потребителска 
такса, да заплащат пъл-
ния й размер, а сумите 
да им бъдат възстано-
вявани от съответни-
те институции. Това са 
деца, хора с ТЕЛК, бре-
менни. Освен това лич-
ните лекари искат да се 
върне старият режим, 
при който таксата бе-
ше 1% от минималната 

ще се финансира само 
поставянето на обикно-
вени плакови протези.

За да бъде безплат-
на денталната помощ 
по линия на здравна-

Пише ви гражданка, възмутена от таксите за смет, 
които нашите управници събират, смятайки ни за 
аборигени. Събират се такси, все едно че живеем 
целогодишно във всеки имот. Истината е, че сметта 
се прави от лице и няма никакво отношение към 
данъчни оценки, площи и подобни корупционни 
глупости, които се прилагат понастоящем. Предла-
гам много справедлива оценка за такса смет: 1. Съ-
браните пари за такса смет за една година се раз-
делят на броя на регистрираните граждани и на 
тези с престой над 3 месеца в имота. Така се полу-
чава годишна квота за заплащане от всяко лице. 
Всеки гражданин заплаща тази квота в началото 
на годината на държавна банкова сметка и държа-
вата преразпределя парите по общини. 

2. Неотчелите се граждани нямат право да полз-
ват административни услуги, докато не се издъл-
жат. 

Това е справедливо, защото боклукът се прави 
от лицето независимо къде – в дома, на работно-
то място, на вилата. Едно лице – една такса, а не 
както сега по няколко такси в зависимост от броя 
имоти, някои от които  не се ползват целогодишно. 

По този начин всички ще заплащат, включител-
но  изборният контингент, който се покровител-
ства от партии. 

инж. ДимиТрова, софия 

несправедлива 
такса смет 

Националният ом-
будсман  Мая Мано-
лова раздаде пакети 
с хранителни проду-
кти на социално  сла-
би и възрастни хора 
в  Шумен. Пакетите са 
събрани  със съдей-
ствието на местния 
обществен посред-
ник Иван Капралов и 
доброволците на кам-
панията „Великден за 
всеки – дари празник 
на баба и дядо”.

работна заплата, а не 
фиксираните в момен-
та 2,90 лв. Затова насто-
яват потребителската 
такса да се увеличи от 
2 лева и 90 стотинки на 
5 лева и 10 стотинки. 
Личните лекари искат 
и да отпадне 24-часо-
вото им разположение.

Бюджетът за ден-
тална помощ за 2018 
г. е 157 млн. лв., като 
касата ще плаща от 1 
септември и нова дей-
ност - протезиране. Та-
зи година тя ще е са-
мо за възрастните из-
цяло обеззъбени хора 
между 65 и 69 години. 
НЗОК поема работата 
на зъболекарите, но не 
и самите протези, кои-
то пак ще се плащат от 
пациентите. Освен това 

та каса за година, са 
нужни 700 млн. лв., ка-
за председателят на 
Българския зъболе-
карски съюз Николай 
Шарков. 

БлаготВорителност
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  Продукти: 600 г агнешко шкембе, 250 мл пряс-
но мляко, 4 с. л. брашно, 2 яйца, 1 глава лук, 1 мор-
ков, 6 зърна черен пипер, 1 връзка магданоз, 1 с. 
л. червен пипер, 6 с. л. олио, 6 скилидки чесън, сол

Приготвяне: Агнешкото шкембе се попарва с 
вряща вода за няколко минути и веднага се остъргва 
с остър нож откъм вътрешната страна. След това се 
изчиства и от външната страна, като зацапаните мес-
та се измиват или се остъргват с нож заедно с ципата. 
Шкембето се измива отново, поставя се в тенджера и 
се залива със студена вода. Водата не трябва да е под-
солена и трябва да е покрила шкембето. За сварява-
нето са необходими от 30 до 60 минути. Към края на 
варенето се добавят цялата обелена глава лук, мор-
ковът и зърната черен пипер. Чак тогава се овкуся-
ва със сол. Магданозът се връзва с конец и също се 
пуска при 
з е л е н ч у -
ците.

 След ка-
то се сва-
ри напъл-
но, шкем-
бето се из-
важда, на-
рязва се 
на парче-
та, а бульо-
нът се пре-
цежда и към него се добавя запърженият с олиото 
червен пипер. Отделя се 1 ч. ч. от бульона и се оста-
вя настрани да се охлади.  В отделен съд брашното 
се размива с прясното мляко, добавят се разбитите 
яйца и се разбърква внимателно. Получената смес 
се прибавя към отделения бульон и счукания чесън 
и се слага на огъня да кипне, като се бърка непре-
къснато. Излива се върху нарязаното шкембе. Под-
нася се с пресован чесън, накиснат в оцет.

 Продукти: 1/2 кг агнешко 
месо, 2 връзки пресен лук, 3 
връзки магданоз, 10 г масло, 2 
с. л. олио, 1 с. л. брашно, 2 1/2 
л вода, 2 к. ч. ориз, 2 яйца, 4 с. 
л. кисело мляко

Приготвяне:  Лукът и магда-
нозът се нарязват на ситно и се 
задушават в маслото. Прибавят 
се малко олио и брашното и се 
разбърква. Щом брашното при-

добие кафеникав цвят, се зали-
ва с гореща вода на струйка.

 Овкусява се със сол и пипер 
и се добавя нарязаното на сит-
но агнешко месо. Вари се на тих 
огън и щом месото поомекне - 
след около 20 минути, се добавя 
оризът. Супата се готви още 10 
минути и се отстранява от огъ-
ня. Застройва се с разбитото в 
кисело мляко яйце.

 Продукти: 1/2 кг агнешко месо, 200 г агнешки 
дреболии, 2 1/2 л вода, 1 глава лук, 1 морков, 2 до-
мата, 4 картофа, 100 г масло, 1 яйце, 1 с. л. брашно, 
джоджен, магданоз, 2 с. л. лимонов сок

 Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се за-
пържва за кратко в част от маслото. Добавят се аг-
нешкото месо и дреболии, нарязани на малки пар-
чета. Запържват се за няколко минути, като при не-
обходимост се добавя още масло. Заливат се с во-
да и се оставят да къкрят.  В тенджерата се добавят 
морковът и картофите, нарязани на кубчета, рендо-
саният домат, сол, пипер и джоджен.  В останало-
то масло в малък тиган се запържва брашното до 
получаване на златист цвят. Към него се добавя на 
струя част от бульона, така че да се образува гъста 

Продукти: 600 г аг-
нешко месо, 1/2 кг спа-
нак, 1/2 кг киселец, 4 
глави лук, 150 г печур-
ки, 1 морков, 1 връзка 
зелен лук, сол, черен 
пипер, 4 с. л. олио, 2 с. 
л. доматено пюре, 2 ски-
лидки чесън, 1 с. л. чер-
вен пипер

 Приготвяне: Месо-
то (600 г) се нарязва на 
парчета и се изпържва 
в горещото  олио. Щом 

поoмекне, се приба-
вят нарязаните на сит-
но спанак, киселец, лук, 
пресен зелен лук, на-

  Продукти: 1 кг агнешки ребра (почистени от 
мазнината), 1 глава лук, 200 г праз, 8 скилидки че-
сън, 2 червени чушки, 5 г мента, 5 г майоранa, 5 
г розмарин, 5 г магданоз, 4 с. л. зехтин, 1 с. л. сол

 Приготвяне: Агнешките ребра се почистват от 
мазнината и се варят за 1 час, заедно с лука, праза, 
чушките и половината от чесъна.  Билките се на-
рязват на много ситно. Останалият чесън се пре-
сова и се добавя към билките заедно със солта и 

зехтина.
 Сваре-

ните ре-
бра се от-
цеждат и 
се поста-
вят в тава 
за печене 
(зеленчу-
ците и бу-

льонът се изхвърлят). Намазват се със сместа от 
зехтин и подправки и се слагат в предварително за-
грята фурна. Пекaт се 30 минути покрити с фолио и 
още 20-30 минути без фолио, така че да се образу-
ва хрупкава коричка, без подправките да загарят.

каша, която после се сипва в чорбата.  Щом месото 
се сготви и зеленчуците омекнат, супата се сваля от 
котлона и се застройва с разбитото яйце. Подпра-
вя се с нарязан на ситно магданоз и лимонов сок.

стърганият морков, на-
рязаните на парченца 
печурки. Тенджерата се 
захлупва и ври на слаб 

огън, докато се сготвят 
всички продукти. Посо-
лява се, подправя се с 
черен пипер. Прибавя 
се доматеното пюре и 
кавърмата ври до готов-
ност. Накрая се прибавя 
и счуканият чесън и се 
разбърква.

 съвет: Това ястие е 
по-вкусно, ако се при-
готви в по-течно състоя-
ние. Колкото повече сос 
има, толкова по-добре.

Ïèòêè ñ äæîäæåí

Кóðáàí ÷îðáà

Çåëåíà êàâúðìà 

Мàíàñòèðñêè ãþâå÷ 
ñ îðèç è ãúáè íà ôóðíà

Шêåìáå ÷îðáà 
ñ ïðÿñíî ìëÿêî

Мàãäàíîçëèÿ ñ îðèç

 Çàäóøåíè äðåáîëèè

Ïå÷åíè ðåáúðöà 
íà ôóðíà

Продукти за 4 пор-
ции: 180 г крехко месо 
от предварително из-
печено агнешко, наря-
зано на кубчета, 100 г 
варени картофи, също 
н а р я з а -
ни на 

куб-
ч е т а , 
1 малка гла-
ва лук, наситнена на 
дребно, 1 жълтък, 2 с. 
л. зехтин, 1 с. л. джо-
джен, нарязан на сит-
но, една щипка кими-
он, 250 г кори за бани-
ца, сол и черен пипер 
на вкус.

Приготвяне: Смес-
ваме агнешкото месо с 
кромида, картофите и 

джоджена и ги осоля-
ваме на вкус. Върху дъ-
ното на тепсията поста-
вяме корите от баница, 
като ги оформяме в 4 
кръга с диаметър при-

близително 18 
сантиметра.

 Раз-
д е л я м е 

сместта 
на 4 и я 
поста-
в я м е 
върху 
всеки 

к р ъ г . 
О ф о р -

мяме от 
к р ъ г о в е т е 

полукръгове, 
затворени в корите. 

С помощта на малко 
вода залепваме краи-
щата на корите. 

Намазваме дъното 
на тепсията със зех-
тин, а полукръглите пи-
тки с жълтък. За 15 ми-
нути ги запичаме във 
фурна при 230 градуса 
и за още 15 минути – 
при 140 градуса.

 Продукти: 1 кг аг-
нешко месо, 1/2 кг гъ-
би печурки, 100 г ориз, 
2 глави лук, 2 моркова, 
150 г червени чушки, 
150 г домати, 100 мл ол-
ио, 100 мл червено ви-
но, 1 с. л. червен пипер, 
1 връзка магданоз

Приготвяне: Агнеш-
кото се нарязва на ед-
ри парчета и се запърж-
ва на порции от всич-
ки страни за 2-3 мину-
ти в тенджера. Използ-
ва се само част от оли-
ото, колкото да не за-
лепват парчетата месо.

 Месото се изважда, а 
на негово място се сла-

гат ситно нарязани-
ят лук, моркови-

те на кръгче-
та, настър-

г а н и я т 
домат и 
червени-
ят пипер. 
Разбърк-
ва се и се 

готви, до-
като малко 

поомекнат.
 Месото се 

връща при зе-
ленчуците и се зали-

ва с виното. Овкусява 
се със сол и черен пи-
пер. Щом заври, се до-
бавят разполовените 
гъби, а след 6-7 минути 
и нарязаните на ивици 
червени чушки. 

Слага се и остана-
лата мазнина заедно с 
ориза. Разбърква се и 
след 2-3 минути всич-
ко се прехвърля в гю-
веч. Пече се на умере-
на фурна за няколко ча-
са, докато месото стане 
крехко. Щом е готово, 
се поръсва с черен пи-
пер и нарязан на ситно 
магданоз.

 Продукти: агнешки 
дреболии - 700 г, мас-
ло - 80 г, лук - 2 глави, 
доматен сок - 120 
мл, бяло вино 
- 100 мл, 1 
л и м о н , 
ч е р е н 
пипер, 
м а г д а -
ноз, сол 
- на вкус

П р и -
готвяне:  Из-
митите и наряза-
ни на малки парчета 
дреболии изпържваме 
заедно със ситно наря-
зания лук в сгорещено 
масло. Доливаме до-
матен сок, виното, на-

рязания на парченца 
лимон, черния пипер, 
солта. Слагаме ястието 

във фур-
ната 

н а 
180 гра-

дуса и печем.  Щом теч-
ността се изпари, ясти-
ето е готово. 

Сервираме с клонче-
та магданоз и гарниту-
ра от салата.
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Hе е за вярване как-
ви ги върши 9-годиш-
ният Πатрик! Tелеви-
зионната водеща мо-
же да се поxвали със 
син, който има огро-
мен талант в писане-
то. Tой го е наследил 
от майка си, която ве-
че има издадени ня-
колко книги. Πатрик 
е само на 9 г., но има 
изградени интереси 
в областта на литера-

тyрата. Mомчето мно-
го обичало да чете.

„У дома постоянно 
се чете. Πочти не гле-
даме телевизия, а и за 
безсмислени занима-
ния никой не гyби вре-
ме”, споделя гордо во-
дещата.

Двамата с Πатрик си 
имали традиция, спо-
ред която всеки yик-
енд посе-щавали сто-
личната книжарница 

„гринyич“, където пи-
ели чай и си избирали 
книги за четене през 
седмицата. Tова още 
повече сближавало 
майка и син. райкова 
настоявала Πатрик да 
живее по по-различни 
правила от днешните 
деца. Tя го възпитава-
ла с книга в ръка и без 
телевизия, мобилни 
телефони и дрyги мо-
дерни теxнологии.

„Bсеки родител из-
гражда сам в детето 
си представите за пра-
вилно поведение. ето, 
y нас не се слyша чалга, 
а синът ни може да ни 
види почти постоянно 
с някоя книга в ръка”, 
казва Bенета.

Πатрик не само че-
тял много. имал напи-
сани няколко разказа, 
а съвсем скоро смятал 

да започне свой ро-
ман. Tова за едно 9-го-
дишно дете е наисти-
на yникално постиже-
ние.

Haй-щacтливият миг зa Любo Kиpoв

Cтoян Aлeкcиeв  „нaкaзa“ 
младата си любовница!

Aня Пeнчeвa плaчe в eфиp Cъceди пpoпищяxa 
oт Bacил Haйдeнoв

страницата подготви соня ВълкоВа

Гepacим Гeopгиeв – Гepo и 
eĸpaннaтa мy пapтньopĸa Cтeфaния 
Koлeвa бяxa yлoвeни в дocтa инти-
мeн мoмeнт. Ho нe нa cнимaчнaтa 
плoщaдĸa нa „Πoлицaитe oт ĸpaя нa 
гpaдa“, ĸъдeтo игpaят cъпpyзи, а в 
cтoличeн мoл.

Taм пpeди бpoeни дни двaмaтa 
бяxa зaceчeни дa ce paзxoждaт ĸaтo 
гaджeтa. Гepo и Cтeфaния oбиĸoлиxa 
мaгaзинитe, a в мoмeнтa, в ĸoйтo 
тpъгвaxa дa ce ĸaчвaт в acaнcьopa, 
aĸтьopът нeжнo oбгъpнa c pъĸa 
тaлиятa нa ĸoлeжĸaтa cи. 

Oпpeдeлeнo xopaтa нaoĸoлo 
мoжexa, a и ги зaпoдoзpяxa в ин-
тимнocт. За лош късмет на клюка-
ри и интриганти иcтинaтa oбaчe щe 
ce oĸaжe cъвceм paзличнa. И тя e, 
чe Гepo и Cтeфaния ce знaят oщe oт 
HATФИЗ и ca мнoгo, aмa мнoгo дoбpи 
пpиятeли. A фaĸтът, чe  дocĸopo 
пpeĸapвaxa пo-гoлямaтa чacт oт дe-

ня зaeднo нa cнимaчнaтa плoщaдĸa, 
ги cближил oщe пoвeчe.

„Cъc Cтeфaния имaмe интим-
ни cцeни в „Πoлицaитe”, нo нe ca c 
чepвeнa тoчĸa. Чyвcтвax ce мнoгo 
дoбpe в нeйнaтa ĸoмпaния. Eднo 
oт нaй-xyбaвитe нeщa, ĸoитo ми 
ce cлyчиxa в пpoдyĸциятa, e пapт-
ньopcтвoтo ми c нeя. Tя e пpeĸpacнa 
aĸтpиca и жeнa. Щacтливeц cъм, чe 
тoчнo тaзи ĸpacaвицa ми ce пaднa зa 
eĸpaннa cъпpyгa. Жeнa ми, Цвeтa, гo 
пpиeмa нopмaлнo. Hиe cмe oтишли 
дa въpшим paбoтa, a нe дa пpaвим 
глyпocти“, oбяcнявa caмият Гepo c 
шиpoĸa ycмивĸa.

Kaĸтo нeгoвaтa пoлoвинĸa, тaĸa 
и любимият нa Cтeфaния Koлeвa 
paзбиpaли oтличнo oтнoшeния-
тa им и изoбщo нe ги peвнyвaли. 
Зaтoвa и двaмaтa ce дъpжaт нaпъл-
нo ecтecтвeнo и нeпpинyдeнo eдин 
c дpyг.

Б и в ш и я т 
вoĸaлиcт нa гpyпa 
„TE“ имaл дeцaтa нa 
cecтpa cи зa cвoи. 
Oбичaл ги тoлĸoвa 
мнoгo, чe нe мoжeл 
дa им oтĸaжe нищo. 
Cвoбoднoтo cи 
вpeмe, ĸoлĸoтo 
и мaлĸo дa e тo, 
пpeĸapвaл винa-
ги c плeмeнницитe 
cи. Oбoжaвaл ги и 
чecтo ги извeждaл 
нa cлaдoлeд или 
дa им ĸyпи няĸoя 

игpaчĸa. Koгaтo e c тяx, били нaй-
щacтливите мигове в живoтa му.

„Любo e вyйчoтo мeчтa. Би 
yмpял зa дeцaтa нa cecтpa cи. 
Toлĸoвa мнoгo ги oбичa, вceĸи 
би иcĸaл дa имa тaĸъв вyйчo“, 
cпoдeля пpиятeлĸa нa пeвeцa.

Kиpoв e нa 45 г., нo oщe e caм и ce 
cмятa, чe вeчe ce e oтĸaзaл oт идeя-
тa дa cтaнe бaщa няĸoгa. Явнo зaтoвa 
зaпълвa нyждaтa oт бaщинcтвo c 
нacлeдницитe нa cecтpa cи.

Говори ce, че глaвнa пpичинa 
пoпизпълнитeлят дa нямa все 
още дeцa, e нeгoвaтa ceĸcyaлнa 
opиeнтaция. Мълвата разнася, чe 
пeвeцът xapecвa мъжe и зaтoвa нe 
мoжe дa cъздaдe ceмeйcтвo. Toй 
oбaчe дoceгa нe e пpизнaл тако-
ва нeщo.

Обичаният пeвeц 
Bасил Hайдeнов нe 
можe да сe поxвали с 
много фeновe от бло-
ка, в който живее. Ста-
ва дyма за стара ко-
опeрация до HДK, ко-
ято изпълнитeлят оби-
тава, откакто сe помни.

Работата e там, чe 

Bаско Keца закyпил 
постeпeнно и тритe 
апартамeнта на eтажа, 
като рeшил да ги обe-
дини и да ги прeвър-
нe в eдно огромно жи-
лищe от 265 квадрата.

За цeлта обачe сe на-
ложило да направи ос-
новeн рeмонт, като бyт-
нe всички стeни, мно-
го от които - носeщи. 
Имeнно това накара-
ло съсeдитe мy да ско-
чат yжасeни, тъй като 
сe трeвожат за стабил-
ността на страдата и за 
собствeнитe си имоти.

„Bаско постъпва 
много бeзотговор-
но. Hаправиxмe мy 
забeлeжка, а той ни 
размаxва разрeши-
тeлно от общината и 
твърди, чe e yчил за 
арxитeкт“, оплаква сe 
eдин от комшиитe на 
пeвeца.

Разбира сe, 
няма как да 
сe подминe и 
позицията на 
самия Hайдe-
нов. Kойто e 
повeчe от ка-
тeгоричeн, чe 
xората силно 
прeyвeлича-
ват опасност-
та. И просто 

глeдат да сe намeрят 
на занимавка.

„Πроблeм няма ни-
какъв, всичко e на-
пълно законно! Спа-
зил съм прeдписания-
та, имам разрeшитeл-
но за извършвания рe-
монт. Строи сe в ра-
ботно врeмe, нико-
га по обед и в почив-
нитe дни. Hо част от 
съсeдитe ми са страш-
ни идиоти и правят 
мизeрии. Kакво да ви 
кажа, завистливи xо-
ра“, отвръща им Bа-
сил Hайдeнов.

C e ĸ c a п и л н a т a 
aĸтpиca Aня Πeнчeвa 
вeчe e нa възpacт, в ĸoятo 
мoжe дa взeмe пoyĸa oт 
гpeшĸитe. Зaтoвa нe ce 
cтpaxyвa дa гoвopи зa 
тeзи нeщa и oтĸpитo ги 
cпoдeля.

Haй-интepecнoтo, 
ĸoeтo тя paзĸpи в eфиp, 
e ĸaĸ Caшo Диĸoв yзнaл 
зa любoвниĸa й Ивaйлo 
пpeди гoдини.

„И щe ĸaжa нeщo, 
ĸoeтo ниĸoгa нe cъм 
paзĸaзвaлa. Caшo и 
Ивaйлo ce зacяĸoxa. Жи-
вeех cъc Caшo в eдин 
мeзoнeт. Бяx пpигoтви-
лa зaĸycĸa. Mиcлex, чe 
щe излeзe зa paбoтa, 

нo тoй ce зaбaви. B тo-
зи мoмeнт дoйдe Ивaй-
лo. Kaзax нa Caшo, чe 
e дoшъл пpиятeл. И ги 
ocтaвиx двaмaтa дa ce 
paзбepaт. Ceгa Caшo 
пaĸ e чacт oт мoeтo 
ceмeйcтвo. Идвa нa 
пpaзници, нa вилaтa“, 
cпoдeля Aня Πeнчeвa. 
Xyбaвo e, чe aĸтpиcaтa 
и жypнaлиcтът пoд-
дъpжaт контакта по-
между си, коетo e вaж-
нo зa дъщepя им Πeтя. 
Tя e мнoгo пpивъpзaнa 
и ĸъм двaмaтa и тoва e 
oтpaжeниe нa oтнoшe-
ниeто им eдин ĸъм дpyг.

Paзбиpa ce, oгpoм-
нa e вepoятнocттa 

Caшo Диĸoв cъщo дa 
e ĸpъшĸaл нa Aня и дa 
нe ce e oбидил тoлĸoвa 
мнoгo пpи изнeвяpaтa 
й. Oтдaвнa ce гoвopи, 
чe тoй e гoлям жeнĸap, 
дopи и нa тaзи възpacт, 
вeчe e 65 г.

B ĸpaйнa cмeтĸa 
Πeнчeвa ce oмъжва зa 
любoвниĸa cи Ивaйлo 
Kapaньoтoв и имa cин 
oт нeгo. Toй ce ĸaзвa Aн-
гeл и нacĸopo зaвъpши 
виcшeтo cи oбpaзoвa-
ниe в HCA.

Л ю б o 
Kиpoв зaпъл-
вa пpaзнинaтa 
в живoтa cи пo 
н a й - д o б p и я 
възмoжeн нa-
чин. Πeвeцът 
винaги e 
иcĸaл гoлямo 
c e м e й c т в o , 
нo пo eд-
нa или дpyгa 
пpичинa вce 
oщe e epгeн 
и нямa дeцa. 
Toвa oбaчe 
нe мy пpeчи дa ce paдвa нa cвoи-
тe плeмeнници.

Гepo и Cтeфaния Koлeвa 
ce нaтиcкaт в мoл 

Cтoян Aлeĸcиeв пpoдъл-
жaвa дa yнижaвa млaдaтa 
cи любoвницa. Aĸтьopът 
зa пopeдeн път пoĸaзa нa 
Ивaнa Бoбoйчeвa, чe зa 

нeгo тя не е нищо пове-
че от oбeĸт нa зaбaвлeниe 
и нacлaдa. Toвa cтaнa нa-
пълнo яcнo нa poждeния 
мy дeн. Той пpeдпoчeл дa 
бъде c жeнa cи вмecтo c лю-
бoвницaтa cи.

Бaй Cтoян избpaл дa 
отпразнува cвoя 67-и 
личeн пpaзниĸ caмo cъc 
cъпpyгaтa и cинa cи. 
Eдинcтвeнo Haдeждa и 
Цвeтaн били c нeгo в тo-
зи дeн. Tpимaтa били в 
cтoличнoтo ĸинo „Лю-
миep“, ĸъдeтo ce нacлa-
дили нa пpeмиepaтa нa 
„Maлĸo ĸъcмeт зa пo-
ĸъcнo“. B тoзи филм игpae 
cинът мy. B ĸинocaлoнa 
oбaчe Cтoян Aлeĸcиeв ce 

зacяĸъл c близĸи пpиятeли, 
ĸoитo нe пpoпycнaли дa мy 
пoднесат пoдapъци. Πo eд-
нo вpeмe тoй ce ycaмoтил в 
тъмeн ъгъл, зa дa paзглeдa 
ĸaĸвo ca мy дaли.

Cпopeд cлyxoвeтe 
Ивaнa пoнecлa мнoгo 
тeжĸo peшeниeтo нa лю-
бимия cи дa пpaзнyвa 
дaлeч oт нeя. Билa нaпpaвo 
cмaзaнa и зa пopeдeн път 
ce yбeдилa, чe тoй ниĸoгa 
нямa дa нaпycнe жeнa cи.

Mлaдaтa cтyдeнтĸa ce 
зapeĸлa дa oтмъcти нa 
Aлeĸcиeв, ĸaтo cмятaлa нa 
cвoй peд дa мy изнeвepи. 
Зaceгa пpocтo флиpтyвaлa 
cъc cвoи cъcтyдeнти, нo 
aĸo aĸтьopът пpoдължа-
вал дa я тpeтиpa ĸaтo втopa 
ĸaтeгopия, имaлa нaмepe-
ниe дa cи лeгнe c дpyг мъж.

Дeтeтo нa Beнeтa Paйкoвa - вyндepкинд?
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Камъчета и нарциси 
за Йосеф Каро

 дългОлетници

В община Ценово не 
пропуснаха да отбеле-
жат 145-ата годишнина 
от гибелта на Васил Лев-
ски. В училището в Це-
ново проявата преми-
на под мотото „145 го-
дини безсмъртие“. В за-
лата беше подредена и 
изложба с факсимилета 
от снимки и документи, 
разкриващи както из-
вестни, така и не толко-
ва популярни подроб-
ности от живота и свя-
тото дело на Апостола. 
С образователни игри 
участниците от двата 
отбора демонстрираха 
знанията си за живота 
и революционната дей-
ност на Левски. По вре-
ме на състезанията като 
фон звучаха песни, пос-
ветени на безсмъртно-
то дело великия бълга-
рин. В началото на ве-

черта преподавател-
ката Камелия Леонова 
очерта светлата и геро-
ична диря, която оста-
вя след себе си младият 
революционер от Кар-
лово. По време на иг-
рите учениците със за-
видна лекота показваха 
наученото за апостола 
на българската свобо-
да. Състезанието про-
тече в няколко кръга. 
Момичетата и момче-
тата трябваше да отго-
варят на въпроси за жи-
вота и делото на Васил 
Левски. Те не се затруд-
ниха да решат и казуси 
с мисли и цитати, изре-
чени от Апостола. Емо-
ционалният градус се 
повиши след художест-
веното изпълнение на 
стихове. На финалната 
права участниците за-
едно с многобройната 

публика тряб-
ваше да отгат-
нат пет от най-
популярните 
псевдоними 
на Васил Лев-
ски. Присъст-
ващите с под-
чертан инте-
рес се запоз-
наха и с исто-
риите на петте 
запазени през 
годините фо-
тографии на 
Апостола.

Вечерта бе-
ше организи-
рана със съдействието 
на местната комисия за 
борба с противообщест-
вените прояви на мало-
летни и непълнолетни 
и народно читалище 
„Христо Ботев“. Учени-

ците и преподаватели-
те бяха поздравени от 
Иванка Боянова - стар-
ши специалист в отдел 
„Образование и култу-
ра“ в общината.

м. ПеТров

Уважаеми господине,
Искам да споделя 

с вас един важен про-
блем за името на Репу-
блика Македония. Чия е 
Македония?

„Македония е Гър-
ция”, крещяха гръц-
ките националисти. 
Нашите институции 
мълчаха. А истината 
е, че Македония е Бъл-
гария. Там,  в Егейска 
(Беломорска) Македо-
ния, е родното място 
на моите родители, 
дядовци и прадядовци. 
След Берлинския дого-
вор от 1878 г. Вели-
ките сили, анулирай-
ки Санстефанския до-
говор, оставят земи-
те ни на Турция, т.е. 

турското робство про-
дължава до 1912 година. 
Балканският съюз – Бъл-
гария, Гърция, Сърбия и 
Черна гора, освобожда-
ва земите. В тази война 
България дава най-мно-
го жертви, но след Меж-
дусъюзническата война 
Тракия и Егейска Маке-
дония остават в преде-
лите на Гърция, Вардар-
ска Македония присвоя-
ват сърбите. България 
получава само Пирин-
ска Македония, която е 
1/10  част от цялата 
Македония.

Българите, между ко-
ито и моите родите-
ли, остават да живе-
ят под гръцко робство. 
Настъпва масов терор 
и геноцид. Много бълга-
ри са убити от гърци-
те. Убит е и моят пра-
дядо – Кара Димо. Наши-

те съотечественици са 
принудени да бягат и да 
търсят спасение във въ-
трешността на Бълга-
рия. Носталгията по 
родните места ги ка-
ра да искат да се завър-
нат (по силата на спо-
разумението Моллов - 
Кафандарис). Настъпва 
още по-страшен гено-
цид. Ако не се признаеш 
за грък, ще бъдеш убит. 
И през 1925 година кер-
ваните потеглят обра-
тно към България. 

През 1941 г. отново 
се заселихме в Беломо-
рието, върнато на бъл-
гарите. Тогава бях 5-го-
дишен, а през учебната 
1943-1944 г. бях ученик в 
1-во отделение в учили-
щето на с. Долно Броди 
– Драмска околия, род-
ното място на роди-
телите ми. Радостта 

ни обаче беше кратка. 
През 1944 г. бяхме при-
нудени пак да бягаме – 
за трети и последен 
път. По подобен начин 
бяха измъчвани и бъл-
гарите във Вардарска 
Македония.

Ето защо ние, по-
томците на нашите 
предци, на висок глас ще 
извикаме: „Македония е 
България“, а не Гърция. 
Земите на прокудени-
те ни оттам деди бяха 
заселени от т. нар. ма-
джири – гърци, преселе-
ни от Мала Азия. Що се 
отнася до името, може 
би най-подходящото е 
Западна България или 
пък Вардарска Македо-
ния, която е част от 
цялата Българска Ма-
кедония.

с уважение инж. 
ангел калаЙДЖиев,

с. Долна махала, 
обл. Пловдив

на вестника 
оáич даряваì

От стр. 1
Дарявам своята обич не само на вестника, 

но и на целия редакционен колектив начело 
с главния редактор Петьо Дафинкичев. Не 
съм се срещал с никого от вас, но трудът ви 
ни направи близки. Сигурен съм, че в студ и 
в пек сте наведени над белия лист.

Ние, читателите от бедната класа, не сме 
богати милионери, но станахме най-добрите 
спонсори на любимия вестник, като се або-
нираме целогодишно. 

Нанизът от страници представлява малка 
история на отминалите и настоящите време-
на.  Вестникът ще ми бъде другар до края на 
живота. Ние сме си необходими един на друг, 
защото сме приятели. 

Моят път ще свърши, но той трябва да ос-
тане, за да разказва на идните поколения за 
стари и нови времена.

марин БУрТов, тракторист,
с. славовица, Плевенско

Д и м и -
тра Накова 
и Нено Ди-
митров от 
с. Българ-
ка, Силис-
тренско, се 
женят през 
1962 г. За-
живяват за-
едно и за-
почват ра-
бота като 
телчари в 
ТКЗС. Раж-
дат им се и 
две деца - 
Д р у м е н к а 
и Димитър. 
Събират па-
ри и купу-
ват къща в 
нов квартал 
в Силистра, 
а децата 
тръгват на 
училище.

Д и м и -
тра работи 
3 години в ДЗС - Силистра, а след това в дет-
ска градина и във фабрика „Камъшит”, къде-
то се пенсионира. Нено завършва курсове за 
шофьор и се труди в ,,Родопа” до края на тру-
довия си път. 

След като се пенсионират, двамата се връ-
щат на село. Грижат се за магаре, прасе, козич-
ка, кокошки, патки и пуйки. В голямата градина 
отглеждат зеленчуци и плодове. Много са тру-
долюбиви и успяват да помагат със собствени-
те продукти на сина и дъщерята. 

От хубавото им грозде стават чудни вино и 
ракия. Димитра е известна в селото като май-
сторка по зарязането на лозята и всички я тър-
сят да помага. Тя е и добра домакиня - къщата 
й свети от чистота, прави вкусни гозби, баници 
и сладки. Добре се справя и с шиенето и много 
хора е пременяла с дрехи.

Димитра и Нено вече 56 години живеят в мир 
и сговор. Все още обичат да посрещат гости, ин-
тересуват се от политика, гласуват и четат вест-
ници. Радват се на малки внучки близначки.

Такива са те - не могат да живеят, без да рабо-
тят. Да им пожелаем много здраве и дълъг живот! 

Йорданка Жекова, силистра

Ще се запом-
ни денят, в 
който поче-

тохме паметта на ра-
би Йосеф Каро. Ро-
ден е преди 530 г. в 
Толедо, Испания. Се-
мейството на Йосеф 
Каро преживява ед-
но от най-трагични-
те събития в исто-
рията на евреите и 
юдаизма – изгонва-
нето им от Испания 
и Португалия. Стран-
стват от град на град, 
от страна в страна. 
Родителите му ид-
ват в Никопол в да-
лечната 1523 година. 

За евреите край-
дунавският град е 
важ но място. В него 
Каро живее и твори, 
тук 14 години пише 
„Бейт Йосеф” – „Къ-
щата на Йосеф”. В 
Никопол основава 
висша духовна ака-
демия, която за вре-

мето си няма равна в 
цяла Европа. Неговият 
дом е и първата биб-
лиотека в нашия град. 

Умира на 24 март 
1575 г. в Цфат – све-
щения град на евре-
ите. Организаторите 
на възпоменателна-

та церемония НЧ „На-
предък - 1871” и чет-
въртите класове от СУ 
”Христо Ботев” с ръко-
водители Боряна Пав-
лова и Цветелина Вла-
димирова  се бяха по-
старали да научат по-
вече за трудолюбието 

на еврейския народ, 
успял в пустинята да 
изгради  благоденс-
тваща страна. 

Там  и досега спаз-
ват обичая да почи-
тат покойниците с 
камъчета - поставят 
ги на паметните пло-
чи наравно с цве-
тята, защото олице-
творяват уважението 
към делото и живота 
на предците. Така на-
правиха и никопол-
ските деца – поло-
жиха нарисувани ка-
мъчета с цветя и още 
неразцъфнали пъп-
ки от първите нар-
циси на паметника 
на Каро.

николинка 
ХрисТова

снимка нурай 
ТаТаров

6 Страница на читателя
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Ðотондата „Свети георги” -
неïреõодно  величие

Дåíÿò íà õðàáðîñòòà

ÃÅÐÃÜÎÂÄÅÍ

От зората на християнството по-
следователи почитат свети Велико-
мъченик Георги Кападокийски не 
само като покровител на скотовъд-
ството, но и на войската. Още от XVII 
век образът на великомъченика се 
появява в европейските страни вър-
ху бойни знамена и военни отличия 
за проявена храброст. 

Първото българско знаме с изо-
бражение на светеца принадлежи 
на  наши доброволци, сражавали се 
на страната на руската армия през 
Кримската война. И до днес то се 
съхранява в Ермитажа в Санкт Пе-
тербург, Русия. 

Денят на храбростта започва да се 
чества от Българската армия още с 
нейното създаване. С указ № 1 от 1 
януари 1880 г. княз Александър Ба-
тенберг учредява военния орден 
„За храброст“ по подобие на руския 
„Свети Георги“, с който се удосто-
яват извършилите подвизи на бой-
ното поле. А с указ № 5 от 9 януари 
същата година се постановява чест-
ването на празника. Определена е 
датата 23 април – денят на свети Ге-
орги Победоносец, а от 1916 г. пора-
ди преминаване от Юлианския към 
Григорианския календар Българска-

та православна църква взема реше-
ние празничният ден да се отбеляз-
ва на 6 май.

Дълго време паралелно с Деня на 
храбростта съществува и Ден на по-
бедите, т. нар. малък Гергьовден – 27 
ноември, когато българската армия 
удържа решаваща победа в боевете 
при Сливница по време на Сръбско-
българската война от 1885 г. През 20-
те години на ХХ век двата празника 
се обединяват в един и се чества са-
мо Денят на храбростта и победите 
на 6 май. 

От 1931 г. е обявен за боен праз-
ник на войската. За първи път при 
честването на гергьовския празник 
през 1937 г. тържеството започва от 
предната вечер със заря. 

След 1989 г. Седмото Великото на-
родно събрание определя за праз-
ник на войската датата 23 август – де-
нят на решителните боеве при Шип-
ка от 1877 г. Две години - 1991 и 1992, 
българските войски честват този па-
метен ден като свой празник. 

През 1993 г. с постановление на 
МС № 15 от 27 януари отново е въз-
върната датата 6 май като Ден на 
храбростта и празник на Българска-
та армия. 

те и всеки ден искал чо-
вешка жертва, за да ги 
пусне на хората. Св. Ге-
орги убил змея 
с копието. За-
ради това све-
тецът се почи-
та като пръв 
змееборец в 
християнство-
то. Свети Ге-
орги е един от 
най-почитани-
те светци и у 
нас. Покрови-
тел е на овча-
рите, нивите, 
стадата и рас-
тителността. 

Рано сутрин-
та на Гергьов-
ден жени, мо-
ми и деца бе-
рат пролетни 
цветя и леко-
вити билки, от 
които правят 
венци и китки. С вен-
ците украсяват про-
зорците и вратите на 

къщите, а китките връз-
ват на котлите за мля-
ко, нощвите и печено-

то агне. Зелени клони 
се слагат и върху завив-
ките на децата. 

забърква с гергьовска 
роса или прясна, мъл-
чана (налята в пълно 

мълчание) или цветна 
(с натопени в нея билки 
и цветя) вода. Докато 
втасва, тестото се по-
крива с женска риза – 
“да се раждат повече 
женски агънца”. Обща-
та празнична трапеза е 
за цялото село и се пра-
ви на зелено. 

Трапезата е придру-

жена с песни, музи-
ка, танци, устрой-
ват се борби и със-
тезания. Традици-
онни са гергьов-
ските люлки, които 
се връзват на зеле-

Овчарите издояват 
обредно първото мля-
ко в котле, украсено с 

билки и цветя, 
вързани с чер-
вен конец, ко-
ито да предпа-
зят овцете от 
уроки. Коле-
нето на агне в 
чест на свети 
Георги е тра-
диционен оби-
чай. С кръв-
та му майките 
правят кръс-
тен знак по че-
лата и бузите 
на децата, за 
да бъдат здра-
ви. Бележи се и 
прагът на вра-
тата, за да се 
отпъдят маги-
ите и болести-
те от дома.

За празника 
се приготвят и специ-
ални обредни гергьов-
ски хлябове. Квасът се 

Гергьовден, на-
ричан още Гер-
гювден, Джур-

джовдън, Гюргевден, 
е сред най-големите 
пролетни празници. В 
народни песни се каз-
ва, че е „по-личен и 
от Великден”. На то-
зи ден православна-
та църква чества ве-
ликомъченик свети 
Георги Победоносец. 
Той е патрон на бъл-
гарската войска, зато-
ва 6 май е почитан и 
като Ден на храброст-
та и българската ар-
мия и е официален 
празник за страната.

Св. Георги е ро-
ден в Кападокия, Ма-
ла Азия. Заради воин-
ските си способности 
бил удостоен с вое-
нен чин трибун. Све-
тецът ревностно про-
повядвал християн-
ската вяра, заради то-
ва бил затворен в тъм-
ница и посечен през 
305 г. Близо до гроба 
му се заселил змей, 
който владеел води-

страницата подготви Уляна ПеткоВа

но дърво. Момите 
изпълняват обичая 
напяване на китки 
или пръстени, чрез 
който гадаят за бъ-
дещата си женитба. 
Ако на Гергьовден 
завали, дъждът се 
посреща с радост. 
Тогава „всяка кап-
ка дъжд е жълтица”.

Църквата ротонда  
“Св. Георги” е най-ста-
рият архитектурен па-
метник в София и един-
ствената запазена до по-
крив постройка в града 
от времето на Римската 
империя. Появата й съв-
пада с момент на голям 
разцвет на Сердика. От 
самото начало сградата 
е култова. 

Появата й датира от 
началото на IV век - от 
времето на импе-
ратор Констан-
тин Велики 
( 3 0 6 - 3 3 7 
г.), който 
много-
кратно 
п р е -
бива-
вал в 
С е р -
дика. 
На не-
го при-
п и с в а т 
фразата 
“ С е р д и к а 
е моят Рим”. 
След Милан-
ския едикт (313 г.), с 
който той обявява хрис-
тиянство за разрешена 
религия в Римската им-
перия, Ротондата става 
баптистерий – място за 
покръствания.

През VI в. при Юсти-
ниан Велики (527-565 г.) 
сградата е превърната 
в църква. Оттогава да-
тира и първата антич-
на живопис. От същото 
време се предполага, 
че църквата носи име-
то на св. великомъченик 
Георги, пострадал в Ма-

ла Азия през III век при 
император Диоклециан 
(284-305 г.). По това вре-
ме подвигът на светеца 
мъченик е доста пресен. 
С Ротондата е свързан 
един от църковните съ-
бори – Сердикийският 
(343 г.), в който взимат 
участие епископи от то-
гавашния източен и за-
паден християнски свят.

Куполът на Ротондата 
е разрушаван два пъти, 
вероятно при земетре-
сения или нашествия на 
весготите.

    Като действащ храм 
Ротондата се спомена-
ва от Владислав Грама-
тик в разказа му за пре-
насяне на мощите на св. 
Иван Рилски от Търно-
во в Рилския манастир 

през лятото на 1469 г. 
Тогава мощите на све-
теца били изложени на 
поклонение в продъл-
жение на шест дни. По 
това време църквата е 
и митрополитска кате-
драла. 

При султан Селим I 
(1512-1520 г.) Ротонда-
та е превърната в джа-
мия, наречена Гюл джа-
маси. Стенописите са за-

личени с бяла мазилка.
След Освобож-
дението е изо-

ставена и за-
немарена. 

Едва при 
с м ъ р -
тта на 
А л е к -
с а н -
д ъ р 
Б а -
т е н -
б е р г 

е при-
г о д е н а 

за негов 
временен 

мавзолей.
През 1915 г. е 

съборено минаре-
то, вътрешната мазилка 
е изчистена и се открива 
средновековната живо-
пис, състояща се от три 
пласта. След реставри-
рането на храма отно-
во е възстановено дел-
ничното богослужение 
и Ротондата пак изпъл-
нява своята най-важна 
функция, за която е по-
строена преди повече 
от 1600 години – да до-
вежда хората до Бога.
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Ìечтата на един голяì човек
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Николай кау-
фман е роден 
на 25 септември 

1925 г. в бедно работ-
ническо семейство в 
Русе, но като младеж 
учи в Габрово. Завърш-
ва Държавната музи-
кална академия с тром-
пет и музикална теория 
през 1952 г.

Започва работа към 
Института за фолклор 
при БАН. През 1973 г. 
защитава докторска 
дисертация по изкуст-
вознание. От 1979 г. е 
професор в Държавна-
та консерватория, през 
1997 г. става член-ко-
респондент на БАН, а 

през 2003 г. е удостоен 
със званието академик.

Николай Кауфман 
посвещава целия си 
творчески живот на 
проучването и съхра-
няването на българ-
ския музикален фолк-
лор. Приносът му е бук-
вално чутовен - запис-
ва над 40 000 народни 
песни и инструментал-
ни мелодии, над 2000 
хорови песни, 240 ор-
кестрови творби, музи-
ка за танцови постанов-
ки, пиеси за пиано и др.

Със съпругата си - 
Димитрина Кауфман, 
професор по музика, 
обикалят български-

на 27 март си отиде от този свят на 93-го-
дишна възраст един от най-ревностните па-
зители на българския фолклор - акад. нико-
лай янков кауфман. той бе изтъкнат музико-
вед, фолклорист и композитор, преподава-
тел в държавната консерватория и изследо-
вател на фолклора, удостоен с най-високите 
научни титли; член-кореспондент на Бан.

те градове и села и из-
дирват народни песни. 
В спомените си акад. Ка-
уфман разказваше, че са 
обиколили над 2000 сели-
ща в България с тази цел. 
Още по социалистиче-
ско време двамата пъту-
ват на собствени разнос-
ки с един москвич и ра-
ботят почти денонощно. 
Накрая излизат два тома 
с около 3000 български 
народни песни. За огро-
мния си труд Кауфман е 
награден с орден "Паис-
ий Хилендарски". Усили-
ята на Николай и Дими-
трина Кауфман са не само 
големи, но и навременни 
- три десетилетия по-къс-
но никой по онези места, 
откъдето са събирали пе-
сните, вече не ги помнел...

Като музиковед Кау-
фман завещава на поко-
ленията и много книги, 
сборници, студии и ста-

тии. Сътрудничи на ре-
дакцията за фолклор на 
Българското национал-
но радио.

Авторски творби на 
Кауфман като компози-
тор са част от реперто-
ара на ансамблите "Фи-
лип Кутев" и "Пирин", на 
Детския радиохор, на хор 
"Ваня Монева" и други. 
Негови авторски песни 
са включени във втория 
албум на "Мистерията 
на българските гласове", 
който стана световноиз-
вестен благодарение на 
Марсел Селие и получи 
наградата "Грами".

Освен като ревнос-
тен пазител на българ-
ския фолклор акад. Ка-
уфман има стотици об-
работки на еврейски на-
родни песни за хорови и 
инструментални състави.

През периода 2002-
2004 г. той издава и три 

тома с 1500 градски пес-
ни - също безценен труд 
и принос за опазване на 
музикалното ни наслед-
ство.

Акад. Кауфман има че-
тири деца - всичките му-
зиканти. Дъщеря му Ма-
рия е виртуозна флей-
т и с т -
ка, уче-
н и ч к а 
на све-
т о в н о -
извест-
ния му-
з и к а н т 
Патрик 
Г а л о а ; 
Петя Ка-
у ф м а н 
- чем-
балист-
ка, про-
фесор в 
Цюрих; 
с и н ъ т 
И в а н 
К а у -
фман - 
с о л и с т 
п е р к у -
сии в духов оркестър; Ро-
сица Кауфман - музико-
лог, изследовател на бал-
канската музика.

Така че освен огро-

мния си принос за бъл-
гарския фолклор акад. Ка-
уфман е възпитал наслед-
ници с огромна музикал-
на култура. Към собстве-
ните му деца се прибавят 
и много студенти от Кон-
серваторията, възпитани 
от него в духа на неговия 

работохо-
лизъм и 
патриоти-
зъм.

Поклон 
пред па-
метта на 
този све-
тъл образ 
в българ-
ската кул-
тура!

И не-
ка запа-
леният от 
хора като 
него огън 
да не гас-
не, а да се 
п о д д ъ р -
жа от ид-
ните по-
к о л е н и я 

родолюбци.
Това беше съкровена-

та мечта на този голям 
човек!

еми мариЯнска 

Денка Георгиева е от почти 20 го-
дини председател на читалище „Св. 
св. Кирил и Методий - 1929 г.” в с. Ис-
перихово, община Брацигово, Пазар-
джишка област. Участва и в певческа-
та група „Детелини” и хора „Росна кит-
ка”, създадени от пенсионерки в се-
лото. И в двете групи участват едни и 
същи 14 възрастни жени, знаят много 
тракийски народни песни, потомци са 
на родове, дошли от различни краи-
ща на Тракия. Днешните баби имат бо-
гат репертоар и от стари градски пес-
ни. С тях се представят на мно-
го фестивали, събо-
ри, участват във 
фолклорни 
предава-
ния по 
телеви-
зионни 
к а н а -
ли, пе-
ят и на 
празници 
на близките 
селища. Отвся-
къде се връщат с гра-
моти, награди и много признание и 
възторг от публиката. Пеят в съпро-
вод на акордеон, по-рядко - акапел-
но. Последното им участие е в Пещера, 
откъдето също се върнали с награда. 
В началото имали проблем с набавя-
нето на носиите. С времето намери-
ли фирма, която им ушила красивите 
тракийски народни носии. Ръководи 
ги най-възрастната между тях - Надеж-
да Арабаджиева, като че ли най-млада 
по душа и сърце жена. 

Всъщност пеещите баби са в ядрото 
на пенсионерския клуб, на тях се дъл-
жи организацията на  културната про-
грама  за всеки празник на селото. С 
открити за обич сърца са и другите от 

певческата група -  Росица, Анка,  Йор-
данка, Василка, която е и библиоте-
кар и секретар на читалището, Мари-
ета пък води малката си внучка, също 
Мариета, която се учи да пее с другите 
баби. На репетициите идват  и други 
внучки, които с желание  пеят с баби-
те. Когато пораснат, на тяхно място до 
бабите застават новите внучета и така 
приемствеността  продължава с поко-
ленията, за радост на бабите. Пеещи-
те баби на Исперихово са много спло-
тени и често пътуват заедно до забе-

лежителни места у нас. Всяка 
от тях си има свои-

те занимания у 
дома -  гра-

д и н и , 
к и т н и 
д в о -
рове, 
ниви, 
ж и -

веят в 
с е л с к о -

стопански 
район. В пенси-

онерската им група, 
в която членуват около 60 души, 

празнуват своите празници, органи-
зират обреди и обичаи, следват пра-
вославната и характерните традиции 
на областта. Център са и на празника 
на селото на Димитровден.  Ръково-
дителката на пенсионерския им клуб  
Йорданка Атанасова също пее в две-
те групи - „Детелини” и  „Росна китка”. 

Тук умеят да се веселят, да органи-
зират своите празници, да посрещат 
гости и да отварят сърцата си за при-
ятелства. И с обич пазят традициите 
на селото, за да ги предадат на след-
ващото поколение. За да го има род-
ния край, да я има България!

Дарина ненова

Млади фолклорни 
таланти огласиха  ем-
блематичното Първо 
студио на Българското 
национално радио, къ-
дето  се проведе гала-
концертът на ХVIII кон-
курс "Млади фолклор-
ни таланти".

Над 120 деца от ця-
лата страна на възраст 
от 3 до 18 години  пя-
ха и свириха с виртуо-

Ìлади изïълнители

Калофер, вокално-ин-
струменталната детска 
група от Военния клуб 
l – Благоевград, и та-

ланти от НУФИ "Филип 
Кутев" - Котел.

Конкурсът "Мла-
ди фолклорни талан-
ти" се организира за 
осемнайсети път от 
екипа на предаване-
то "Рано в неделя" на 
програма "Хоризонт". 
Той е основан от Ол-
га Сагаева и Даниела 
Якова, а от 2011 г. во-
дещи са Ива и Ева Ва-
лентинови, които ос-
вен "гласове" на фол-

ни. С тях се представят на мно-
го фестивали, събо-
ри, участват във 
фолклорни 
предава-
ния по 
телеви-
зионни 

лежителни места у нас. Всяка 
от тях си има свои-

те занимания у 
дома -  гра-

д и н и , 

ят и на 
празници 
на близките 
селища. Отвся-
къде се връщат с гра-

д в о -
рове, 
ниви, 
ж и -

веят в 
с е л с к о -

стопански 
район. В пенси-

онерската им група, 

зи от Оркестъра за на-
родна музика на БНР. 
Специални гости бяха 
гайдарският състав от 

клорните предавания 
"Музикална шарения" 
и "Двуглас" са и ла-
уреати на първото из-
дание на конкурса. 

Всяка неделна су-
трин от 7,30 до 8 ч слу-
шателите чуват три 
предложения, сред 
които избират един 
победител. Победи-
телите от изданията 
през 2017 г.  участва-
ха в галаконцерта  в 
Първо студио на БНР.

ÏÅÅÙÈÒÅ ÁÀÁÈ
ÍÀ ÈÑÏÅÐÈÕÎÂÎ 
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Как да премахнем 
целулита

Кои са модните цветове 
тази пролет

красиви на всяка въЗраст

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Котка  с празни очи
От стр. 1
 Романите на Скот Фицдже-

ралд "Отсам рая" (1920 г.), "Велики-
ят Гетсби"(1925 г.) и "Нежна е нощта" 
(1934 г.) са истински литературни ше-
дьоври. Писателят ги написва, както се 
изразява един критик, на грани-
цата между житейската си драма 
и любовта си към Зелда. Всъщ-
ност романът му "Нежна е но-
щта" е посветен на тази трагична 
любов. Съдбата е жестока и към 
двамата. Те се раждат в добри и 
богати семейства, талантливи са 
- бъдещето изглежда прекрасно, 
но съдбата решава друго...

 Франсис Скот Фицджералд 
израства в католическо семей-
ство. Получава добро образова-
ние. Пише разкази и пиеси още 
в юношеска възраст. Записва се 
като доброволец в армията и е 
с чин младши лейтенант, когато 
среща Зелда. Тогава тя е едва 
на 18. Скот моментално попада 
в плен на "демоничната" й нату-
ра. Написва в дневника си: "Оби-
чам я и това е началото и краят 
на всичко!"

 В един бар Зелда му доверя-
ва, че е кръстена на циганка - герои-
ня от любим роман на майка й. Всич-
ко, което му разказва, освободеното й 
поведение и чарът, с който заразява 
всички от компанията, буквално ома-
гьосват Скот.

 Зелда Сейър е родена през 1900 г. 
в щата Алабама в богато семейство. От 
малка обича да е център на внимание-
то. В младежките си години проявява 
интерес към писането и танците. Ха-
ресва вечеринките, а там никога не ос-
тава незабелязана не само с красотата 
си, а и със скандалното си поведение. 
От млада пуши, пие алкохол и безсрам-
но флиртува пред очите на всички.

 След демобилизацията през 1919 г. 
Скот Фицджералд започва работа като 
рекламен агент в Ню Йорк. Скоро след 
това предлага брак на Зелда, ала тя го 
приема несериозно.

 За разлика от дъщеря си родите-
лите й харесват младия амбициозен 
младеж, но му поставят условие - бър-
зо да си намери добре платена работа. 
Начеващият писател предлага на едно 
издателство свой ръкопис, но първи-

ят му опит за публикуване на роман е 
неудачен.

 През това време Зелда всячески 
се опитва да му покаже, че не смята 
да променя привичките и начина си 
на живот. Веднъж съдбата й изиграва 

лоша шега. Тя изпраща покана за сре-
ща на свой обожател, но обърква ад-
реса и писмото пристига при Скот. Той 
се ядосва и веднага отива при нея, за 
да потърси обяснение. В отговор Зел-
да мълчаливо сваля годежния пръстен 
от ръката си и го захвърля в лицето му.

 Отхвърленият годеник се връща в 
Ню Йорк, твърдо решен да я спечели 
на всяка цена, макар да няма никаква 
идея как точно да стане това. Прера-
ботва ръкописа на първия си роман 
и на бял свят се появява бестселърът 
"Отсам рая". Буквално на третия ден от 
излизането му Скот Фицджералд се съ-
бужда знаменит. Съдбата с един замах 
му прокарва светла пътека към успеха 
и към... Зелда. 

След сватбата двамата живеят в раз-
кош. Имената на младоженците не сли-
зат от страниците на светските хрони-
ки. Страстта на Зелда и Скот един към 
друг е повече от видима. Но скоро зад 
стените на дома им започват да се раз-
играват грозни сцени на ревност, сти-
гащи до безумие.

 Зелда не иска да се прости с флир-

таджийската си природа. Веднъж дори 
прави опит за самоубийство със сънот-
ворни, защото е изоставена от свой лю-
бовник. Скот я спасява въпреки обида-
та от предателството й. Вътре в себе си 
обаче дълбоко преживява всичко. За-
почва все по-често да посяга към чаша-
та с алкохол, съзнавайки, че неговата 
муза не само го вдъхновява да твори, 
но го води към пропаст.

 Близкият приятел на двойката - Ър-
нест Хемингуей, си позволява да каже 
веднъж публично: "Тази котка с праз-
ни очи погубва таланта на Скот!" Зелда 
продължава да живее като върху облак 
- постарому демонстрира свобода и 
харчи безразборно за прищевките си.

 Веднъж, докато обядва в едно заве-
дение, Скот Фицджералд забелязва на 
съседна маса великата балерина Айсе-
дора Дънкан и решава да й поднесе по-
читанията си. Но само докато се изпра-
ви от стола, Зелда скача от мястото си, 
тръгва да се качва с бързи крачки по 
стълбището на ресторанта и се хвър-
ля отгоре. Присъстващите замръзват 
от ужас, че се е потрошила, но за щас-
тие тя се отървава с малки навяхвания 
и... голямо одумване.

 Скоро след това младата жена за-
почва да се оплаква, че има видения и 
"чува" гласове. Диагнозата - тежка фор-
ма на шизофрения, коренно променя 
живота на семейство Фицджералд. От 
този момент нататък писателят е при-
нуден да постави на първо място в жи-
вота си лечението на Зелда. Престава 
да пише романи, задоволява се с ев-
тини пиески за пари - колкото да има 
средства, за да плаща на лекарите. Не-
щастията се редят едно след друго: той 
чупи ключица на ръката си, погребва 
майка си, а порасналата му дъщеря за-
явява, че не иска нито да учи, нито да 
работи и постоянно иска от баща си 
пари за развлечения.

„И желязно сърце не би издържа-
ло на такова напрежение!”, пише един 
критик, след като Фицджералд е по-
косен от инфаркт и умира. Зелда над-
живява Скот с осем години. Смъртта 
й е страшна – изгаря  като факла при 
пожар в психиатричната болница, къ-
дето е настанена. Доста иносказате-
лен завършек за пламенна натура ка-
то нея. И за една любов, по-унищожи-
телна и от огнена стихия!

Всички дами се 
притесняват от 
портокаловата си 
кожа или бедрата с 
целулит, затова ще 
ви предложим лес-
на домашна рецеп-
та за борба с то-
зи неприятен про-
блем.

 В борбата с до-
садния целулит се 
включва особено 
успешно утайката 
от кафето за масаж 
в засегнатите зо-
ни. Известен е ре-
зултатът от прила-
гането само на пет 
процедури на маса-
жи с кафе, при ко-
ето обиколката на 
бедрата се намаля-
ва видимо, а кожата 
е изгладена, мека и 
красива.

 За да обогатите 
тази рецепта и да 
постигнете още по-
добри резултати, 

можете да добавите 
към кафето и някои 
допълнителни със-
тавки като морска 
сол (на дребни крис-
талчета или смляна), 
1 с. л. зехтин и някол-
ко капки портокало-

во масло.
 Първо смесете 

утайката от кафето 
и солта, докато сол-
та се стопи напъл-
но. След това доба-
вете портокалово-
то масло и зехтина 
и объркайте добре.

 С така приготве-
ната смес намаже-
те бедрата и зоните, 
в които имате целу-
лит, след което за-
гърнете добре с до-
макинско фолио за 
опаковане на хра-
на. Накрая се завий-
те с одеяло и стойте 
на топло поне 1 час.

 След като отмие-
те остатъците от та-
зи полезна смес, на-
мажете бедрата и 
корема с хидрати-
ращо мляко за тя-
ло или лосион.

 Само за две сед-
мици и след четири 
или пет процедури 

ще установите, че 
вече нямате целу-
лит и противната 
портокалова кожа 
по бедрата или ко-
рема, а кожата ви 
ще е гладка и осве-
жена.

Наситен деним
Тъмният деним е 

особено актуален за 
пролет - лято 2018 как-
то като материя, така 
и само като цвят (при 
имитация при памучни 
дрехи). Това е един от 
по-нетипичните и тъм-
ни цветове за сезона и 
може да се носи като 
акцент (при аксесоари-
те) или пък от горе до 
долу като доминиращ.

Нежно жълто
Жълтото е редо-

вен гост в тенденции-
те през последните го-
дини. Няма да ни изо-
стави и сега. Този се-
зон обаче актуалният 
жълт нюанс като че ли 
е малко по-приглушен 
от наситеното слънче-
во жълто на изминали-
те години.

Дълбоко и 
тъмнозелено

Още един тъмен цвят в 
модните тенденции. Дъл-
бокото и тъмнозелено 
напомня много на каму-
флажното зелено. Подхо-
дящо е по-скоро за дрехи 
с уличен стил излъчване. 
Очаква се да го наблюда-
ваме повече при връхни-
те дрехи и аксесоарите.

Бебешко синьо
Бебешко синьо, свет-

лосиньо, няма значение 
как ще го наречем. Този 
цвят също е топ тенден-
ция за пролет/лято 2018. 
Той е нежен и приглушен 
и особено популярен цвят 
е при дрехите от полуп-
розрачни материи.

Смело червено
Какво е лятото без сме-

лото, дръзко и страст-

но червено? Червеният 
цвят е тук, за да балан-
сира малко по-тежките 
синьо и зелено и да кон-
трастира на леките пас-
телни тонове. През про-
летта е много модерно да 
съчетавате червеното с 
други ярки и наситени 
топли и студени цветове.
С аромат на мока

Почитателите на мля-
ко с кафе ще се зарадват 
на тази тенденция, дос-
та по-типична за есента 
и зимата. Цвят мока във 
всичките му тонове ще 
се радва на особен ин-
терес през сезона. Имай-

те предвид обаче, че цвят 
мока не подхожда на вся-
ка кожа. Хубавото обаче 
е, че лесно влиза в гар-
дероба на всеки, защото 
се комбинира чудесно с 
други цветове както от 
топлата, така и от студе-
ната палитра.

Люляково лилаво
 и ултравиолетово

Ултравиолетово бе из-
брано за цвета на 2018 г. 
Неговият по-светъл ва-
риант - люляково лилаво, 
пък е доста популярен на 
модните подиуми. Неза-
висимо дали  ще заложи-

те на наситения или на 
по-бледия вариант, няма 
да сгрешите.

Щипка блясък 
на всичко

Какво е животът без 
малко блясък?! През про-
летта и лятото на 2018 
дрехите и аксесоарите 
ще са украсени с умере-
но количество метален 
блясък, постигнат с кап-
си, камъчета и ламе. И то-
ва не важи само за облек-
лото за свободното вре-
ме, защото блясъкът ще 
се настани трайно дори 
в ежедневната мода.

От нежни пас-
телни тонове, през 
страстно червено и 
мистичните тъмно-
зелено и ултравио-
летово са актуални-
те цветове в модна-
та палитра за сезон 
пролет - лято 2018.

 Пастелни тонове
Някои наричат тази 

тенденция „сладоледе-
на“, защото съчетава в 
себе си всички цвето-
ве, на които децата би-
ха се радвали върху фу-
нийка за сладолед. Зад 
сладоледената тенден-
ция обаче се крият ку-
пища пастелни цветове 
– от бежово до синьо, 
от бледожълто до мен-
товозелено. Тази не-
натрапчива тенденция 
ще стои много нежно 
и женствено особено 
през пролетните месе-
ци, така че й се дове-
рете.
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От стр. 1
Затова предостави-

хме трибуна на обиде-
ните и заявихме, че дру-
гата страна е добре до-
шла да изрази позиция. 

Реакция не последва…
Интересът ни бе про-

вокиран и от постоянно 
достигащи до нас сигна-
ли за пълноценна, раз-
нообразна, интересна 
дейност от региона. И 
за доста неща, случва-

щи се там за първи път.
При предварителни-

те уговорки за посеще-
нието усетихме опреде-
лената предпазливост 
на общинската пред-
седателка Красимира 
Маринова. Областни-

ят председател Йордан 
Казаков обаче бе катего-
ричен: „Чакаме ви, има 
какво да разкажем и по-
кажем.”

Посрещнаха ни в клуб 
с богато отру-
пана маса. Не, 
не се бяха по-
старали да на-
хранят журна-
листите! То-
ва бе част от 
експонатите 
на участни-
ци в изложба-
та „Хлябът ни 
свързва – дай 
знак за прия-
телство по ре-
ка Дунав”. Раз-
личните печи-
ва са украсе-
ни с фигурки 
и багри и към 
всяко етикет-
че е поставе-
но името на 
н а с е л е н о т о 
място, откъ-
дето е дошло 
кулинарното 
п р о и з в е д е -
ние на опит-
ната домаки-
ня. 

Н а ч а л о т о 
бе, меко каза-

но, взривоопасно. Освен 
членовете на ръковод-
ството непоканен дойде 
бившият зам.-председа-
тел на Областния съвет 
инж. владимир Димов. 
Нашето посещение явно 
беше възприето от не-

примиримо спо-
рещите по устав-
ни и организаци-
онни въпроси за 
някакъв вид арби-
траж. Слава богу, 
след кратка пре-
пирня успяхме да 
убедим „натрап-
ника”, според до-
макините, че же-
ланието е не да 
изнасяме на по-
каз кухненски 
тайни, а да сме по-
лезни на огромна-

та аудитория на нацио-
налния седмичник със 
споделения опит. Защо-
то и преди, и сега в гра-
да и областта структури-
те на СП-2004 са сред во-
дещите по доста показа-
тели в страната. Интере-

суват ни 
н а й - в е -
че нова-
т о р с к и -
те идеи, 
за да се 
м н о ж а т 
последо-
вателите 
им. 

- Дожи-
вях да се 
видим на 
живо – 
сърдечно 
ни пре-
гърна по-
ч е т н и я т 
п р е д с е -
дател на 
о р г а н и -
зираното 

пенсионерско движе-
ние михаил луканов. 

От 1992 г. той апостол-
ски е обикалял градче-
тата и селцата, за да се 
изградят структурите и 
почти от първия брой 
е постоянен читател на 
„Пенсионери” вече 27 
години. Убеден е в по-
лезността на вестника и 

изключителните му ка-
чества. Въодушевени от 
високата оценка, насо-
чихме разговора към 
това, за което бяхме до-
шли. Няма да пропуснем 
и огорчението на доайе-
на, че само 10 на сто от 
близо 60-те хиляди въз-
растни хора в областта 
членуват в съюза. 

-  Имаме 103 друже-
ства и клубове в 69 на-
селени места – започна 
изложението си област-
ният председател Йор-
дан казаков. – Усили-
ята да привличаме все 
повече хора в органи-
зацията се сблъскват 
с битови и финансови 
проблеми. Помещения-
та, които ползваме, са 

97. Организацията ни е 
единствената, предста-
вляваща пенсионери-
те във всички 8 общи-
ни на Русенска област. 
Стремим се да не бъдем 
само културно-просвет-
на НПО. В устава е запи-
сано, че СП-2004 е на-
ционално сдружение 
с нестопанска цел, до-
броволна, независима, 
партийно необвързана 
обществена гражданска 
организация на всич-
ки категории пенсио-
нери без оглед на въз-
раст, партийна принад-
лежност, идеи, верски 
убеждения. Спазваме 
тези правила и най-ва-
жната цел – да защита-
ваме интересите, прес-
тижа и достойнството 

на възрастните хора 
като равни пред за-
кона, правото им на 
медицинско и транс-
портно обслужване, 
снабдяване с лекар-
ства и медикамен-
ти, задоволяване 
на културните и ду-
ховните потребно-
сти. Според наше-
то ръководство са-
мо с протести, об-
ръщения и деклара-
ции нещата няма да 
се променят. Бълга-
рия не е бедна. Бе-
дни са 90% от на-
селяващите я. Зато-

ва, когато се обръща-
ме към властта, ние не 
само искаме увеличе-
ние на доходите, но и 
сочим откъде може да 
се вземат средствата. 
Несправедливият пло-
сък данък е на първо 
място. Не е нормално 

всички да се мерят 
с един аршин. Кой-
то печели повече, 
трябва да дава по-
вече за обществото. 
Масовото реклами-
ране на хазарта съ-
що е подвеждащо 
и вредно. Частните 
съдия-изпълнители 
преследват социал-
но слаби длъжници 
за неплатени смет-
ки от по 20-30 лв. 
и забавени креди-
ти. Готови са да ли-
шат от жилище до-

карани до мизерия не-
щастници. Няма стра-
на в Европа с толкова 
пренебрежително от-
ношение към пенсио-
нерите. Дори на Балка-
ните сме най-зле! В Сло-
вения пенсионерският 
съюз е в управление-
то и наложи минимал-
на пенсия от 500 евро 
(980 лв.). В Албания, Ко-
сово, Сърбия, Македо-
ния, Босна и Херцегови-
на пенсиите са два-три 
пъти по-високи от на-
шите. В някои от прави-
телствата пенсионери-
те са представени във 
властта. Ние имаме въз-
можност да посещава-
ме дунавските държави 
и от първа ръка знаем 

каква е истината. Сра-
муваме се, че не можем 
да извоюваме полагае-
мите ни се права. Дори 
законът за възрастни-
те хора от години чака 
депутатите да наме-
рят време за него. 
Актуализацията на 
всички пенсии до 
2008 г. е задължи-
телна. Притеснява 
ни и демографска-
та криза, за която се 
говори, но нищо съ-
ществено не се пра-
ви. Поставяме тези 
и други болезнени 
проблеми при об-
съжданията на раз-
лични форуми. 

Желанието да на-
учим повече за кул-
турните мероприятия бе 
удовлетворено от отго-

ворничката за направле-
нието гергана василева. 

-  Традиционно в Ру-

се и населените места 
на областта дружества-
та и клубовете отбеляз-
ват празници, юбилеи 
и срещи. Стремим се и 
към развлечения, при-

влекателни за възраст-
ните и самотните хора. 

Над 1000 души взе-
мат постоянно учас-
тие в разнообразни 
културно-просвет-
ни, певчески, спорт-
ни и други занима-
ния. Съставите пече-
лят награди и грамо-
ти. От 1996 г. провеж-
даме областния фес-
тивал „Талантът въз-
раст няма”. Беше ре-
гионален, прерасна в 
международен. Идват 
състави от дунавски-
те градове. Тази годи-
на ще е през октом-
ври. Популярна е и 
фотоизложбата „Гра-
дината в моя дом”. 
Съревновават се ог-

ромно количество сним-
ки за всички сезони.

10 На гости в Русе

Условия за пълноценен

Председателката на общинската 
организация красимира маринова 
с експонат от поредната изложба

инж. владимир димов

михаил луканов

йордан казаков

рени колева

гергана василева
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В разговора се вклю-
чи и шефката на об-
щинска-
та орга-
низация 
к р а с и -
м и р а 
м а р и -
н о в а : 
„ И с к а м 
да до-
бавя, че 
активно 
участва-
хме във 
в ъ з с т а -
новките 
за тър-
жества-
та, пос-
ветени на 140-годиш-
нината от влизането 
на генерал Тотлебен в 
Русе, заедно с друже-
ство „Традиция”. Мно-
го популярна е иници-
ативата „Шарено хоро”. 
Приемат се положител-
но и заниманията „Пле-
тем с баба”. Така се сти-
мулира приемственос-
тта между поколения-
та. „Корени и криле” е 
пък за българската ше-
вица - национална цен-
ност, която е задължи-
телно да съхраним.”

- Предполагам, че 
сме единствените със 
страница в интернет – 

споделя г-н Казаков. – 
Чрез нея разпростра-
няваме богата и раз-
нообразна информа-
ция. Всички члено-
ве на ръководството 
имат електронни адре-
си и обменят актуални-
те проблеми за съюзна-
та дейност. Работим за 
компютърното ограмо-
тяване на нашите чле-
нове.

-  Да не пропуснем 
да подчертаем – на-
месва се рени коле-
ва, зам.-председател 
и отговорник за ком-
пютризацията – помо-
щта, която получаваме 
от русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев”, 
от регионалната биб-
лиотека „Любен Кара-
велов” и Европейския 
информационен цен-
тър. Стотина души ве-
че преминаха обуче-
нието. Без интернет е 
невъзможно да разви-
ваме международната 
дейност. 

И в това направле-

ние русенци са първен-
ци. Установяването на 

връзка с 
Центъра 
за под-
д ъ р ж а -
що обу-
ч е н и е 
при уни-
версите-
та в град 
Улм, Гер-
м а н и я , 
п р е з 
2010 г. 
в пря-
ко съ-
т р у д н и -
ч е с т в о 
и пълно 

съдействие от препо-
д а в а т е -
ли и съ-
трудници 
на Русен-
ския уни-
верситет 
з а п о ч в а 
процесът 
за сбли-
ж а в а н е 
на срод-
ни орга-
н и з а ц и и 
от Дунав-
ския ре-
гион. Ру-
с е н ц и 
участват в 
осем про-

екта, обе-
динени под 
общото на-
и м е н о в а -
ние „Дунав-
ска работ-
на мрежа”. 
Били са на 
мероприя-
тия в Хър-
ватия, Гер-
мания, Ав-
стрия, Ру-

мъния, Словения. Об-
менят опит и добри 
практики. Финансира-
нето е осигурено по 
европейската програ-
ма „Европа – на граж-
даните” и от фонда-
цията „Баден-Вюртен-
берг” от община Улм. 
Обсъждани са пробле-
ми в отделни панели, 
като активното старе-
ене в Европа, устойчи-
востта на културното 
наследство, миграци-
ята, екологията и т. н. 

Интересен е проектът 
„Дунавски университе-
ти”. Провеждат се дис-
кусии за ролята на на-
уката в живота на въз-
растните хора. Възник-
ва идея за създаване-
то на университет за 
третата възраст. В ре-
зултат на това акаде-
мичното ръководство 
на РУ „Ангел Кънчев” 
през 2014 г. създава 
Център за обучение на 
възрастни. За съжале-
ние ресурсното обез-
печение е недостатъч-
но. Търси се подкрепа 
от областната админи-
страция…

- Проектът „Дунавски 

разкази” бе с главен ко-
ординатор проф. Н. Ми-
хайлов от нашия уни-
верситет, казва г-н Каза-
ков. – Творци предста-
виха свои истории, из-
разени чрез художест-
вено слово. Австрий-
ските колеги отпечата-
ха богато илюстрован 
алманах с произведе-
нията на повече от 50 
участници от шест стра-

ни. С много емо-
ции бе свързан 
и „Желаният Ду-
нав”. Началото бе 
поставено в клуба 
на пенсионерите 
в село Тръстеник 
от главния коор-
динатор на про-
екта Кармен Ща-
делхофер. Целта 
бе да се изплетат 
малки килимче-
та, с които да се 
илюстрират стра-
ните. Те бяха изло-
жени на площада 

пред най-високата ка-
тедрала в света в град 
Улм, следвайки конту-
рите на Дунава. Обща-
та им дължина е 2857 
км. Нашите хора заед-
но със силистренци по-
криха българския учас-
тък. Отличиха се пенси-
онерите от Сливо поле 
и Иваново. 

Текущият проект е 
„Вкусовете на Дунава. 
Хляб. Вино. Билки”. Въз-
становяват се стари ре-
цепти. Село Бръшлян и 

сливополската органи-
зация отново се отли-
чават. Те показват оби-
чаи от посяването, от-
глеждането, прибира-
нето, смилането, омес-
ването и поставянето 
на хляба на масата.

Понеже бе спомена-
то Сливо поле, за ра-
дост председателката 
на тази организация 
присъстваше на сре-
щата. веска Узунова 
съжали, че не е довела 
и кмета. Защото вален-
тин атанасов е удосто-
ен със званието „Най-
добър кмет на малък 
град” за 2017 г. веро-
ятно и заради изклю-

чителното внимание, 
с което се отнася към 
пенсионерите. 

- Отношенията ни с 
местната власт са за 
пример! – хвали се 
симпатичната госпо-
жа. – Имаме 19 клу-
ба и във всеки един 

от тях - най-малко по 
петима годишни або-

нати за вест-
ник „Пенсио-
нери”. Не пла-
щаме ток, во-
да, телефон, 
такса смет. 
Участваме в 
з а с е д а н и я т а 
на общинския 
съвет. Еже-
месечно кме-
тът се среща 
с актива, ка-
ни ни при се-
бе си, ръку-
ва се с всеки 
и разпитва за 
проблемите, 
които в голя-
ма степен впо-
следствие ре-
шава. Пред-
ставям ви 
п л а н - с м е т к а 
за средства-
та, отпуска-

ни от общинския бю-
джет. Дават ни се 1000 
лв. за участие в проек-
тите на областната ор-
ганизация и универси-
тета. Имаме дори му-
зикален педагог със 
заплата 300 лв. месеч-
но, който работи с пев-

ческите ни колективи. 
Посети ни телевизион-
ната знаменитост Иван 
Звездев с кулинарно-
то си предаване. Кме-
тът награди участни-
ците. Добре ще е, ако 
и чрез вестника изка-
жем благодарност на 
нашия кмет.

Накрая думата взе 
румян Дамянов, зам.-
председател по органи-
зационните въпроси.

-  Отделяме особено 
внимание избраните 
председатели на дру-
жества и клубове, тех-
ните заместници, каси-
ерите и т. н. да бъдат 
компетентни - споделя 
той. – Взетите решения 
трябва да се отразяват 
в отчети със срок и от-
говорник и да се сле-
ди за изпълнението им. 
Активът се обучава за 
нещата, полезни в ра-

ботата им. Имаме из-
градена система за въ-
трешна информация. 
Държим на връзките 
с читалищата и други 
организации, като тази 
на запасните офицери. 
Провеждаме съвмест-
ни мероприятия…

11На гости в Русе

живот и изява

спомен от началото – участници в панелната дискусия „Устойчивост на кул-
турното наследство – национална и европейска идентичност” – 19.III.2011 г.

Хлябът ни свързва -  
дай знак за приятелство по река дунав

Предстояща международна конференция "три поколения заедно в диги-
талния свят" - 12 май 2018 г. в Зала 2-101 на русенския университет

веска Узунова

кметът на сливо поле  
валентин атанасов

румян дамянов

Първоначалната напрегнатост отдавна се бе изпарила. Последва 
признание, че са ни очаквали като троянски кон, дошъл да превземе кре-
постта отвътре и да търси недостатъци. най-малкото заради огор-
чените бивши заслужили лидери на русенското пенсионерство. Повто-
рихме още веднъж, че междуличностните отношения са предмет на дру-
ги инстанции. Засега времето работи в интерес на редовите членове. 
създадени са условия за пълноценен разнообразен живот и изява. това 
е и целта на организацията. не са загърбени социалните направления 
за въздействие на властта. дадоха ни цяла папка документи – доказа-
телство за активност. разделихме се с обещанието правдиво да разка-
жем за обстановката тук. ако има и други мнения за споделеното, ще 
им отделим подобаващо внимание. Орисани сме да служим на истина-
та и го правим с чисти помисли.

Петьо ДаФинкичев, наталия генаДиева
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Понякога и аз не съм 
лишен от предчувствие. 
Само ден преди бяг-
ството на двамата реци-
дивисти от Централния 
софийски затвор зада-
дох във фейсбук въпро-
са "Кога за първи път чу-
хте думата "менте"? Как-
то може да се види в про-
фила ми, поне 90 на сто 
свързват този момент с 
началото на демокраци-
ята. Смятат, че сега все-
ки прави, каквото си ис-
ка, докато тогава е имало 
ред. Акцентът неслучай-
но е върху реда. Защо-
то и преди, при кризите 
в снабдяването с някой 
продукт, ни предлагаха, 
да речем, не кафе, а за-
местителя му инка. 

Плановата икономи-
ка поражда дефицити. 
Поради лоши разчети, 
слаба реколта, неблаго-
приятна международна 
конюнктура и какви ли 
не други фактори. Зара-
ди недостиг на работна 
ръка даже. В незабрави-
мия филм "Вилна зона" 
другарят Недев обясня-
ваше неудачите с черве-
ния пипер с това, че ня-
ма кой да окопава зеле-
ния. При пазарната ико-
номика обаче дефицит 
по дефиниция не тряб-
ва да има.

Търговецът това и ча-
ка - нещо да липсва. Мо-
же да е от другия край 
на света, но ще го дос-
тави. Хем ще го продаде 
на по-висока цена, хем и 
потребителското търсе-
не ще е удовлетворено. 

Може да не влезе в дос-
та от домовете, но паза-
рът е характерен тъкмо 
с това, че премества спи-
рачката от щанда в порт-
фейла. На витрината же-
ланата стока може да се 
кипри, но няма 
да украси оня 
хладилник, на 
чийто собстве-
ник не дос-
тигат парите. 
Равновесието 
е постигнато, 
макар и в ущ-
ърб на бедни-
те, и всичко е 
точно, както се 
пее в една пе-
сен.

Но не и у нас. Защо да 
се главоболят по близ-
ки или далечни пазари 
първоначалните и по-
сетнешните натрупвачи 
на капитала, като могат 
да ни пласират ментета? 
Всичко започна от алко-
хола, от фалшивите ра-
кии на ромския цар, от 
челния, а по-точно - чер-
ния, му опит, приложен 
къде ли не по страната. 
За да се дойде до момент, 
в който едва ли не всич-
ко е менте. В дните пре-
ди Възкресение Христо-
во за пореден път научи-
хме, че пазарът е залят 
от козунаци без мляко 
и яйца. В кравето масло 
се влага забранен про-
тивогъбичен препарат. 
Руската салата е без яй-
ца, но със захар, нишес-
те и дори пясък. В салата-
та "Снежанка" липсва ос-
новната й съставка - ки-

селото мляко. Нито ру-
сенското варено е както 
преди, нито бозата дори. 
Хлябът редовно се пред-
лага недопечен, не го ли 
консумираш веднага, на 
следващия ден пръсти-

те ти пропадат във фили-
ите. Сиренето е от сухо 
мляко, доматите са с ко-
чани, пилешкото е с хор-
мони. И това не е всич-
ко. Продават се ментета 
дрехи, обувки, очила, ав-

точасти, лекарства дори.
В производството се 

влагат заместители, а не 
стандартните суровини, 
но не защото няма откъ-
де да се доставят, а тъй 
като излиза по-евтино 

на онзи, 
който ни 
пробут-
ва стока-
та си на 
п а з а р а . 
Доходи-
те му на-
р а с т в а т 
за сметка 
на наше-
то здра-
ве и жи-
вот. Така 

е в обществото, в което 
движеща сила е печалба-
та, а не човекът. Съвсем 
слаба утеха е, че забога-
тяващият от фалшифика-
ти също е посвоему не-
щастен. Защото виждаме 

На българската политическа борса случаят "Скри-
пал" срина котировките на Цветанов и клиничните 
русофоби у нас до призрачни стойности.

Не е нужно да си напъваш акъла, за да стигнеш до 
този извод след запознаване с проучването на "Га-
лъп". 88% от допитаните одобряват позицията на пра-
вителството по случая "Скрипал". Тоест одобряват, че 
София не реагира на ниво стаден евроатлантически 
инстинкт и не изпъди руски дипломати. И не одобря-
ват Цветанов, който с призива "да застанем солидар-
но зад евроатлантическата общност" се напъваше да 
ни вкара в измаменото стадо. 81% избират позицията 
на Борисов срещу 5% - тази на Цветанов. 

Цели 81% не виждат реални доказателства за ру-
ска вина в ситуацията със "Скрипал". И само за 6% 
от българите доказателствата са достатъчни - всъщ-
ност до такова призрачно представителство са из-
паднали зомбираните ни евроатлантици и амери-
канофили.

Ако минем от Борисов на политически език,    
налагаТ се слеДниТе иЗвоДи

най-напред положителното отношение към Ру-
сия остава трайна тенденция в българското общест-
вено съзнание. Нещо повече, колкото повече Запа-
дът истерясва срещу Русия, толкова по-симпатична 
става тя. Това пролича още в началото на украин-
ския конфликт, след това в руската намеса в Сирия, 
а последния път беше миналата година, когато до-
питване показа, че 86% от българите не възприе-
мат Русия като заплаха, въпреки че ГЕРБ я посочи 
точно като такава в последната концепция за наци-
онална сигурност.

второ, сегашното допитване показва, че българска-

та общественост гласува вот на недоверие на Цвета-
нов и русофобите колкото по случая "Скрипал", тол-
кова и по отношението им към оста Запад - Русия.

Трето, допитването илюстрира нагледно, че Цве-
танов и съответните лица, партии, НПО-та и кръгове 
не просто са в убийствено малцинство, но са и в раз-
рез с националните нагласи по същите теми. Цветанов 
и американофилите губят правото да представляват 
българското обществено мнение - и това е най-теж-
ката политическа оценка. Те губят представителност 
по въпроса, стават "нелегитимни" - нищо че същест-
вуват и действат по всички изисквания на демокра-
цията и правовата държава и направо се маргинали-
зираха по въпроса. В този смисъл морално би било 
да се оттеглят от политическата сцена по споменатите 
теми, макар и не след изборно поражение.

четвърто, в интерес на Цветанов, Паси и сие е да 
се извинят на българската общественост, че са сгре-
шили, задето са искали да я натикат в евроатлантиче-
ското стадо. Както гласи народната мъдрост, признат 
грях - половин грях. 

Има обаче и още няколко извода, които отиват от-
въд допитването. Петият извод е, че с цялото си по-
ведение Цветанов и сие се позиционираха за сетен 
път като

слУги на чУЖДи инТереси 
и са готови да бъдат дърпани от кукловодите, без 

изобщо да се замислят. Явно Цветанов е готов на то-
ва не само на закуските във Вашингтон. И българска-
та общественост безпогрешно ги разпозна чрез от-
говорите на допитването, макар в него да липсваше 
такъв въпрос.

Юри миХалков

България е паднала с още две места  и от 109 
през 2017 г. вече е на 111-о място в класацията за 
свободата на печата в света за 2018 година. Това 
показват данните от годишния доклад на непра-
вителствената организация "Репортери без гра-
ници", който беше публикуван на 25 април.

"Въпреки че в момента България председател-
ства ЕС, е на най-ниско място в индекса от всич-
ки страни в Западните Балкани, някои от които 
са кандидати за членство в съюза. Корупцията и 
сблъсъкът между медии, политици и олигарси са 
широко разпространени", пише още в документа.

В него са споменати депутатът от ДПС Делян 
Пеевски и медийната му група "Нова Българска 
Медийна Група Холдинг" ЕАД, която с шест из-
дания контролира 80 на сто от медийното раз-
пространение.

Разпределянето от правителството на евро-
пейски средства за определени медии се про-
вежда с пълна липса на прозрачност, което ефек-
тивно ги подкупва да бъдат "по-меки" в отразя-
ването си и изцяло да се въздържат от засягане 
на някои теми, посочва още докладът. Заплахите 
и атаките срещу журналистите се засилиха през 
последните месеци и може да се окаже опасно да 
бъдеш журналист в България, допълват авторите.

На първо място е Норвегия, следвана от Шве-
ция, Холандия и Финландия.

"Класацията за съжаление отразява феноме-
на на засилващо се изразяване на омраза срещу 
журналисти в редица държави и отприщване-
то на тази омраза е наистина опасно", обобщава 
Кристоф Дьолоар - генерален секретар на непра-
вителствената организация.

Áúëãàðèÿ ñå ñðèâà 
â ìåäèéíàòà ñâîáîäà

Става въпрос за истината и 
лъжата. Както всички хора, и аз 
знам, че човекът за разлика от 
животните е съзнателно съще-
ство. И щом е така, трябвало да 
служи на истината. Но не е така. 
Крайнодесни, главно политици, 
знаят, че капиталистическа Бъл-
гария беше силно изостанала 
във всяко отношение. Знаят и 
това, че по време на социализма 
тя се превърна в развита индус-
триална страна. Но отричат тази 
абсолютна истина. Не им хареса 
нашето модерно развито селско 
стопанство и взеха, че създа-
доха закон, чрез който репре-
сивни съвети го ликвидираха. 
Разгромиха и животновъдство-
то. Върнаха земята на хората, 
но те нямаше с какво и как да я 

обработват. Сега по официални 
данни 35% от нея е пустееща и 
селяните, лишени от своя поми-
нък, масово напуснаха селата.

Кой не знае, че умните хора 
не рушат, не събарят, а подо-
бряват и усъвършенстват!

Преди години пак такива слу-
ги на лъжата казаха, че отхвър-
лят 45-те години социализъм, 
или те не са съществували.

Едва ли някой друг по света 
е постигнал това – да заличи 
45 години! Ако тези изменници 
на истината пишеха календари, 
сега България нямаше да е в 
2018 г., а в 1973 г., т.е. 45 годи-
ни назад. Значи те са извоювали 
собствен патент.

Мълчат по това, което сочи 
международната статистика, че 

по брутен вътрешен продукт на 
глава от населението социалис-
тическа България е на 28-о мяс-
то сред всички държави в све-
та. Мълчат и за това, че у нас 
имаше безплатно образование 
и здравеопазване, каквито ня-
маше в нито една капиталисти-
ческа държава.

Смятам се за образован чо-
век. Но все пак явно не ми дос-
тигат умствени възможности 
да си обясня подобно явление. 
Една част от политиците зна-
ят истината, но не я казват, а 
съзнателно я заменят с груба 
лъжа. Какви са тези хора? При-
родата ли нещо им е отнела, 
или са получили мозъчно съ-
тресение! 

никола неновски, 
Шумен

Що за хора са зложелателите на социализма

как и той хвърля парите 
си за ментета. За набе-
дени хубавици с несмет-
ни количества силикон, 
хиалурон и ботокс, с ко-
рекции и екстеншъни. 
Но може и да не съзна-
ва нещастието си, защо-
то и вкусът му е менте.

Но това не е всичко. 
Насърчени навярно от 
успеха си на пазара, мен-
тетата налазиха де що ви-
дят. Дали ще са калинки 
или гинки, има ги във вся-
ка сфера. И във всяка от 
властите. Изпъплили са 
дори по най-високото. И 
това на никого по върхо-
вете не прави впечатле-
ние, сигурно защото на-
където и да се огледат, 
все себеподобни виж-
дат. В ниското се драз-
нят, смятат даже, че и де-
мокрацията, и държавата 
ни са ментета. Не смея да 
кажа, че не са прави тък-
мо за да не вляза и аз в 
комфорта на ментетата.

А сега за предчувстви-
ето ми. Ден след въпро-
са ми във фейсбук двама 

тежко въоръжени прес-
тъпници избягаха не от 
някой оръжеен склад, 
а от затвора. Заплаши-
ли надзирателите, пре-
одолели няколко поста 
и изчезнали през парад-
ния вход. Дотам ги гони-
ла единствено чистачка-
та. А министърът съоб-
щи, че цяла година зна-
ели за подготвяното бяг-
ство, но не успели да го 
осуетят. Хич не му мина-
ва през ума, че дори да е 
така, това не е за казване, 
хеле пък в парламента. 
Защото е признание, че 
държава всъщност няма. 
Че единствено чистачка-
та не е менте. Дано не 
го е сторила, защото са-
мо тя не е била част от 
схемата. Или защото се е 
подразнила, че убийци-
те са тичали по току-що 
измития коридор. Ако 
това е в основата на ку-
ража й, ще загубим вяра 
и в нея. А загубим ли вя-
ра в чистачката, загуби-
ли сме всичко.

иво аТанасов
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БНТ свяТ

БНТ 2

 

ПеТък, 4 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 Обзор “Лига Европа”
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сид - дете на науката 2
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 

Европа”
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
22:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Любомир 

Денев, Весела Морова и 
Маги   Алексиева - Мей

0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
3:00 История.bg
4:00 Зелената линейка
5:00 Рецепта за здраве
5:15 Още от деня
5:55 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 5 маЙ 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Библиотеката
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Куче в чекмедже /Рада 

Москова на 85 години/
15:30 Кунг Фу панда
17:00 Вяра и общество  
18:00 Пътят към ФИФА Светов-

но първенство 2018 
18:30 Извън играта
19:00 90 г. от рождението на 

Георги Русев
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Летовници
22:50 Евровизия 
22:55 Студио Х: Лабиринт
0:00 Убивай ме нежно
1:55 Капри
3:00 Най-големите музеи в 

света
3:25 Днес и утре
3:50 Извън играта
4:20 Бразди 
4:50 Иде нашенската музика
5:50 Малки истории

неДелЯ, 6 маЙ  
6:50 Неделно евангелие
6:55 Животни по пижами
7:20 Бакстър
7:45 Денят на храбростта 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа

13:00 България от край до 
край 6

13:30 Непозната земя
14:00 Аз съм, Българийо, твоя 

дъщеря - концерт на 
Поли Паскова

14:55 Тримата от запаса
16:30 Служебен защитник
17:00 Спортна треска
18:00 Пътят към ФИФА Светов-

но първенство 2018 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Обещанието 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Кербала
22:45 Евровизия 
22:50 Краен срок
0:20 Летовници
2:20 Убивай ме нежно
4:10 Дойче Веле: Шифт
4:25 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
5:25 Кунг Фу панда

ПонеДелник, 7 маЙ
6:55 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:30 България от край до 

край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 
13:30 Концерт на Мая Нешкова 
15:15 Кунг Фу панда 2
16:45 Едно Антарктическо 

лято
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 Международен цирков 

фестивал Монте Карло
19:00 Стани богат

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Геният
22:55 Евровизия 
23:00 Ролинг Стоунс: Оле, оле, 

оле - пътуване през Ла-
тинска Америка

0:40 Денят започва с Култура
1:55 Геният
2:50 Краен срок
4:15 Днес и утре
4:45 Здравето отблизо
5:45 Телепазарен прозорец 

вТорник, 8 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Песенен конкурс на 

Евровизия 2018 /първи 
полуфинал/

0:00 Най-големите музеи в 
света: Почивка за влюбе-
ни в Трувил

0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Днес и утре
2:40 Япония днес
2:50 Референдум
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 9 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Енигма
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 2

0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
2:55 Въпрос на чест 2
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

чеТвърТък, 10 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Комитски времена
22:00 Песенен конкурс на Ев-

ровизия
0:00 Най-големите музеи в 

света: Музеят “Мон Сен 
Мишел”

0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри

ПеТък, 4 маЙ 
06:00 От ръцете на мама
06:30 Непозната земя /избра-

но/
07:00 Часът на зрителите /

избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Под вълните на Черно 

море
09:00 По света и у нас
09:15 Тайните на Варненското 

злато 
10:05 Япония днес
10:15 Местно време
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Знаете ли, че...
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:00 Европа днес
19:10 Зачеркнатият класик
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Ново 10 + 2
22:30 История от Бронкс
00:30 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
00:35 Местно време
01:05 История.bg
02:05 Време за губене
02:35 Тайните на Варненското 

злато 
03:25 Знаете ли, че...
03:40 Непозната земя /избра-

но/
04:10 Часът на зрителите /

избрано/
04:40 Зачеркнатият класик
05:30 Туристически маршрути

съБоТа, 5 маЙ 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Пътешествия
07:00 Сафарито на Скаут
07:50 Сид - дете на науката 2
08:15 Сагуа - сиамската котка
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ /избра-

но/
09:30 Български уроци 
10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

край 5
11:30 Време за губене 
12:00 Ай да идем
12:30 Европа без граници: “Ед-

на несбъдната мечта”
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 История от Бронкс
16:00 Огън и вода
16:50 Пътувай с БНТ 2
17:20 Червената кралица
18:15 Балада за Гунди 
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Сватбен параклис
22:15 Хорът на Турецкий
23:30 Добър ден с БНТ 2
00:30 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
00:35 Червената кралица
01:30 Абсурдите с БНТ 2
02:00 Пътувай с БНТ 2
02:30 Човекоядката  
04:20 Рецепта за култура 
05:20 Ленти и документи: „Гер-

гьовден

неДелЯ, 6 маЙ 
06:05 Вкусни изкушения
06:35 Европа без граници: “Ед-

на несбъдната мечта”
07:05 Сафарито на Скаут
07:30 Сид - дете на науката 2
08:20 Сагуа - сиамската котка
08:35 Животни по пижами
09:00 Неделна литургия
10:30 Рано рани Свети Георги
11:30 Библиотеката
12:30 Родени да побеждават
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Сватбен параклис
15:30 Само с любов
16:40 Да зазвънят чановете
17:10 Пътувай с БНТ 2
17:40 Червената кралица
18:35 Бойните маршове на 

България
19:25 На опера с БНТ 2: “Силата 

на съдбата” от Джузепе 
Верди

20:00 По света и нас
20:45 Сибирският бръснар
23:20 Добър ден с БНТ 2
00:20 Евровизия
00:25 Червената кралица
01:20 Пътувай с БНТ 2
01:50 Сибирският бръснар
04:30 Библиотеката

ПонеДелник, 7 маЙ 
6:00 Пей ми песен: „Мама 

Гуга“
6:30 Непозната земя /избра-

но/
7:00 Часът на зрителите /

избрано/
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2

10:15 Местно време
10:45 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:15 Пред олтара на операта /
избрано/

11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Английският съсед
13:30 Пътеводител БГ /избра-

но/
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:55 Шифт
19:10 Тайните на Варненското 

злато – култура или ци-
вилизация

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2
21:30 Човекът от Ла Манча
23:10 Ленти и документи: За 

„Джаза на оптимистите“
23:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:00 Днес и утре
0:30 Местно време
1:00 Английският съсед
2:00 Пред олтара на операта /

избрано/
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя /избра-

но/
4:00 Часът на зрителите /

избрано/
4:30 Огън и вода
5:20 Знаете ли, че...

вТорник, 8 маЙ
6:00 Ръченица
6:25 Непозната земя
6:55 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до 

край 4
11:50 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Английският съсед
13:30 Опознай България
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Евроновини: В бъдещето
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:55 5 минути София
19:05 Дивният флорентинец
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Часът на зрителите
21:30 Мартенски музикални 

дни - Русе 2018: “Танго 
без граници”

22:30 Виена през погледа на 
чужденците

23:15 Ленти и документи
0:00 Днес и утре
0:30 Местно време
1:00 Английският съсед
2:00 България от край до 

край 4
2:35 Добро утро с БНТ 2
3:35 Непозната земя
4:05 Часът на зрителите 
4:35 Америка днес
5:30 Днес и утре

срЯДа, 9 маЙ 
6:00 Бисери от Македония: 

„Шарена черга“
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите
7:30 Денят започва с Култура
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Опознай България 
11:15 България от край до 

край 4
11:45 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:50 Епоха
19:30 Пътуващо студио на 

БНТ 2 в Югозападна 
България: „Пътят, който 
променя живота ни“ 

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Песенен конкурс на 

Евровизия 2018 /първи 
полуфинал/

23:30 Ленти и документи
0:05 Изкуството на 21 век
0:35 Местно време
1:05 Америка днес
2:00 България от край до 

край 4
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя 
4:00 Часът на зрителите 
4:30 Епоха

чеТвърТък, 10 маЙ 
6:00 Академик Михаил Арнау-

дов
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Пътуване в миналото
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Български уроци – аз уча 

български 
11:15 Знаете ли...
11:30 Квадрат 500
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:20 Европа днес
13:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

14:00 Денят започва с Култура
15:15 Под вълните на Черно 

море
15:35 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:55 Поне за миг да полетя 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Някъде на картата
0:20 Изкуството на 21 век
0:50 Местно време
1:20 Някъде на картата
3:10 Добро утро с БНТ 2
4:10 Непозната земя /избра-

но/
4:40 Часът на зрителите /

избрано/
5:10 Знаете ли...
5:35 Изкуството на 21 век

ПеТък, 4 маЙ 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Киното срещу властта
13:30 Вълшебните приказки на 

щурчето
14:00 Да изсвириш виртуозно 

живота си
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Зелената линейка 
16:15 Рецепта за здраве
16:30 Часът на зрителите  
17:00 Време за губене 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 България от край до 

край 2 
19:30 Малки истории
19:40 Своенравната Лара
20:00 По света и у нас
21:00 Панорама 
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:30 Евровизия 
23:35 В кадър
00:05 Непозната земя
00:35 Още от деня
01:15 Пътувай с БНТ 2
01:45 Местно време
02:15 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 5 маЙ 
06:00 Време за губене 
06:30 Зелената линейка 
07:30 Пътувай с БНТ 2
08:00 Ай да идем 
08:30 Български уроци – аз уча 

български 
09:00 Съвременници: “Хляб от 

бронз”
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “Инспек-

торът и нощта”
14:30 Време за губене 
15:00 Библиотеката
16:00 На опера с БНТ 2: “Евге-

ний Онегин”  
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:15 Европейски маршрути
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Духове в старите къщи 

на София
21:50 Вампири, таласъми
23:35 Евровизия 
23:40 Нощни птици
01:35 Часът на зрителите
01:05 Рецепта за култура 
02:05 България от край до 

край 2 
02:35 Библиотеката
03:35 Духове в старите къщи 

на София
04:40 Абсурдите с БНТ 2

05:10 В кадър
05:40 Непозната земя

неДелЯ, 6 маЙ 
06:10 Детски етно фестивал 
07:10 Свети Георги - закрилник 

на Русе
07:45 Денят на храбростта
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 БГ кинокласика: “Бягство 

в Ропотамо”
14:40 Извън играта
15:10 Афиш
15:25 Битките за Европа: 

“Никопол - последната 
столица”

16:00 Баскетбол /мъже/
18:00 Бразди 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Полифония
21:50 Господин за един ден
23:15 Афиш
23:30 Евровизия 
23:25 Спортна треска
00:25 Извън играта
00:55 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
01:55 Иде нашенската музика
02:55 Свети Георги - закрилник 

на Русе
03:25 Нощни птици
04:30 Малки истории
05:30 Опознай България /из-

брано/

ПонеДелник, 7 маЙ 
6:00 Детски етно фестивал
6:55 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:30 Знаци по пътя: Георги 

Русев 
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Давай, Даан, давай! 
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 “Ботевград -битката на 

героя и предателя”
15:55 Музикален парад на во-

енните духови оркестри
17:30 Местно време
18:00 Афиш
18:15 Гуин и драконът
18:30 Баскетбол /мъже/
20:25 Евровизия 
20:30 Непозната земя
21:00 История.bg
22:00 90 г. от рождението на 

Георги Русев
23:40 Евровизия 
23:45 София в един снимачен 

век: Софийските адреси
0:05 Извън играта
0:35 Часът на зрителите  
1:05 България от край до 

край 2 
1:35 Местно време
2:05 Вяра и общество с Горан 

Благоев 

вТорник, 8 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Да построиш чешма
12:00 По света и у нас
12:30 Детски етно фестивал
13:30 Гуин и драконът
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Европейски маршрути
18:30 Баскетбол /мъже/: Ака-

демик Бултекс – Балкан /
Ботевград/

20:30 Върховният - Райнхолд 
Меснер в България

21:00 Референдум
22:00 Песенен конкурс на Ев-

ровизия
0:00 Пътувай с БНТ 2
0:30 Още от деня
1:10 Съвременници: “Хляб от 

бронз”
1:40 Местно време
2:10 Малки истории
3:10 Джендемът рай за жи-

вотните
3:40 Извън играта
4:10 „Бързо, лесно, вкусно” 
4:40 Денят започва с Култура
5:55 Зелена светлина

срЯДа, 9 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Моята сестра Тина
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Баскетбол /мъже/
18:30 Европейски маршрути
18:40 Съвременници: “Етюд за 

два рояла”
19:35 Малки истории
19:45 Големият улов
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 От нищо нещо  (Анета 

Сотирова на 70 г.)
22:30 Непозната земя
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:10 Време за губене 
1:40 Местно време
2:10 Нощни птици
3:05 Съдби човешки
3:40 Да построиш чешма
4:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории

чеТвърТък, 10 маЙ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Големият улов
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Пътувай с БНТ 2
19:00 Поклонници на свободата
19:30 Малки истории
19:45 Давай, Даан, давай! 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Обещанието 2
22:00 Песенен конкурс на 

Евровизия 2018 /втори 
полуфинал/

0:00 Време за губене 
0:30 Още от деня
0:45 Мотоспорт екстра
1:15 Абсурдите с БНТ 2
1:45 Местно време
2:15 Библиотеката
3:15 София в един снимачен 

век: Софийските адреси
3:35 Бразди 
4:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 4 маЙ 
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п./ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”, с. 1, еп. 115
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.1, еп. 68
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината”, с.11, еп. 12
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници”, с.1, еп. 80
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
14

21:00 Премиера: „Столичани в 
повече“, с.12, еп.10

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение”, с.3, 
еп. 1

01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу 
04:30 „Времето лети”, с.3, еп. 33
05:30 „Легендата за Кора” 

съБоТа, 5 маЙ
06:00 „Робо и Страшко” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”, с.4, еп. 14, 15 
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T”  
12:00 bTV Новините  
12:30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
13:00 „Андре” – драма, прик-

люченски, семеен (САЩ, 
1994), режисьор - Джор-
дж Милър, актьори - 
Кейт Карадин, Тина Мар-
джорино, Челси Фийлд, 
Джошуа Джаксън, Шейн 
Майър и др.

15:00 „Истински истории“ 
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

– документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите – поре-

дица за журналистиче-
ски филми 

20:00 „Нежна полиция” - ек-
шън

22:10 „Пропукване” – крими-
нален

00:30 „Убиец на пътя 3“ – ужас, 
трилър(САЩ, 2004), ре-
жисьор - Деклан Обрин, 
актьори - Кен Кирзингър, 
Джеси Хъч, Бен Холинг-
суърт, Джианаполо Вену-
та, Кирстен Праут и др.

02:00 „Андре” – драма, прик-
люченски

03:40 „Cool…T”  /п./
04:40 „Времето лети”, с.3, еп.33
05:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./

неДелЯ, 6 маЙ
06:00 „Робо и Страшко” 
07:00 „Като на кино“ – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…” – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мястото БГ” – докумен-

тално предаване 
13:00 „Агент в оставка” – ек-

шън, комедия
15:00 „Ден на подбора” – дра-

ма, спортен
17:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Гласът на България“ 
21:30 „Папараци“ 
22:30 „Добри момчета” 

– „Добри момчета“ - 
биографичен, драма, 
криминален, (САЩ, 1990), 
режисьор - Мартин 
Скорсезе, актьори - Ро-
бърт де Ниро, Рей Лиота, 
Джо Пеши, Лорейн Брако

01:00 „Нюйорска пиеса“ – дра-
ма, комедия (САЩ, 2008), 
режисьор - Чарли Кау-
фман, актьори - Филип 
Сеймур Хофман, Катрин 
Кийнър, Сейди Голд-
стийн, Том Нунън и др. 

03:00 bTV Репортерите /п./ 
– поредица за журна-
листически филми и 
разследвания 

03:40 „Търси се…” /п./ – токшоу 
с водещи Меги и Нели 

04:40 „Времето лети”, с.3, еп.35 
05:30 „Лице в лице”

ПонеДелник, 7 маЙ
06:00 „Легендата за Кора” - 

анимация
07:00 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „София Грейс и Роузи: 

Кралско приключение“ - 
приключенски

14:00 „Уморените лъвове” - ко-
медия, драма

16:00 „Полетът на феникса” - 
екшън, приключенски 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” еп. 81

19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем ” - сери-
ал, с. 2, еп. 15

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу 

23:30 bTV Новините - късна 
емисия 

00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.3, еп. 2

01:00 „Уморените лъвове” - 
комедия, драма, приклю-
ченски (САЩ, 2003), ре-
жисьор - Тим МакКанис, 
актьори - Майкъл Кейн, 
Хейли Джоуел Осмънд, 
Кира Седжуик, Джош 
Лукас, Диърдри О`Конъл 

02:30 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу 

04:30 „Времето лети” - сериал, 
с.3, еп. 36

05:30 „Легендата за Кора” 

вТорник, 8 маЙ
06:00 „Легендата за Кора” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
 12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” еп. 116
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.1, еп. 69
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” еп. 13
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” еп. 82

19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” еп. 16
21:00 MasterChef България - 

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

черно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия 
00:00 „Под наблюдение” - се-

риал, с.3, еп. 3
01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-

ал 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 37
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

срЯДа, 9 маЙ
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” - сериал, с. 1, еп. 
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15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.1, еп. 70

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината” - сериал, с.11, еп. 
14

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 83

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 17

21:00 „Смени жената“ - семей-
но риалити

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу 

23:30 bTV Новините - късна 
емисия 

00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.3, еп. 4

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 38
05:30 „Лице в лице” /п./  

чеТвърТък, 10 маЙ
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин” - информа-

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

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” - сериал, с. 1, еп. 
118

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.1, еп. 71

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината” - сериал, с.11, еп. 
15

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” - сериал, с.1, 
еп. 84

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 18

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

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение”  еп. 5
01:00 „Шест сестри” 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” 
04:30 „Времето лети” - сериал

ПеТък, 4 маЙ
06:00 „Революция Z”  с.3, еп.1
07:00 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.5
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.3
09:30 „Под прикритие“- драма, 

криминален (САЩ, 2007), 
режисьор - Джордж 
Менделук, актьори - Шо-
ни Смит, Майкъл Уудс, 
Гордън Майкъл Улвът, 
Лори Триоло и др. 

11:30 „Революция Z”  с.3, еп.2
12:30 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.5
13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.4, еп.4
14:30 „Крилати същества“ 

– драма (САЩ, 2008), 
режисьор - Роан Уудс, 
актьори - Гай Пиърс, 
Дакота Фанинг, Маршал 
Алман, Джеймс Бадсон, 
Кейт Бекинсейл, Форест 
Уитакър, Дженифър Хъд-
зън, Джаки Ърл Хейли и 
др.

16:30 „Имате поща” – комедия
19:15 „Г-н Майката на отбора” 

– комедия, семеен, (САЩ, 
2009 г.) режисьор - Уилям 
Деър, актьори - Джордж 
Лопес, Даниела Боба-
дийа, Джейн Линч

21:00 „Транспортер” – екшън, 
криминален, трилър 
(САЩ, Франция, 2002), 
режисьор - Кори Юен, 
актьори - Шу Ки, Джей-
сън Стейтам, Мат Шулц, 
Франсоа Берлеани и др.

22:45 „Гордост и слава” – дра-
ма

01:15 „Анри Наварски” – био-
графичен, драма, военен 
(Германия, Франция, 
2010), режисьор - Джо 
Байер

съБоТа, 5 маЙ
06:00 „Под прикритие“- драма, 

криминален (САЩ, 2007), 
режисьор - Джордж 
Менделук, актьори - Шо-
ни Смит, Майкъл Уудс, 
Гордън Майкъл Улвът, 
Лори Триоло и др. 

08:15 „Зад решетките” – дра-
ма, екшън (САЩ, 1989), 
режисьор - Джон Флин, 
актьори - Силвестър Ста-
лоун, Доналд Съдърланд, 
Джон Амос, Дани Трехо, 
Дарлане Флойгел, Том 
Сайзмор и др.

10:00 „Имате поща” – комедия
12:30 „Като на кино” – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

13:30 „Зората на планетата на 
маймуните” - драма

16:15 „Транспортер” – екшън, 
криминален, трилър 
(САЩ, Франция, 2002), 
режисьор - Кори Юен, 
актьори - Шу Ки, Джей-
сън Стейтам, Мат Шулц, 
Франсоа Берлеани и др.

18:00 „Хвани ме, ако можеш” – 
драма

21:00 „Индиана Джоунс: Похи-
тителите на изчезналия 
кивот“ - приключенски, 
екшън (САЩ, 1981), режи-
сьор – Стивън Спилбърг, 
актьори – Харисън Форд, 
Карън Алън, Пол Фрий-
мън, Ронълд Лейси, Джон 
Рис-Дейвис, Алфред 
Молина, Денхолм Елиът, 
Волф Калер и др.

23:30 CinemaX: „Дело на 
дявола” - ужаси (САЩ, 
2014), режисьори - Мат 
Бетинели-Оплин, Тайлър 
Джилет

01:15 „Като на кино” 
02:15 „Шанхай” - драма, ро-

мантичен, трилър (САЩ, 
Китай, 2010)

неДелЯ, 6 маЙ
06:00 „Внимавай с бавачката“ 

– трилър (Канада, 2017), 
режисьор – Чад Кроучук, 
актьори – Ашли Скот, 
Мич Райън, Уди Джефрис 
и др.

08:00 „Крилати същества“ – 
драма

10:00 „Г-н Майката на отбора” 
– комедия, семеен, (САЩ, 
2009 г.) режисьор - Уилям 
Деър, актьори - Джордж 
Лопес, Даниела Боба-
дийа, Джейн Линч

11:45 „Мъже на честта“ – 
драма (САЩ, 2000), 
режисьор - Джордж 
Тилман Младши, актьори 
- Арнолд Шварценегер, 
Джейми Лий Къртис, Том 
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа 
Карере и др.

14:15 Премиера: „Аутобан” 
– трилър, екшън (Вели-
кобритания, Германия, 
2016), режисьор – Еран 
Крийви, актьори - Никъ-
лъс Холт, Бен Кингсли, 
Антъни Хопкинс, Фели-
сити Джоунс и др.

16:30 „Индиана Джоунс: Похи-
тителите на изчезналия 
кивот“ - приключенски

19:00 „Чарли Сейнт Клауд” 
– драма, (САЩ, 2010), 
режисьор - Бър Стиърс, 
актьори - Зак Ефрон, 
Аманда Крю, Ким Бей-
сингър

21:00 „Градът” – драма, крими-
нален

23:30 „Аз: Началото” – драма, 
фантастика (САЩ, 2014), 
режисьор – Майк Кей-
хил, актьори – Майкъл 
Пит, Стивън Ян, Астрид 
Берже-Фрисби, Брит 
Марлинг и др.

01:45 „Гордост и слава” – дра-
ма, трилър

ПонеДелник, 7 маЙ
06:00 „Революция Z” - сериал, 

с.3, еп. 2
07:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.6
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.4

09:15 „Градът” - драма
12:00 „Революция Z”  еп.3
13:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.7
14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.5

15:00 „Г - н Майката на отбора” 
- комедия, семеен

16:45 „Аз: Началото” - драма, 
фантастика (САЩ, 2014), 
режисьор - Майк Кейхил

19:15 „Зад решетките” - дра-
ма, екшън (САЩ, 1989), 
режисьор - Джон Флин, 
актьори - Силвестър Ста-
лоун, Доналд Съдърланд, 
Джон Амос, Дани Трехо, 
Дарлане Флойгел, Том 
Сайзмор 

21:00 Премиера: Esio Trot 
- комедия, семеен, 
романтика (Великобри-
тания,2015), режисьор 
- Даарбла Уалш, актьори 
- Джеймс Кордън, Сало 
Гарднър, Дъстин Хофман, 
Ричард Кордери, Джуди 
Денч 

22:45 „Любовта се случва” 
- драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Брандън Кемп, актьори 
- Франсис Конрой, Арън 
Екхарт, Дженифър Анис-
тън, Саша Александър, 
Мартин Шийн, Джон 
Каръл Линч, Джуди Гри-
ър 

01:00 „Революция Z” - сериал, 
с.3, еп.3

02:00 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.4, еп.7

вТорник, 8 маЙ
06:00 „Революция Z” - сериал, 

с.3, еп. 3
07:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.7
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.5

09:30 „Коледен герой“ - драма, 
романтичен (Канада, 
2016), режисьор - Джор-
дж Ершбамър, актьори 
- Анна Хъчисън, Маркус 
Роснър, Анита Браун, 
Брус Доусън, Джери 
Тримбъл 

11:30 „Революция Z” - сериал, 
с.3, еп.4

12:30 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.4, еп.8

13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.6

14:30 „Градът” - драма, крими-
нален

17:00 „Бел“ - биографичен, 
драма, романтичен

19:15 „Внимавай с бавачката“ 
- трилър (Канада, 2017), 
режисьор - Чад Кроучук, 
актьори - Ашли Скот, 
Мич Райън, Уди Джефрис 

21:00 „Островът” - драма, ек-
шън, трилър (САЩ, 2005) 

23:45 „Коледен герой“ - драма, 
романтичен (Канада, 
2016), режисьор - Джор-
дж Ершбамър, актьори 
- Анна Хъчисън, Маркус 
Роснър, Анита Браун, 
Брус Доусън, Джери 
Тримбъл 

01:30 „Революция Z” - сериал, 
с.3, еп.4

02:30 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.4, еп.8

03:30 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.6

 срЯДа, 9 маЙ
06:00 „Революция Z” - сериал, 

с.3, еп. 4
07:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.8
08:15 „Островът” - драма
11:15 „Революция Z” - сериал, 

с.3, еп.5
12:15 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.9
13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.7

14:15 „Внимавай с бавачката“ - 
трилър 

16:00 „Любовта се случва” - 
драма, романтичен

18:30 „Градът” - драма, кри-
минален, трилър (САЩ, 
2010), режисьор - Бен 
Афлек, актьори - Бен 
Афлек, Ребека Хол, Джон 
Хам, Пийт Постълуейт, 
Блейк Лайвли, Крис 
Купър, Слейн, Джеръми 
Ренър, Тайтъс Уеливър 

21:00 „Крадец на животи” - 
трилър, мистъри (САЩ, 
2004), режисьор - Ди 
Джей Карузо, актьори - 
Анджелина Джоли, Итън 
Хоук, Пол Дано, Кийфър 
Съдърланд, Джина Ро-
уландс, Оливие Марти-
нес, Чеки Карио 

23:15 „Хората, на които дър-
жиш” - драма, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Робърт Редфорд, ак-
тьори - Робърт Редфорд, 
Шая Лебьоф, Джули 
Кристи, Сюзан Сарандън, 
Стенли Тучи, Ник Нолти, 
Крис Купър, Стивън Рут, 
Ричард Дженкинс  

01:45 „Революция Z” - сериал, 
с.3, еп.5

02:45 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.4, еп.9

03:45 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - еп.7

 чеТвърТък, 10 маЙ
06:00 „Революция Z” еп. 5
07:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.9
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.7

09:15 „Бел“ - биографичен, 
драма, романтичен

11:30 „Революция Z” еп.6
12:30 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.4, еп.10
13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.8

14:30 „Островът” - драма, ек-
шън, трилър

17:15 „Коледен герой“ - драма
19:15 „Транспортер” - екшън, 

криминален, трилър 
(САЩ, Франция, 2002), 
режисьор - Кори Юен, 
актьори - Шу Ки, Джей-
сън Стейтам, Мат Шулц, 
Франсоа Берлеани 

21:00 „Нощ в музея” - екшън, 
комедия, фентъзи (САЩ, 
2006), режисьор - Шон 
Леви, актьори - Бен 
Стилър, Карла Гуджино, 
Дик Ван Дайк, Били 
Кобс, Джейк Чери, Оуен 
Уилсън, Робин Уилямс, 
Патрик Галахар 

23:15 “Любов и други невъз-
можни неща” - драма 
(САЩ, 2009) , режисьор 
- Дон Рос, актьори - На-
тали Портман, Скот Коен, 
Лиса Кудроу, Чарли Тан, 
Лорън Амброус, Майкъл 
Кристофър 

01:15 „Революция Z” - сериал, 
с.3, еп.6 

02:15 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.4, еп.10

03:15 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.7, еп.8

ПеТък, 4 маЙ
06:00 „Кое е това момиче” с.4
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Без пукната пара” с.4
09:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
10:00 „Без инструкции” - ко-

медия, драма (Мексико, 
2013), режисьор – Еу-
хенио Дербес, актьори 
- Еухенио Дербес, Джеси-
ка Линдзи, Даниел Рей-
мънд, Лорето Пералта и 
др.

12:00 „Страхотни новини“ – се-
риал

12:30 „Щурите съседи“ – сери-
ал

14:00 „Теория за големия 
взрив“ – сериал

15:00 „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Столичани в повече” 

с.12
 18:00 „Щурите съседи” – сери-

ал
19:30 „Моето семейство” с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” с.4
21:00 „Приятели” с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.6
00:00 „Без инструкции” - ко-

медия, драма (Мексико, 
2013), режисьор – Еу-
хенио Дербес, актьори 
- Еухенио Дербес, Джеси-
ка Линдзи, Даниел Рей-
мънд, Лорето Пералта и 
др.

02:00 „Кое е това момиче“ – се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ – се-
риал

04:00 „Модерно семейство” – 
сериал

05:00 „Кое е това момиче“ – се-
риал
съБоТа, 5 маЙ

06:00 „Кое е това момиче” с.4
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.4
08:00 „Майк и Моли” с.5
09:00 „Онези от партера” – с.1
10:00 „Боунфингър“ - комедия
12:00 „Столичани в повече“ 

с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
14:00 „Приятели“ – сериал
15:00 „Моето семейство“ – се-

риал
16:00 „Закотвени“ – сериал
17:30 „Щурите съседи“ – сери-

ал
20:30 „Високосна година“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, Ирландия, 2010), 
режисьор - Ананд Тъкър, 
актьори - Ейми Адамс, 
Матю Гууд, Кейтлин Ол-
сън, Адам Скот, Мартин 
Шърман, Брайън Мили-
гън, Джон Бърк, Джон 
Литгоу и др.

22:30 „Фитнес Тони” – сериал
23:30 „Закотвени” – сериал
01:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал
02:00 „Кое е това момиче“ – се-

риал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал
05:00 „Фитнес Тони“ – сериал

неДелЯ, 6 маЙ
06:00 „Кое е това момиче” с.4
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.4
08:00 „Майк и Моли” с.5
09:00 „Онези от партера” – с.1
10:00 „Високосна година“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, Ирландия, 2010), 
режисьор - Ананд Тъкър, 
актьори - Ейми Адамс, 
Матю Гууд, Кейтлин Ол-
сън, Адам Скот, Мартин 
Шърман, Брайън Мили-
гън, Джон Бърк, Джон 
Литгоу и др.

12:00 „Столичани в повече“ 
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

14:00 „Приятели“ – сериал
15:00 „Моето семейство“ – се-

риал
16:00 „Закотвени“ – сериал
17:30 „Щурите съседи“ – сери-

ал
20:30 „Боунфингър“ - комедия 

(САЩ, 1999), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Еди Мърфи, 
Робърт Дауни младши., 
Хедър Греъм, Терънс 
Стамп, Кристин Баран-
ски, Джейми Кенеди и 
др.

22:30 „Фитнес Тони” – сериал
23:30 „Закотвени” – сериал
01:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал
02:00 „Кое е това момиче“ – се-

риал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал
05:00 „Фитнес Тони“ – сериал

ПонеДелник, 7 маЙ 
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Без пукната пара”
09:00 „Столичани в повече” - 

сериал, с.12
10:00 „Хотел за кучета” 
12:00 „Страхотни новини“ - се-

риал
12:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
14:00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели 

2018” - комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи” 
19:30 „Моето семейство” - се-

риал, с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.4
21:00 „Приятели” - сериал, с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
00:00 „Хотел за кучета” - ко-

медия (САЩ, Германия, 
2009), режисьор - Тор 
Фройдентал, актьори 
- Ема Робъртс, Джейк 
Т. Остин, Дон Чийдъл, 
Джон Симънс, Лиса 
Кудроу, Кайла Прат, 
Кевин Дилън, Трой Джен-
тил, Робин Лий 

02:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ - се-
риал

04:00 „Модерно семейство” - 
сериал

05:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

 вТорник, 8 маЙ
06:00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.4
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Без пукната пара” - се-

риал, с.4
09:00 „Комиците и приятели 

2018” - комедийно шоу
10:00 „Запознай се с един при-

ятел” - комедия
12:00 „Страхотни новини“ 
12:30 „Щурите съседи“ 
14:00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи” 
19:30 „Моето семейство” - се-

риал, с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.4
21:00 „Приятели” - сериал, с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
00:00 „Запознай се с един при-

ятел” - комедия (Италия, 
2010) , режисьор - Карло 
Ванзина, актьори - Раул 
Бова, Кели Райли, Бра-
бора Бобулова, Мартина 
Стела, Алесандро Болид, 
Паоло Калабреси, Стефа-
но Диониси 

02:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ - се-
риал

04:00 „Модерно семейство” - 
сериал

05:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал 

 срЯДа, 9 маЙ
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Без пукната пара”
09:00 „Шоуто на Слави”
10:00 „Тайният живот на Уол-

тър Мити” - комедия
12:00 „Страхотни новини“ - се-

риал
12:30 „Щурите съседи“
14:00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели 

2018” - комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи” - сери-

ал
19:30 „Моето семейство” - се-

риал, с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.4
21:00 „Приятели” - сериал, с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
00:00 „Тайният живот на Уол-

тър Мити” - комедия, 
приключенски, драма, 
фентъзи (САЩ, Велико-
британия, Канада, 2013), 
режисьор - Бен Стилър, 
актьори - Бен Стилър, 
Кристен Уиг, Ейдриан 
Мартинез, Катрин Хан, 
Адам Скот 

02:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ - се-
риал

04:00 „Модерно семейство” - 
сериал

05:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал 

 чеТвърТък, 10 маЙ
06:00 „Кое е това момиче” 
06:30 „Предградие” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Без пукната пара” - се-

риал, с.4
09:00 „Комиците и приятели 

2018” - комедийно шоу
10:00 „Всъщност е забавна ис-

тория“ - драма, комедия
12:00 „Страхотни новини“ - се-

риал
12:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
14:00 „Теория за големия 

взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи” - сери-

ал
19:30 „Моето семейство” - се-

риал, с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.4
21:00 „Приятели” - сериал, с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
00:00 „Всъщност е забавна 

история“ - драма
02:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал
02:30 „Предградие“ - сериал, 

с.3
03:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
04:00 „Модерно семейство” - 

сериал
05:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал 
05:30 „Предградие“ - сериал
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ПеТък, 4 аПрил
07.00 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Полицаите от края на 
града” (премиера) – ко-
медиен сериал

22.00 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите“ 

съБоТа, 5 аПрил  
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Таткова  градина 2” – с 

уч. на Куба Гудинг мл., 
Пол Рей, Локлин Мънро, 
Ричард Гант, Тамала Джо-
унс и др.

14.50 „Нагоре с краката“ –  с 
уч. на Стив Мартин, Куин 
Латифа, Юджийн Ливай, 
Джоан Плоурайт, Джийн 
Смарт и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Съкровището: Книгата 

на тайните” –  с уч. на 
Никълъс Кейдж, Джъс-
тин Барта, Даян Крюгер, 
Джон Войт, Ед Харис, 
Харви Кайтел, Брус Грий-
нуд и др.

22.40 „Проповедникът с 
картечница“ –  с уч. на 
Джерард Бътлър, Ми-
шел Монахан, Майкъл 
Шанън, Маделин Карол, 
Кати Бейкър, Ричард 
Горети, Кори Лардж, 
Джъстин Майкъл Бранд 
и др.

01.15 „Абитуриентски бал” –  с 
уч. на Ейми Тийгардън, 
Томас Макдонъл,  Девон 
Никсън, Даниел Кембъл 
и др.

04.30 „Нагоре с краката” –  с 

уч. на Стив Мартин, Куин 
Латифа, Юджийн Леви, 
Джоан Плоурайт, Джийн 
Смарт   и др. /п/
неДелЯ, 6 аПрил

06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Треньор по свалки” – с 

уч. на Ерик Мабиус, Брук 
Д’Орси, Кати Наджими, 
Джоди Томпсън, Джина 
Холдън и др.

14.15 „Щипка любов” (премие-
ра) – с уч. на Джен Лили, 
Брендън Пени, Кандис 
Макклър, Пери Гилпин и 
др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Колибри” (премиера) 

– с уч. на Джейсън Стей-
тъм, Агата Бузек, Вики 
Макклър, Бенедикт Уонг 
и др.

22.00 „Капан”– с уч. на Брус 
Уилис, Райън Филип, 
Фифти Сент, Джеймс 
Ремар, Шон Тоуб и др.

23.30 „Дай ми още”– концерт 
на Анелия

00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.15 „Съкровището: Книгата 
на тайните” –  с уч. на  
Никълъс Кейдж, Джъс-
тин Барта, Даян Крюгер, 
Джон Войт, Ед Харис, 

Харви Кайтел, Брус Грий-
нуд и др. /п/ 

04.50 „Щипка любов” –  с уч. 
на Джен Лили, Брендън 
Пени, Кандис Макклър, 
Пери Гилпин и др. /п/

06.00 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПонеДелник, 7 маЙ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Хвани и пусни” – с уч. на 

Дженифър Гарнър, Тимъ-
ти Олифант, Кевин Смит, 
Джулиет Луис, Фиона 
Шау и др.

14.45 „Като рицарите” – с уч. 
на Хийт Леджър, Руфъс 
Сюъл, Пол Бетани, Алън 
Тъдик, Джеймс Пюрфой 
и др. 

17.30 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване /п/

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода“ 
– забавно предаване, 6 
сезон 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 3 сезон 

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA /п/ 
вТорник, 8 маЙ

06.20 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „На кафе” – предаване на 
NOVA

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

срЯДа, 9 маЙ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA /п/

чеТвърТък, 10 маЙ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” 
01.00 „Черният списък” – сери-

ен филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо“ 
03.00 „Ритъмът на мечтите”
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПеТък, 4 маЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ 
21:30 „Без монтаж”/п/
22:00 „Спорт в обектива”
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -09:00 – Пов-

торения

съБоТа, 5 маЙ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 НОВИНИ
21:30 „Без монтаж”/п/
22:00 Спорт в обектива”
23:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ/п/
01:30- 09:00 – Повторения

неДелЯ, 6 маЙ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева

21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 07:00 – Повторения

ПонеДелник, 7 MAЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ

20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

вТорник, 8 маЙ
 05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Времето, календар, хо-

роскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс”/п/
12:00 НОВИНИ
12:25 Телемаркет
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ

20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

срЯДа, 9 маЙ
 05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/

23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

 чеТвърТък, 10 маЙ
 05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

ПеТък, 4 маЙ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт

19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБоТа, 5 маЙ
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова

17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

неДелЯ, 6 маЙ 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Прогноза за време-

то
10.15  Телестар
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45  Спорт
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  „Интервю на деня”

13.00  Централни обедни 
Новини

13.25 Прогноза за време-
то

13.30  новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПонеДелник, 7 маЙ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.30  новини
13.35  Спорт
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен ин-

формационен блок

вТорник, 8 маЙ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.30  новини
13.35  Спорт
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

срЯДа, 9 маЙ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
13.00  Централни обедни 

Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

чеТвърТък, 10 маЙ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”

10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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ПеТък, 4 маЙ
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести
12:00 Правила жизни
12:30 Жемчуга
14:00 Вести
14:40 Жемчуга. Продол-

жение
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Сын моего отца
23:25 Первая Междуна-

родная профессио-
нальная музыкаль-
ная премия “BraVo”

01:50 Заяц, жаренный 
по-берлински

02:35 Мелодия на два 
голоса. Х/ф

05:00 Правила жизни
05:30 Пряничный домик

съБоТа, 5 маЙ
06:00 Бабушка на сносях;
09:30 “Маша и медведь”. 

Мультфильмы
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Живые истории
11:00 Вести
11:20 Вести
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 “Измайловский 
парк”. Большой 
юмористический 
концерт

14:05 Данила Козловский. 
Герой своего времени

14:50 Искатели
15:40 Гергиев край
16:25 Горожане. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Приличная семья 

сдаст комнату. Х/ф
00:25 Романтика романса
01:20 Влюблен по соб-

ственному жела-
нию. Х/ф

02:55 Опять замуж. Х/ф

04:40 Искатели
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

неДелЯ, 6 маЙ
06:00 Источник счастья. 

Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разреша-

ется
13:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
14:05 Билет в Большой
14:45 Пешком... Смоленск 

пограничный
15:15 Шаг навстречу. Х/ф
16:35 Мои дорогие. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Обменяйтесь ко-
льцами. Х/ф

02:05 Танго мотылька. Х/ф

ПеТък, 4 маЙ
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:20  «Давай поженимся!» (16+)
16:10  «Мужское / Женское» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Екатерина Климова, Максим 

Дрозд, Александр Панкра-
тов-Чёрный в многосерий-
ном фильме «По законам 
военного времени» (12+)

23:20  Премьера. «Михаил Шемя-
кин. Потом значит никогда» 
(16+)

00:30  Игорь Петренко, Фёдор Бон-
дарчук, Паулина Андреева 
в многосерийном фильме 
«Спящие» (16+)

01:40  Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадянов в 
комедии «СуперБобровы» 

03:15  Олег Меньшиков, Сандрин 
Боннэр, Сергей Бодров (мл.), 
Татьяна Догилева, Катрин Де-
нёв, Богдан Ступка в фильме 
«Восток-Запад» (16+)

съБоТа, 5 маЙ
06:00  Новости
06:10  Татьяна Кравченко, Евгений 

Князев в многосерийном 
фильме «Смешная жизнь» 

07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:35  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:25  Премьера. «Людмила Гурчен-

ко. Карнавальная жизнь»
11:25  «Людмила Гурченко. Песни о 

войне» (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  Кино в цвете. «Небесный ти-

хоход»
13:50  «Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня»
14:50  Фильм «А зори здесь тихие...»
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:15  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  Премьера. Екатерина Кли-

мова, Максим Дрозд, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный в 

многосерийном фильме «По 
законам военного времени» 

23:15  Игорь Петренко, Дмитрий 
Ульянов в многосерийном 
фильме «Спящие-2» (16+)

01:00  Валентин Гафт, Ирина Розано-
ва, Евгений Миронов, Елена 
Яковлева, Сергей Никоненко 
в фильме «Анкор, ещё Ан-
кор!» (16+)

02:45  Ита Эвер, Владимир Седов, 
Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук, Андрей Харитонов 
в фильме «Тайна „Чёрных 
дроздов“» (12+)

04:20  Александр Кулямин, Мар-
гарита Сергеечева, Игорь 
Ясулович в фильме «Жил 
отважный капитан» (12+)

неДелЯ, 6 маЙ
06:00  Новости
06:10  Татьяна Кравченко, Евгений 

Князев в многосерийном 
фильме «Смешная жизнь»

08:00  «Смешарики. ПИН-код»
08:10  «Часовой» (12+)
08:40  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Вера Васильева. Секрет её 

молодости» (12+)
11:15  «В гости по утрам» 

12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:05  Софико Чиаурели, Леонид 

Куравлёв, Сергей Юрский, 
Елена Соловей, Александр 
Абдулов, Леонид Ярмольник 
в фильме «Ищите женщину» 

15:50  «Леонид Куравлёв. Афоня и 
другие» (12+)

16:45  Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ

18:55   «Ледниковый период. Дети»
21:00  «Время»
21:30  Премьера. Екатерина Кли-

мова, Максим Дрозд, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный в 
многосерийном фильме «По 
законам военного времени»

23:20  Игорь Петренко, Дмитрий 
Ульянов в многосерийном 
фильме «Спящие-2» (16+)

01:00  Данила Козловский, Артём 
Михалков, Артур Смолья-
нинов, Мария Кожевникова, 
Михаил Ефремов в фильме 
«Духless» (18+)

02:45  Николай Гринько, Владимир 
Высоцкий, Ефим Копелян, 
Лионелла Пырьева в фильме 
«Опасные гастроли» (12+)

04:10  Савелий Крамаров, Михаил 
Пуговкин, Анатолий Папанов, 
Татьяна Пельтцер в фильме 
«Ход конём» (12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

ПеТък, 4 маЙ
07.00 „Дълбокият корен“ - до-

кументален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини
08.00 Ранни вести   на живо 
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край  повторение  
14.00 “Дискусионно студио”  

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” 

повторение 
16.30 Нови хоризонти  повто-

рение  
17.30 Новини 
17.45 Всички на мегдана - по-

здравителен концерт  
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога 
23.45 Класическа музика 
01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев 

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване  пов-
торение  

06.00 Класическа музика
06.15 Всички на мегдана 

съБоТа,  5 маЙ
07.00 “Строител на българска-

та култура“ - документа-
лен филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева   на живо  

14.15 Актуален репортаж 
15.00 Кратки Новини 
15.10 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

16.00 “Облаче ле бяло” - пре-
даване за българите в 
чужбина  

17.00 “Изгнаници клети“ 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето  
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков 
01.30 Новини. Прогноза за 

времето  + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката 

04.00 “Изгнаници клети“ -  

04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 

неДелЯ, 6 маЙ
08.00 Ранни вести   на живо  
10.15 НОВИНИ 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Премиера - китка народ-

ни песни
13.00 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   на 
живо  

14.30 „Железният генерал“ - 
док филм 

15.00 „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  

16.00 Първото благо 
17.00 „Песните на Йова“ - док.

филм 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 “Джон Лоутън представя 

Община Каварна” - док.
поредица 

18.15 Дневниците на уфолога   
на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 Премиера - „Кавалерис-
ти, Бог ми е свидетел...“ 
- док.филм за ген.Иван 
Колев

20.30 Премиера - “60 години 
Селиминовски Добри“ - 
фолклорен концерт 

22.30 Новини. Прогноза за 
времето  

23.00 „Час по България“  повто-
рение   

00.30 “Фронтално” 
02.20 Новини.Прогноза за вре-

мето
02.50 “Паралакс“ - повторение

04.00 Прокудени от бащин 
край - повторение

05.00 „Кръшно хоро“ 
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

ПонеДелник, 7 маЙ
07.00 “Петър Бурнаджиев - ху-

дожник и учител“ - док. 
филм 

07.30 „Приказки с 
Ванчето„+китка

07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Концерт на Ансамбъл 

„Тунджа“ гр.Ямбол
11.45 „Съкровищницата на 

България“ - документа-
лен филм 

12.15 Класическа музика - 
Изпълнения на Анелия 
Господинова

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия  

12.45 Алтернативи -  
14.15 Паралакс 1 -  
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 -  
16.00 Първото благо -   
17.00 „Живата вода“ - док.филм 

на Боян Балев
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
18.30 Здравословно   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио”  
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 Концерт на Аакад.симф.

оркестър с дир.Цветан 

Крумов солист Георги 
Мишленков кк 93

23.30 „Прокудени ...“ с водещ 
Стоян Райчевски   

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  

01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “ Здравословно“ -  
03.00 Телевизионен форум -  
05.00 Облаче ле, бяло -   
06.00 „От картините й струи 

радост “ - док. филм 
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт   

вТорник, 8 маЙ
07.00 “На ползу роду в 

с.Баляново - документа-
лен филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини  
08.00 „Ранни вести“ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
14.00 Дискусионно студио”  
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  
16.15 „Ако зажалиш“   
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио”  
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров Й. Апостолов  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето   
22.30 „Директно за културата“ 

-  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
03.00 „Фронтално“   
05.00 “Разбулване“ -   
06.00 “Магията на природата“ - 

документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  

срЯДа, 9 маЙ
07.00 “Цар Борис - Покръс-

тителя“ - документален 
филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести -  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13. 00 Здравословно  
14.00 “Дискусионно студио”  
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско -   
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов     
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване -  

21.00 „Паралакс“ -   
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 Изгнаници клети
23.00 Концерт посветен на 111 

година от рождението на 
проф. Панчо Владигеров 
- 1 част

00.30 Новини. Прогноза за 
времето 

01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
03.00 “Нови хоризонти“ -   
04.00 Алтернативи -  
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт -  

чеТвърТък, 10 маЙ
07.00 “Художник на послания“ 

- документален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини   
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ -
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 “Дискусионно студио  
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло -  
16.30 Паралакс -  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
22.00 Новини
22.30 „Карай да върви...“ - с 

Васко Кръпката  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето 
01.00 “Дискусионно студио” 
03.00 “Първото благо“ -   
04.00 „Дневниците на уфолога“ 

ПеТък, 4 маЙ
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 12 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 36 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица - 

66 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Ко-

лев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Ко-

лев 
19:00 Изумрудената огърлица - 

66 еп. - Сериал 
20:00 Евро ДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 66 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица - 

36 еп. - Сериал 
05:00 Евро ДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 5 маЙ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 64 еп.- Ани-

мация 
17:30 Клуб Уинкс - 65 еп.- Ани-

мация 
18:00 Новини 
18:15 Веществени доказател-

ства - 1 еп. - Сериал 
19:00 Не се страхувай - с Васил 

Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:45 Ключът към успеха 
05:15 Веществени доказател-

ства - 1 еп. - Сериал 

неДелЯ, 6 маЙ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Евро ДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с Иван 

Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 66 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Тайнството на траките- 

Документален филм 
19:00 Поглед отвън - с Николай 

Томов 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Тайнството на траките- 

Документален филм 
06:00 Делници - с Николай Ко-

лев

ПонеДелник, 7 маЙ 
10:00 Поглед отвън - с Николай 

Томов 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 37 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица - 

67 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Ко-

лев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Ко-

лев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай - с Васил 

Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 36 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 36 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 37 

еп. - Сериал 
05:15 Не се страхувай - с Васил 

Василев 

вТорник, 8 маЙ
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 38 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица - 

68 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Ко-

лев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Ко-

лев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица - 
68 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
22 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

22 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 38 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица - 

68 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Ко-

лев 

срЯДа, 9 маЙ
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай - с Васил 
Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 39 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица - 

69 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Ко-

лев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Ко-

лев 
19:00 Изумрудената огърлица - 

69 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 39 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица - 
69 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай Ко-
лев 

чеТвърТък, 10 маЙ
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 40 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица - 

70 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Ко-

лев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Ко-

лев 
19:00 Изумрудената огърлица - 

70 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с Иван 

Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 13 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с Иван 

Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 1,2,3 - 13 еп. - Сериал 



2.V. - 8.V.2018 г.
18

Български 17Медицина Дълголетие

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

дистрибутор Борола ООд. За консултация със 
специалист се обърнете към клиника БОрОла, 

софия 1202, ул. "цар симеон" 52,
 тел.: +359 2 983 6203, e-mail: office@borola.
com. За по-богата информация посетете 
интерактивния сайт www.lekzema.com. 

може да поръчате онлайн на www.momo.bg 

ДИАБЕТ

ЛИПОБАЗА

„ПРоСТаТИЗаЛ ПЛюС“  
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Вита Õерб, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

гл. ас. д-р светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБал “александровска”

Д о б р о к а ч е с т в е -
ната хиперплазия 
на просатата (ДХП) 
е хронично прогре-
сиращо заболяване, 
проявяващо се кли-

нично с обструкция 
на долните пикоч-
ни пътища. По ста-
тистически данни за 
България всяка годи-
на заболяват над 10 
000 мъже, като голя-
ма част от тях са на 
възраст под 50 годи-
ни. В Западна Европа 
90% от новооткри-
тите с ДХП започват 

лечение с натурал-
ни продукти. Те са 
разумна алтернатива 
в началните стадии. 
Природните проду-
кти имат висок ко-

ефициент ефектив-
ност/безопасност , 
съчетават се с ле-
карствата и подпома-
гат тяхното действие, 
забавят задълбоча-
ването на заболява-
нето и намаляват ри-
ска от поява на кар-
цином на простата. В 
моята дългогодишна 
практика на уролог 

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒßÂÀ 
îñòàðÿâàíåòî íà êîæàòà

съдържанието на мас-
ла в емолиента, толко-
ва по-добри са негови-
те овлажняващи свой-
ства (кожата се хидрати-
ра чрез предотвратява-
не загубата на вода през 
нея, а не чрез въвеждане 
на вода отвън).

При високо съдър-
жание на масла оба-
че повечето омекоти-
тели се усещат мазни, 
лепкави. При липоба-
за добрите козметични 
свойства и отличната 
възприемчивост са по-
стигнати благодарение 
на технологията на дис-
пергиране на мастните 
капчици в по-малкото 
водно съдържание за 
разлика от мехлемите, 
където водата се дис-
пергира в маслото. То-
ва придава на липоба-
за козметичните свой-
ства на крем.

липобаза предста-
влява идеално омекотя-
ващо средство за еже-
дневна употреба при 
случаи на изсушаване 
на кожата при атопи-
чен дерматит, контактен 
дерматит, себореен дер-
матит и други състояния 
със суха, десквамирана 
и сърбяща кожа.

липобаза рехидра-
тира кожата и възстано-
вява нарушената бари-
ерна функция, заглаж-
да и омекотява грубата, 
лющеща се кожа, подо-

брява защитата на стра-
дащите с екзема срещу 
дразнители и алергени, 
намалява шанса от ре-
цидив. Не съдържа кон-
серванти, ароматизато-
ри и оцветители.

Затова дерматолози-
те категорично препо-
ръчват липобаза ка-
то най-подходящ избор 
за: предпазване и грижа 
за суха и чувствителна 
кожа; като допълнение 
към основното лечение 
при екзема в острите 
фази, намалява нуждата 
от стероиди; лющещи се 
псориатични участъци; 
поддържащо лечение 
в междупристъпния пе-
риод при екзема и псо-
риазис; хора, чиято кожа 
е изложена на дразните-
ли (детергенти, химика-
ли, външни фактори на 
средата).

Минималната употре-

ба на липобаза е два пъ-
ти дневно (най-добре да 
се нанася 3 до 4 пъти 
дневно). Особено ефек-
тивно е използването 
след баня, върху влаж-
на кожа по цялото тяло. 
Могат да се използват 
големи количества. Ня-
ма опасност от предози-
ране. В периоди на прис-
тъпи (обостряния) нор-
мализира хидратиране-
то на кожата. По време 
на ремисия поддържа 
нормалното хидратира-
не на кожата. 

Свързаното със ста-
реенето изсушаване на 
кожата е причинено от 
комбинация от вътреш-
ни и външни фактори, 
които имат все по-голя-
мо влияние върху нея 
с напредване на годи-
ните. Освен суха кожа-
та става и чувствителна, 
клетките ни отчаяно се 
нуждаят от хидратация 
и подхранване. С тече-
ние на времето изсуша-
ването, причинено от 
възрастта, става все по-
забележим проблем и се 
изисква все повече вни-
мание.

Грижите за чувстви-
телната кожа започват 
с употребата на изми-
ващи средства, които 
предотвратяват изсу-
шаването и дразненето 
й. Следващата стъпка е 
използването на емоли-
енти.

Емолиентите са ов-
лажнители, специално 
разработени за сухата 
и сърбяща кожа, които 
я запазват мека, влажна 
и еластична. Те се раз-
личават от козметични-
те лосиони за тяло или 
кремовете по това, че 
обикновено съдържат 
по-малко дразнещи ко-
жата съставки като аро-
матизатори и консер-
ванти.

О в л а ж н я в а щ и т е 
свойства на емолиенти-
те зависят от съдържа-
нието на масла в проду-
кта. Обикновените ов-
лажняващи кремове са с 
30% съдържание на мас-
ла, докато липобаза е 
единственият крем със 
70% съдържание на мас-
ла. Колкото по-високо е 

аз изписвам много 
природни продукти, 
като през послед-
ните 4 години пре-
поръчвам най-чес-
то „ПросТаТиЗал 
ПлЮс“ на Вита Херб, 
като практически 
съм убеден в кли-
ничното му дейст-
вие. „ПросТаТиЗал 
ПлЮс“ е натурален 
продукт, който под-
помага укрепването 
и възстановяването 
на дейността на про-
статната жлеза. Той 
действа диуретично, 
противовъзпалител-
но и антимикробно. 
Съдейства за отстра-
няване на пикочните 
инфекции, които се 
явяват като често ус-
ложнение. „ПросТа-
ТиЗал ПлЮс“ спо-
мага и за стимули-

ране на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „ПросТаТи-
Зал ПлЮс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.

Едно от най-разпространените за-
болявания напоследък, което мо-
же да промени изцяло живота ви, 

това е така наречената „ захарна бо-
лест” или диабет.  Заболяването ди-
абет се среща, както и при двата по-
ла, така и във всички възрастови гру-
пи. Познат е още 
от дълбокото ми-
нало, като дори и 
тогава хората не 
са спирали да търсят начин за него-
вото лечение. Характеризира се със 
завишени нива на кръвна захар, ко-
ето се установява чрез лабораторни 
изследвания.

      Заболяването има различни фор-
ми, но сред най-разпространените са 

диабет от тип 1- така се обозначава 
неспособността на вашия организъм 
да си произвежда инсулин, диабет от 
тип 2 – клетките в тялото ни не реаги-
рат на инсулина и гестационен диабет 
– проявява се по време на бременност 
и може да бъде опасен и за майката, и 

за плода.
Страдащите от 

диабет редовно 
трябва да следят 

нивото на кръвната си захар. Успоред-
но с това те трябва да спазват и хра-
нителен режим и диета, изключваща 
приема на бързоусвоими захари. Не 
се препоръчват и животинските маз-
нини. Повече движение и никакво тю-
тюнопушене и употреба на алкохол.
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ДжинДжира актив е 
от онези крайно не-
обходими средства 

за първа помощ, които ви-
наги трябва да са на раз-
положение в домашна-
та аптечка, защото до тях 
се прибягва и за деца, и за 
възрастни и при всякакви 
неприятни обстоятелства, 
които могат да доведат до 
възпаление и инфектира-
не на кожата след нараня-
ването й.

Нека да изредим само 
някои от най-често среща-
ните вероятности, при кои-
то ако прибегнем до Джин-
Джира актив, можем да си 
спестим усложненията.

Първо - всякакви ин-
цидентни наранявания, 
одрасквания, порязвания и 
каквото още се сетите, ко-
ито могат да се случат вкъ-
щи, на вилата, в гората, или 
където сте решили да пре-
карате уикенда. Естествено 
включваме в групата с изне-
нади и изгарянията – как-
то битови, така и слънче-
ви. Класираме и опасност-
та от възпаление на кожата 
вследствие на ухапване от 
насекоми, алергии от раз-
ни външни дразнители, как-
то и от по-агресивни козме-

тични процедури.
Следват подсичанията, 

които са логични и чести в 
такива жеги – как-
то при децата, та-
ка и при възраст-
ни. В по-тежките 
случаи говорим 
за декубиталните 
и венозните язви, 
при които винаги 
има опасност от 
възпаление и ин-
фектиране не се 
ли вземат бързи 
мерки.

Всекидневие-
то винаги изне-
надващо може да 
обогати този спи-
сък. Но при всич-
ки случаи бли-
зостта на ДжинДжира ак-
тив в аптечката у дома но-
си спокойствие, дава гаран-
ции, че сме взели навре-
менни ефикасни мерки, и 
много често ни предпазва 
от посещение на лекарски-
те кабинети вследствие на 

по-нататъшни усложнения.
ДжинДжира актив съ-

държа цинков оксид, екс-
тракт от лай-
ка и невен, 
хидратиращи 
компоненти 
и високока-
чествени емо-
лиенти. Цин-
ковият оксид 
създава защи-
тен филм, кой-
то предпазва 
кожата от ин-
фекции, въз-
паление и ул-
травиолето-
ви лъчи. Ви-
сокото му съ-
държание в 
ДжинДжира 

актив го прави незаменим 
за острата фаза на раздраз-
нение, възпаление и инфек-
ция на кожата. Екстрактът 
от лайка  има успокояващо, 
противовъзпалително, заз-
дравяващо, бактерицидно, 
антимикотично действие, 

омекотява кожата и въз-
становява нейната еластич-
ност. Екстрактът от невен 
има регенериращо, свива-
що, антисептично, тонизи-
ращо и укрепващо дейст-
вие. Ускорява заздравява-
нето на раните, намалява 
отока, стимулира обновя-
ването на кожата.

Много важно е да уточ-
ним, че ДжинДжира ак-
тив е в модерна козметич-
на форма - специална емул-
сия във вид на спрей. Удо-
бен за прилагане, не цапа 
и не изсушава кожата. Без-
опасен и хипоалергичен - 
без консерванти, оцветите-
ли и ароматизатори.

Джин Джира актив
Пръв избор за 

чувствителна кожа
ДжинДжира актив е 

нов продукт от дермокоз-
метичната серия GinGira. 
Подходящ е за чувствител-
на кожа. Той е произведен 
в модерна козметична фор-
ма – специална емулсия във 

вид на спрей. Съдържа цин-
ков оксид, екстракт от лай-
ка и невен, хидратиращи 
компоненти и високока-
чествени емолиенти.

Джин Джира актив има 
защитно, омекотяващо, хи-
дратиращо и тонизиращо 
действие върху кожата.

Цинковият оксид съз-
дава защитен филм, кой-
то защитава кожата от въз-
действието на неблагопри-
ятни външни фактори. Той 
се използва и като физичен 
ултравиолетов филтър в 
слънцезащитната козмети-
ка за деца и възрастни, ка-
то предпазва кожата, отра-
зявайки вредните ултрави-
олетови лъчи на слънцето. 
Екстрактът от невен защи-

тава кожата от раздразне-
ние и предотвратява ней-
ното стареене. Екстрактът 
от лайка омекотява и то-
низира кожата, поддържа 
я в добро състояние. Хид-
ратантите и емолиентите 
имитират естествената во-
дно-липидна мантия, като 
омекотяват и овлажняват 
кожата и подобряват ней-
ната еластичност. Те взаим-
но се допълват и засилват 
ефекта на активните със-
тавки. Джин Джира актив 
успокоява, овлажнява, оме-
котява и подобрява елас-
тичността на кожата.

ДжинДжира актив се 
прилага при деца и въз-
растни 3 пъти дневно. Кож-
ният участък се напръсква 
равномерно, при нужда се 
втрива в кожата. Ако е не-
обходимо, се прилага до 6 
пъти дневно. След 5-7 дни 
терапията се продължава 
с ДжинДжира алба или 
ДжинДжира алба Бебе.

ДжинДжира актив – застраховка 
против кожни усложнения

GinGira е търговска марка на фирма БОрОла. 
За консултация със специалист се обърнете към 
клиника БОрОла, софия 1202, ул. цар симеон 52, 

тел.: +359 2 983 6203, e-mail: office@borola.com. 
За по-богата информация посетете 

интерактивния сайт www.gingira.bg. можете да 
поръчате онлайн на www.momo.bg. 

Може ли витамин С 
да лекува настинките
Още при началните 

симптоми на настиване-
то много от нас посягат 
първо към чашата с пор-
токалов сок или таблет-
ката витамин С. Но ефек-
тивни ли са наистина те?

Портокалите, грейп-
фрутите и другите бога-
ти на витамин С плодове 
притежават много здра-
вословни качества. Но 
доста проучвания по-
казват, че конкретно съ-
държанието на витамин 
С в тях допринася мал-
ко (според някои – дори 
нищо) за предпазването, 
лечението и дори скъся-
ването на периода на за-
боляване.

Резултатите от най-
новото голямо изслед-
ване по този въпрос бя-
ха публикувани тази про-
лет в Cochrane Database 
of Systematic Reviews. В 
него са обобщени данни-
те от няколко десетиле-
тия проучвания, които 
включват над 11 000 ду-
ши, които са взимали 200 
и повече милиграма ви-
тамин С всеки ден.

Преобладаващото ко-
личество данни показ-
ват, че витаминът има 
малка заслуга както за 
продължителността на 
настинката, така и за об-
лекчаване на симптоми-
те й.

Все пак някои изслед-
вания показват, че вита-
мин С е в състояние да 
намали риска от поява 
на настинка, особено при 
хората, чийто организъм 
е под непрекъснат стрес. 
Данните сочат за нама-
ляване на риска в някои 
случаи с до 50%!

Къде всъщност започ-
ва връзката на витамин 

С с настинката?
През 1970 г. изли-

за книгата на Линус Па-
улинг – откривателя на 
витамина и Нобелов ла-
уреат, “Витамин С и чес-
то срещаните настин-
ки” (Vitamin C and the 
Common Cold), която по-
пуляризира схващане-
то, че този витамин мо-
же да ни предпази от ед-
но от най-честите забо-
лявания. Вярно е, че та-
зи книга е написана, без 
преди това Паулинг да е 
публикувал каквито и да 
е данни за изследване в 
тази посока. Въпреки то-
ва влиянието на изказа-
ното схващане е голямо 
и днес, след повече от 30 
години.

Дори мнението за 
“смъртоносния ефект на 
витамин С върху настин-
ката” да е необосновано, 
специалистите не правят 
почти нищо, за да убедят 
хората, че вярват в схва-
щане, което не се осно-
вава на никакви научни 
данни. Това лесно може 
да се обясни с факта, че  
приемането на витамин 
С в по-големи от препо-
ръчаните дневни дози 
(60 мг) не изглежда да е 
вредно за организма.

Някои специалисти 
си задават друг въпрос: 
“Струва ли си да разубеж-
даваме хората?”. Повече-
то отговарят еднозначно: 
Една чаша портокалов 
сок може и да направи 
нещо добро за здравето, 
но със сигурност няма да 
навреди. А и щом изслед-
вания за ефекта на вита-
мин С продължават да се 
правят, значи в самата на-
ука все още няма 100% 
еднозначно мнение”.
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АлтОрия и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

1 бр. х 54 лв. + Безплатна доставка /Общо: 54 лв./
 2 бр. х 46 лв. + Безплатна доставка /Общо: 92 лв./

 3 бр. х 40 лв. + Безплатна доставка /Общо: 120 лв./

Цена: 

норма. Освен това – още една отлич-
на новина – пациентите регистрират 
повишена жизненост, по-добър сън 
и отшумяване на различни хронич-
ни болки.

Препоръчителен е приемът в про-

дължение на 3 месеца 2 пъти в годи-
ната. сел клийнър има дълготрайно 
действие, като запазва своята ефек-
тивност в тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско предпи-
сание.

Oптимaлнoтo нивo нa 
xoлecтepoл в ĸpъвтa e 
eдин oт фaĸтopитe, пoвли-
явaщи пpaвилнaтa paбoтa 
нa cъpцeтo, ĸpъвoнocнитe 
cъдoвe, пoлoвитe xopмo-
ни, xopмoнитe нa cтpeca, 
пaмeттa и ĸoнцeнтpaциятa. 
Високият холестерол може 
да засегне всеки и е сери-
озно състояние, което уве-
личава риска от сърдечно-
съдови заболявания – най-
вече: инфаркт, инсулт, об-
разуване на тромбове, а 
това увеличава риска от 
внезапна смърт. Особено 
засегнати са хората над 
50-годишна възраст. Мно-
го от тях дори не са запоз-
нати със сериозността на 
заболяването си.

За щастие, ако имате ви-
сок холестерол, има тера-
пия, за да го намалите и да защитите 
здравето си.

Пробив в изследванията е напра-
вен през 1992 година. Именно то-
гава д-р Павлович и колегите му от 
Московския университет проучват 
ефекта на формула с концентрира-
ни екстракти от няколко растения 
(червена детелина, коприва, корен 
от глухарче, котешки нокът и домат), 
която наричат сел клийнър. Хра-
нителната добавка е тествана вър-
ху доброволци, приети в болница. 

Някои от тях са 
попаднали в бол-
ница вследствие 
на сърдечен ин-
фаркт, други имат 
високо кръвно, 
ставни заболява-
ния, а двама са с 
диабет. Нивото на 
кръвните показа-
тели категорично 
показва, че паци-
ентите в бъдеще 
са застрашени от 
кардиологични 
заболявания. Бо-
лните за извест-
но време са под-
ложени на храни-
телна диета, за да 
се редуцира ни-
вото на холес-
терола. Повече-
то от пациентите 

вземат медикаменти със същата цел. 
За съжаление резултатите са силно 
обезсърчаващи – кръвната им кар-
тина остава все така недобра.

Тогава болните започват ежедне-
вен прием по 2 капсули на ден сел 
клийнър в продължение на 1 месец. 
Още към края на третата седмица ру-
ските лекари са изненадани от ре-
зултата.

Във втория месец от терапията 
ефектът е дори по-добър. На тре-
тия месец нивото на холестерола е в 

Висок холестерол – основната причина 
за инфаркт и инсулт

Продукта Сел Клийнър можете да поръчате  
директно на телефон: 0877 72 10 40

Както и на интернет страницата: http://tonik.info/cellcleaner/  
или в повечето аптеки в страната.

Макар грипните вълни да са зад гърба ни, не сме за-
страховани от вирусни зарази. Дори настинките, на кои-
то не обръщаме особено внимание, могат сериозно да 
ни навредят.

 Ето какви още последици може да има от тях:
1. вирусна дистония. Апатия, слабост, проблеми със 

съня, панически атаки – това също могат да са последици 
от простуда. В такива случаи страда периферната нервна 
система: възможно е да протича скрит възпалителен про-
цес, за който се нуждаете от невролог и имунолог.

2. Пневмония. Това е едно от най-често развиващите 
се усложнения: характерно е с кашлица, температура, за-
дух. Понякога се развива страшно бързо, за 3-4 дни – и при 
хора със срината имунна система може да доведе дори до 
смърт. Затова ако имате някои от характерните признаци, 
непременно посетете лекар. Дори да е само бронхит, ле-
чението трябва да се проведе и да е адекватно.

3. лицев неврит. След простуда нерядко се развиват 
невралгии. Една от най-неприятните е лицевата: страда-
щият нерв изкривява лицето, не приличате на себе си. То-
ва не минава лесно и не е тема за самолечение. Вирусите 
атакуват най-неочаквани точки от тялото: може да се раз-
гърнат хипертонична или хипотонична криза, да ви стег-
не радикулит. Бъдете готови да се обадят всякакви невро-
логични заболявания, ако имате такива и сте ги смятали 
за отдавна отминали.

4. косопад. Да – и това е възможно. Работата е там, че 
при лечението на едно вирусно заболяване гълтаме как-
ви ли не антибиотици, противовирусни хапчета, а и орга-
низмът сам е изгубил ценни витамини и микроелементи. 
Всичко това нарушава усвояването на полезни вещества 
и някакъв дефицит може да направи косата ви уязвима. 
Ако забележите, че тя пада по-интензивно от нормално-
то, без отлагане се консултирайте с дерматолог. За жалост 
една от последиците на такива заболявания е алопецията 
– т.е. опадването на косата на петна.

5. Уязвими групи. Бременните и малките деца са осо-
бено чувствителни към описаните заболявания. Една ран-
на бременност в такива условия може да бъде прекъсна-
та спонтанно. При новородени са възможни увреждания 
на нервната система. Ако при подобно заболяване даде-
те аспирин на дете под 12-годишна възраст, рискувате да 
го погубите: аспиринът провокира т.нар. синдром на Рей, 
при който се засягат черният дроб и мозъкът и може да 
настъпи смърт.

Тежките последици от 
пролетните простуди
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КаШЛяНЕТо ПРИ ПРоСТуда 
МожЕ да Е оПаСНо 

Принципът е: от бронхите да се изхвърли секре-
тът, който се е натрупал там и пречи на нормално-
то дишане. Но този секрет трябва да е достатъчно 
разводнен, за да може лесно да се изкашля. Затова 
има различни марки ефикасни лекарства. Често-
то кашляне е вредно, когато секретът е сух и жи-
лав. Тогава постоянното напрягане на дробовете 
раздува алвеолите, допринася за създаването на 
емфизем. Може да се пукне и някой кръвоносен 
съд и да се получи сериозен кръвоизлив. Непро-
дуктивната суха кашлица е добре да се обуздава 
с лекарства, които я уталожват. Кашлянето е опас-
но за възрастните, които страдат от хипертония. 
Повишава се налягането в мозъчните съдове, уве-
личава се рискът от хипертоничен инцидент - мо-
зъчен кръвоизлив. Опасно е непродуктивното ка-
шляне и при тежко хронично заболяване на белите 
дробове, изострено от простудата. Тогава, вместо 
да помага на организма, кашлицата допълнително 
натоварва белите дробове и ги изтощава.
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Всички лекари казват, че нуждата от сън 
е индивидуална за всеки човек. Разбира 
се, има средна норма, която се равнява 

на 7-8 часа. Нормалният нощен сън е много 
важен за поддържане не само на работата на 
нервната, но и на имунната система. В днеш-
но време много хора се оплакват от различ-
ни нарушения на съня си и невинаги знаят 
как да си помогнат. Преди да си легнат, пи-
ят успокоителни с цел да заспят, но това не 
е препоръчително. Особено силно потърпев-
ши са възрастните хора. Фитотерапевтичните 
средства против безсъние са добра алтерна-
тива. Те действат по-
слабо, но за сметка 
на това не водят до 
пристрастяване.

Цветето, прию-
тило слънцето из 
дворове и градинки, е 
колкото красиво, тол-
кова и полезно. Кали-
форнийският мак мо-
же лесно да се култи-
вира и да носи насла-
да както на сетивата, 
така и на целия орга-
низъм.

За разлика от ди-
вия мак Калифорний-
ският не притежава силни упойващи веще-
ства и не води до зависимост. Предимството 
се открива в способността му да нормали-
зира психологическите функции, като влияе 
на невротрансмитерите, без да потиска цен-
тралната нервна система.

калифорнийският мак е полезен както 
за възрастни, така и за деца и може да се из-
ползва дълго време.

Калифорнийският мак успокоява ума. Под-
помага по-бързото заспиване и подобрява 
качеството на съня. Спомага за отпускането 
на мускулите и сърдечния ритъм. Калифор-
нийският мак действа антидепресивно. Зна-
чително подобрява настроението. Подпома-
га и регулира здравия кръвен поток. Използ-
ва се за концентрация при пациенти в напред-
нала възраст. Подпомага поддържането на 
здравословна функция на паметта. Калифор-
нийският мак е доказал своите превъзходни 
свойства. Той едновременно подпомага бър-

зото и лесно заспиване и благоприятства дъл-
бокия и спокоен сън. В същото време успоко-
ява тревожността и безпокойството, страха и 
натрапчивите мисли. Действа антидепресив-
но и подобрява настроението. 

Висококачествен екстракт от Калифорний-
ски мак се съдържа в продукта Sleep. Можете 
да закупите онлайн или от аптеките!

маточината се слави с полезните си ка-
чества от поколение на поколение. И има 
защо.

Маточината притежава седативно (успо-
кояващо), хипотензивно (понижава кръвно-

то налягане), спа-
змолитично (пре-
махва спазмите на 
гладката мускула-
тура) и кармина-
тивно (отстранява 

газовете от стомаха 
и червата, облекча-
ва подуване, храно-
смилателни колики 
и стомашен диском-
форт) действие. Ус-
тановено е, че влияе 
благоприятно вър-
ху храносмилането.  
Маточината благо-
приятства и сърдеч-

ната дейност. Притежава антиаритмично и 
антиконвулсивно действие. Успокоява цен-
тралната нервна система. Препоръчва се при 
различни нервни нарушения, безсъние, гла-
воболие. Множество експерименти са пока-
зали категорично възможностите на растени-
ето да облекчава коремни спазми и да под-
помага храносмилането. Лошото храносми-
лане е една от най-честите причини за труд-
но заспиване. Според германски проучвания 
от 2001 г. маточината подобрява състояние-
то на депресия. Използва се при нервно на-
прежение и безпокойство.

Sleep съдържа растителни екстракти Ка-
лифорнийски мак и Маточина. Благоприят-
ства спокойния сън. Релаксира ума и подпо-
мага лесното заспиване Допринася за нор-
малния сърдечен ритъм, подкрепя нервната 
система и действа благоприятно при напре-
жение в стомаха – важна причина за трудно-
то заспиване. 
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СъНяТ и 
възрастните хора

С настъпване на пролетта ста-
вите, които носят тежестта на тя-
лото, започват да напомнят, че е 
добре да се погрижим и за тях. 
Дегенерацията на ставите се на-
рича остеоартроза.

Остеоартрозата е най-често 
срещаното заболяване сред на-
селението в напреднала възраст, 
което води до влошаване качест-
вото на живот по-
ради съпътстваща-
та болка и ограни-
чаване на движе-
нията в засегнати-
те стави.

За симптоми-
те и възможност-
ите за повлиява-
не разговаряме 
с доц. д-р влади-
мир русимов, на-
чалник клиника 
по артроскопска травматоло-
гия към вма - софия.

кои сТави наЙ-чесТо
 са ЗасегнаТи 

оТ осТеоарТроЗа?
Остеоартрозата може да засег-

не всяка става в тялото на човек, 
но най-често това са ставите, ко-
ито са подложени на голямо на-
товарване - тазобедрена, колян-
на, ставите на гръбначния стълб 
и малките стави на ръцете. Забо-
ляването се характеризира с на-
стъпващи дегенеративни проме-
ни в ставния хрущял и последва-
що разрастване на костната тъ-
кан. С годините при повишено 

натоварване на ставата и меха-
ничния стрес, който тя получава, 
се стига до увреждане на став-
ния хрущял.

 кои са воДеЩиТе 
симПТоми? 

При всеки пациент симптома-
тиката на заболяването се проя-
вява по различен начин. Най-чес-
тият симптом обаче е болка в ста-

вите,  която се провоки-
ра при движение и най-
често се проявява вечер-
но време след натоварва-
нето през деня.При тежка 
остеоартроза се стига до 
пълна загуба на хрущяла, 
което причинява триене 
между самите кости. То-
ва състояние се характе-
ризира със силна болка, 
дори и при покой, както 
и с ограничаване способ-

ността за движение в засегната-
та става. Други симптоми са ско-
ваност, оток на ставата и дефор-
мирането й.

как моЖе Да се ПовлиЯе, 
За Да се ЗаБави 

ПрогресиЯТа на БолесТТа?
Ставните заболявания не са 

лечими дефинитивно. Не могат 
да бъдат изкоренени и премах-
нати завинаги. Затова целта на 
терапията е да се подбере добра 
комбинация от лекарства, храни-
телни добавки и терапевтични 
методи, които да овладеят бол-
ката в ставите, да забавят про-

гресията на болестта и дегенера-
цията на ставния хрущял за въз-
можно най-дълъг период. При 
остеоартрозата няма излекува-
не, но е много важно да се заба-
ви по-нататъшното развитие на 
болестта, защото в обратния слу-
чай се стига или до  оператив-
но лечение, или до инвалидизи-
ране. Когато се потърси навре-
ме специалист и се започне ле-
чение, има модерни препарати, 
наречени хондропотектори, кои-
то подпомагат поддържането на 
нормалната структура и функция 
на ставния хрущял и са в състо-
яние да осигурят по-добро ка-
чество на живота на пациента. 
Такъв препарат е стабил форте, 
чиито компоненти, приложени в 
конкретната комбинация, взаим-
но усилват и допълват резултат-
ността си.

стабил форте съдържа глю-
козамин сулфат и екстракт от 
хрущял на акула, стандартизи-
ран към хондроитин сулфат. Глю-
козаминът влияе благоприятно 
на процесите на възстановяване 
на хрущялите. Съдържащият се 
натурален хондроитин в хрущя-
ла на акула защитава сре-
щу дегенерация на хрущя-
ла и дава устойчивост при 
деформация при физиче-
ски усилия. Компоненти-
те на стабил форте подо-
бряват възстановяването 
на ставния хрущял и имат 
пряко въздействие върху 

възпалителните медиатори, от-
говорни за разрушаването му.
какво ДрУго е неоБХоДимо 

Да Знаем и Правим, За 
Да оБлекчим БолкаТа и 

скованосТТа на сТавиТе?
 Умерената двигателна актив-

ност е жизненоважна за хрущял-
ната тъкан – така се осигурява по-
доброто подхранване на хрущяла 
с хранителни вещества и се осигу-
ряват свойствата му. Препоръчва 
се и постепенно намаляване на 
наднорменото телесно тегло, как-
то и облекчаване на сковаността 
чрез локално приложение на крем 
като стабил крем например. Кре-
мът стабил крем подпо-
мага кръвоснаб-
дяването и бла-
годарение на ви-
сококонцентри-
раните екстра-
кти от бозвелия 
и джинджифил 
допринася за об-
лекчаване на въз-
палението, скова-
ността и ставната 
подвижност. 

ваШиТе ПреПоръки?
Като подходяща комбинация 

за дългосрочно третиране и под-
държане на ставния хрущял аз 
препоръчвам използването на 
крем стабил крем заедно с при-
ема на таблетките стабил фор-
те, защото се убедих в добрия 
клиничен резултат от комбини-
раното им действие. Пациентите 
се чувстват добре и отново из-
вършват обичайните си ежеднев-
ни дейности.

Как ставите да ни служат по-дълго време и 
има ли начин да повлияем състоянието им?

За въпроси тел. 0897860116, 
актамед фарма ООд 

ТърсеТе в 
аПТекиТе! 

"СИРИУС - Д" ми върна здравето и младостта

"сириУс -Д"
 E  ХраниТелна ДоБавка, 

ПоДПомагаЩа  
въЗсТановЯванеТо При:
 автоимунни заболявания 

- множествена склероза, 
сьогрен, хашимото.

 коксартроза, гонартроза, 
дискова херния, 
Бехтерев.

 инсулт, инфаркт, 
аритмия, високо кръвно.

 очни - перде, глаукома, 
разлепване на ретината, 
дегенерация на 
макулата.

 Простата,  кисти, миома, 
черен дроб.

 стомашно-чревни.
 разширени вени и 

хемороиди.
За консултация 

и поръчки: 0878918498, 
0898573092 - георгиев
WWW SIRIUSD-PLUS.COM

Нека опитът и радостта ми да 
помогнат на страдащи и отчаяни.

Роден съм и живея в София от 
66 години. Преди няколко годи-
ни бях като затворник у дома си. 
Официално поставената ми диа-
гноза в Националната кардиоло-
гична болница - София е: лумбална 
лордоза, дегенеративни измене-
ния в междупрешленните диско-
ве, дискова херния, остеохондро-
за, спондилартроза. С денонощни 
болки в гърба движението ми бе-
ше мъчение. Хирурзите предла-
гат операция без гаранция. Лю-
бител скиор, гледах с тъга Вито-
ша и не вярвах, че отново ще се 
разхождам там.

Страдах от мигрена и при всяко 
недоспиване имах остри болки в 
главата. Болкоуспокояващите бя-
ха в шепите ми.

И още костно-ставни пробле-
ми.... Коленете ме боляха и хру-
щяха, не можех да се натоварвам, 
при все че съм мъж. Наследство 
от караула в казармата бяха раз-
ширените вени, които често пъти 
се възпаляваха. Качеството на жи-
вот и външният ми вид бяха като 
на болен старец.

Сега отново кръстосвам не са-
мо Витоша, но и България; зимата 
съм по планините на ски, лятото на 
морето. Ежедневно играя йога за 
тонус и удоволствие. Ходя много, 
карам колело.

Връщането ми към активния 
живот дължа на съдбата, която 
ме срещна с професор Димитров 
- създателя на хранителната до-
бавка "сириус - Д". Бях опитвал 
много неща и ми беше трудно да 
повярвам. Доверието ми бе спе-
челено от това, че създателят на 
храната е известен с откритията 
си, приложени в световната ле-

"сириУс -Д"

общност и изследвания от Ру-
сия, където приемаха, че няма 
подобен продукт - чист, безвре-
ден и много полезен. Има дока-
зателства, че засега тази храни-
телна добавка може да създа-
де хрущялна тъкан, да отпуши 
и изчисти кръвоносните съдо-
ве, да абсорбира болната, не-
функционална тъкан от всички 
органи. Освен това съдържаща 
всички аминокиселини - лесно 
усвоими.

Очакванията ми се потвър-
диха. Още първия месец изчез-
на спохождащото ме понякога 
сърцебиене, зрението ми се 
подобри.Третия месец корен-
но се подобри и външният ми 
вид - бях с по-чиста, гладка и 
свежа кожа. Изчезнаха всички 
стомашно-чревни проблеми от 
гастрит, рефлукс и стара язва. 
От главоболието ми нямаше и 
следа. След шестия месец по-
чувствах коленете си и гръбна-
ка напълно възстановени. Ши-
пове и кисти не съществуваха.

Животът ми се дели на две 
части: до срещата със "сириус 
-Д" и след нея. Предлагал съм 
хранителната добавка на мно-
го хора и познавам възстанове-
ни от труднолечими болести ка-
то автоимунните - множествена 
склероза, лупус, синдром на Ха-
шимото и още: глаукома, перде 
на очите,  дегенерация на рого-
вицата и макулата. Помагал съм 
да се подобрят с този продукт 
черен дроб, диабет, простата, 
бъбреци. Подпомага за премах-
ване на последствията от ин-
султ, инфаркт, хипертония.

може да ми се обаждате 
на телефон 

0988 948420 - Христов.

чебна практика. Проучих до-
кументацията: Сертификат от 
Министерството на здравео-
пазването, Сертификат за раз-
пространение в Европейската 

дворове и градинки, е 
колкото красиво, тол-
кова и полезно. Кали-

форт) действие. Ус-
тановено е, че влияе 
благоприятно вър-
ху храносмилането.  
Маточината благо-
приятства и сърдеч-

дворове и градинки, е 
колкото красиво, тол-
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Цена: 

сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПовЯДаЙТе в наШиТе слУХоПроТеЗни ЦенТрове:

Хората са изумени от 
бързината на действие 
на иновативната фор-
мула.

Миналата година на 
здравния форум във 
Вършава беше предста-
вена първата по рода 
си формула, разработе-

на съвместно от лекари 
офталмолози и биотех-
нолози, които откриват 
каква е причината да се 
разваля зрението. Оказ-
ва се, че основният ви-
новник за това е сис-
темната липса на някои 
микроелементи в тяло-

си на очната мембрана. 
Прилага се при: конюнк-
тивити, блефарити, въз-
паление на слъзните ка-
нали, повишена уморяе-
мост на очите, петна по 

роговицата, катаракти 
и хордеолум (ечемик на 
миглите).

Препоръчителен е при-
емът в продължение на 3 
месеца 2 пъти в година-

та. вю Протект има дъл-
готрайно действие, като 
запазва своята ефектив-
ност в тялото дори след 
периода на употреба. Без 
лекарско предписание.

то ни. Учените извличат те-
зи елементи от концентри-
рани извлеци на няколко 
растения: очанка, резене 
и рутин, и ги комбинират с 
достатъчно количество ви-
тамин С. Оказва се, че та-
ка създадената формула на-
сища тялото с необходими-
те вещества и възстановя-
ва липсите, с което започ-
ва възстановяване на зре-
нието. 

Продуктът е наречен вю 
Протект и е лицензиран за 
патент за цяла Европа. След 
тримесечен прием хората 
споделят подобряване на 
зрението, намаляване на 
умората в очите, забавяне 
прогресията на катаракта-
та. вю Протект се препо-
ръчва на хора с високосте-
пенно късогледство, като 
профилактика от развитие 
на катаракта и макулна де-
генерация, свързани с въз-
растта. Изключително под-
ходящ е за хора, работещи 
на компютър, и такива, ко-
ито прекарват дълго вре-
ме в шофиране. Широко се 
прилага в офталмологията 
при лечение на дегенера-
тивно-дистрофични проце-

Ново откритие 
връща ЗРЕНИЕТо  

само за месец

Установено е, че повече от 90% от 
страдащите от дискова болест могат 
успешно да се лекуват консерватив-
но. Над 100 вида специални омесващи 
и разтриващи техники на специалния 
японски масаж на проф. М. Сайонджи 
освобождават безболезнено ставни-
те блокажи по протежение на целия 
гръбначен стълб, както и прищипани-
те нервни коренчета. Вече 25 години 
в ЦенТър За масаЖи “Био енер-
го сПекТър” тази безлекарствена 
терапия помага на хора, страдащи 
от гръбначни 
и тазови про-
блеми, болки 
в главата, ра-
менете, врата 
и крайници-
те, някои за-
болявания на 
нервната сис-
тема и обмя-
ната на веще-
ствата. Ману-
алните маса-
жи засилват 
кръвообраще-
нието не само в засегнатите учас-
тъци, а и в цялото тяло, като подо-
бряват мускулния трофик и статика-
та на гръбначния стълб. Нещо пове-
че - чрез паралелното прилагане на 
аурикулотерапия, зонотерапия, аку-
пресура, подходяща физиотерапия и 
оздравителна японска гимнастика се 
лекуват последствията от възпалени-
ето и травмираните структури, мус-

кулния спазъм около гръбнака, скова-
ността и болката. Нещо повече - във 
въЗсТановиТелниЯ сПа ЦенТър 
на фирмата се прилагат и допълни-
телни  хидромасажни  процедури с 
използването на лековити соли от 
Мъртво море и ароматерапевтични 
масла. Използваните арома- и олиго-
продукти имат допълнителен оздра-
вяващ ефект. Комплексната терапия 
съкращава и времето за възстановя-
ване на организма, като успоредно 
регулира естествения му енергиен 

баланс.
Не бива да 

се забравя, че 
дископатията 
може да въз-
никне извед-
нъж - при ряз-
ка промяна на 
п о л о ж е н и е -
то на горната 
част на тяло-
то (завъртане, 
изправяне, на-
веждане), при 
вдигане на те-

жести, след прекарани травми и зло-
полуки, от наднормено тегло, ста-
тична неправилна стойка на работа 
и покой. Дисковите болести трябва 
да се лекуват навреме, предупреж-
дават специалистите, тъй като всяко 
едно забавяне може да доведе до по-
сериозни заболявания, като дискови 
хернии и частични парези на долни-
те крайници.

26 гоДини “Био енерго сПектър”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

яПоНСКа  МаНуаЛНа  ТЕРаПИя  
ПоМаГа ПРИ дИСКоПаТИИ

вю Протект можете да поръчате директно
 на телефон: 0877 72 10 40

както и на интернет страницата: 
http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки.

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./

3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./
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Щъркеловото гнездо

Тича без умора през 
гората,

с дълъг скок спасява си 
главата.

Денем ходи да пасе,
вечер дава ми млекце.
Има си копитца и

 рогца
и нарича се …

Тя е птица готованка,
най-безсрамна 
мързеланка.
Снася своите яйца

Детски свят За най-малките

страницата подготви  кристина ДоБреВа

оцветете рисунката

силвия йОрданОва 

Прическата на мама

Днес е лекарка известна
и е толкоз интересна.
Слага детските слушалки
на ушенцата си малки.
Кукличките си преглежда
и им строго тъй нарежда:
- Мишо лапките да мие!
Хапчето да си изпие!
Мимето по две да взема
за борба със тази хрема!
Хремата е страшно нещо –
става топло и горещо.
Хрема лесно не минава,
доста дълго продължава.
Мечо, слушай баба Меца
и си хапвай от медеца!
Гърлото ти е червено
и гласчето – променено.
Само чай ще пиеш ти,
малко да те изпоти.
Кума Лисо, пак си гладна,
но към теб съм безпощадна!
Ти от днес си на диета
втора, трета, че и пета!
Срамота е да крадеш
и кокошки да ядеш.
Сисето да се разтрие
с мас и мъничко ракия!
Ежко Бежко, що си сторил?
Ти със лъв ли си се борил?
Целият си изподран
и кожухът ти – съдран!
Тез дълбоки, люти рани –
цели ями издълбани,
ще ги мажеш с риванол,
ще походиш даже гол!
На Иван и на Малина
днес ще правиме ваксина.
Правиме я ний на всички –
на животни и на птички.
А ти, Вълчо, с твоите нрави
искаш пръчки ти корави.
Цяло агне си излапал –
целият си се изцапал!
Ти оставаш си във къщи

и недей сега се мръщи!
Я да видя и прасето –
счупило си е крачето!
Бинт и шина му поставям,
неподвижно го оставям.
Кученцето се разплака
и потърси нашта кака.
Остри колики в стомаха –
страшна е това заплаха!
А за болната Пантера
где лекарство да намеря?
Кръвожадна вече става,
страшни звукове издава.
Болна вече съм от вази
и умората ме гази!
Заболяха ме главата,
и ръцете, и краката!
Как ме страшно притеснихте,
кръвното ми повишихте!
Трябва да се поизмия,
а и хапчета да пия.
Кака иска да ви гушне,
но сте доста непослушни!

Христо неДелчев

само в чуждите гнезда.

Денонощно зад стобора
пази ни от злите хора.

Щом пристигне 
пролетта,

те долитат на ята.
Носят топлина от юг,
да отгледат рожби 

тук.

Тромава, дебела, 
рошава и зла,

зиме във хралупа спи до 
пролетта.

(кУкУвиЦаТа)

(мечкаТа)

(ЗаЙчеТо)

станислава 
сТоЯнова, 
Търговище

От лазурен южен бряг
щъркели пристигат пак!
Тук е пролет белоцветна,
Слънчо със лъчите блесна!

Идат наште щъркели добри,
дето все ни будеха в зори!
Дълго, дълго
 те над нас кръжаха,
но гнездото не видяха!

Зимъс буря тук вилня
и дървото в миг помля!
Няма никаква следа -
нито клечки, ни пера!

Те в небето отлетяха
и след час дърво избраха –
там до мелничката стара,
де с реката вечно разговаря.

Те гнездо просторно свиха,
дом красив си построиха!
Радват се на свидни рожби
и ги хранят с вкусни гозби!

карамфила маринова

Колко съм горкичка,
само аз си зная!
Днес лежа самичка
в болничната стая.

Лудетина

Мила моя мамо,
колко си красива!
Новата прическа
страшно ти отива!
Ако с огърлица 
също се накичиш,
на една артистка 
много ще приличаш.
Тази сутрин рано
се събуждам днеска -
гледам, че я няма
новата прическа.
Мамо, как изглеждаш!
Как си недоспала -
цяла нощ до мене
тъжна си седяла.
Гърло ме болеше,
също и главичка,
нежно ти държеше

Лекарка

(коЗа)

(кУчеТо)

(лЯсТовиЦиТе) Блъснах, без да искам,
в игра котлето,
водата се разплиска,
попари ми лицето.

Боцкат ми кутрето
лелички с игличка.
Лошо е котлето
с врялата водичка!

ели кочева

моята ръчичка.
Даваше ми хапче,
чай, сиропче сладко,
тихичко тъжеше –
да не будиш татко.

Ала без прическа,
даже уморена –
ти за мен си, мамо,
цялата вселена!

Уляна иванова
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страницата подготви  Цветан илиеВ

Аз отивам, за да се не върна
Сине мой, надежда скъпа моя,
радост в грижи, грижа 

в радостта,
може би последен ден е тоя,
в който те милува твой баща.
Аз отивам, за да се не върна,
дълг отечествен зове ме в бой,
може би не ще те веч прегърна,
теб не ще продумам, сине мой!
 
Сине мой, аз те благославям,
нека Бог закриля теб в света.
На теб сал един завет 

оставям –
свет завет на грижовен баща.
С него расти, възмъжавай, сине,
моето богатство ти е той,
с него татко ти не ще загине –
ще живее в тебе, сине мой!
 
Сине мой, живей със светлий спомен
на родинолюбците деди,
гражданин бъди ти всявга скромен,
честен в мисли и в дела бъди.
Вярвай в идеали благородни,
с тях окрилен в мирен труд ил в бой,
дай живота си за края родни –
българин бъди горд, сине мой!
 
Сине мой, надежда скъпа моя,
радост в грижи, грижа в радостта,
може би последен ден е тоя,
в който виждаш своя ти баща.
Аз отивам, за да се не върна,
дълг отечествен зове ме в бой –
дай да те целуна и прегърна,
може би за сетньо, сине мой!

Най-великият мислител на всички времена

От стр. 1
Именно на ужаса от 

войната Панчев посве-
щава почти цялото си 
творчество. В негови-
те стихове на преден 
план изпъква личната 
трагедия на обикнове-
ния войник, отделен от 
всичко любимо, но съ-
причастен със съдбата 
на своята родина. Може 
би най-прочувствената 
и нежна творба на Пан-
чев е заветът към не-
говия тригодишен син 
Павел „Сине мой“. Все-
ки ред от това блестя-
що стихотворение ся-
каш извира от душата 
на поета, за да докосне 
сърцето на невръстно-
то дете и да го насочи в 
правилния път. 

Запасният подпору-
чик Стамен Панчев е 
роден на 16 декември 
1878 г. в Орхание, днес 
Ботевград. Потомък е на 
известния Цагарски род 
- от най-старите родове 
на село Самунджиево, 
обявено от Мидхат па-
ша за град с името Орха-
ние през 1866 г. По вре-
ме на Сръбско-българ-
ската война 1885 г. фа-
милията на Панчев из-
живява тежка си драма - 
бащата Панчо Цагарски 
заминава за фронта. Съ-
щата година, докато той 
е на война, умира съпру-
гата му. По това време 
Стамен е едва 6-годи-
шен. Останали без над-
зор, децата са пръсна-
ти по чужди къщи, а се-
мейното огнище опус-
тява. Трагедията оста-
вя незаличима следа в 
чувствителната и неж-
на душа на бъдещия по-
ет и въпреки големите 
грижи на баща му нес-
тихваща сърдечна мъ-

ка го следва през целия 
му жизнен път. Чичо му 
Стоян Цагарски пък е 
сподвижник на Левски, 
член на тайния револю-
ционен комитет в Орха-
ние, участва в нападени-
ето на турската хазна в 
Арабаконак и е заточен 
три години в Диарбе-
кир. Детството на Ста-
мен Панчев преминава 
в родния му град, сред 
дивната природа на Бал-
кана.

Основно и прогимна-
зиално образование по-

лучава в Орхание. След 
това продължава да учи 
в педагогическата гим-
назия в Кюстендил. Гим-
назията завършва с от-
личие през 1898 г. Съща-
та година става студент 
във Висшето училище в 
София (днес Софийски 
университет) във Фа-
култета по философия 
и педагогика.

След дипломиране-
то е назначен за дирек-
тор на второкласното 
училище в с. Абланица, 
а по-късно е преназна-
чен в гимназията в Тро-
ян. Междувременно за-
вършва и Школата за за-
пасни офицери в Княже-
во и се връща в родния 
си град като директор 
на местната гимназия. 
Не му е писано обаче 
да води заседнал живот.

На 17 септември 1912 
г. е обявена обща моби-
лизация. Започва Бал-
канската война. На след-
ващата вечер Панчев е 
в София, купува си са-
бя, полска чанта, бойна 
полева книжка (боен ус-
тав), офицерска амуни-
ция и пистолет барабан-
лия "Наган".

Като запасен под-
поручик от 38-и пехо-
тен полк е полуротен 
командир в 12-а рота. 
На 24 септември 1912 
г. пред строения в пъ-

лен състав полк в Цари-
брод подполковник Пи-
сарев произнася вълну-
ваща реч. От името на 
полка му отговаря под-
поручик Стамен Панчев: 
„Ще изпълним дадена-
та клетва, ще запазим 
честта на родината, ще 
се срещнем с вековния 
враг, ще го сразим. Ние 
сме решени да загинем 
в борбата, но ще вървим 
напред и ще победим!” 
На 3 октомври войско-
вата единица, към която 
е зачислен Стамен Пан-
чев, потегля към турска-
та граница. На 5 октом-
ври войната е обявена.

На 17 октомври дейст-
вията на войските по це-
лия фронт от Люлебур-
газ до Бунархисар са ре-
шителни и съдбоносни. 
В боевете взема участие 

12-а рота. Стамен Пан-
чев е ранен в крака.

На 20 ноември 1912 
г. по предложение на 
Турция се сключва при-
мирие, а в края на де-
кември започват и мир-
ните преговори в Лон-
дон. Войниците остават 
на позиция, като копаят 
окопи, правят пътища и 
мостове, устройват тила. 
Ето какво пише Стамен 
Панчев за своите съб-
ратя фронтоваци: „Сър-
цето ми се свива, като 
гледам тия здрави и сил-
ни мъже, които страдат 
и се мъчат за великото 
и бляскаво бъдеще на 
земята, за която те ми-
слят и ден, и нощ и се 
шегуват, и се смеят през 
мрежата на своята сел-
ска скръб за своите ог-
нища, деца, ливади, во-
лове и овце, за изоставе-
ното рало, за всичко, ко-
ето създава богатството 
и хубостта на родината.”

В края на януари 
1913 г. мирните прего-
вори са прекъснати и 
бойните действия се 
възобновяват. В начало-
то на март 1913 г. турци-
те правят опит да пре-
минат в настъпление по 
целия фронт.

На 5 март в боя за 
гр. Силиврия Стамен 
Панчев за втори път е 
ранен в крака. Дават 
му отпуск да замине 
на лечение. Осем дни 
по-късно Одрин е пре-
взет. Стамен Панчев ка-
то истински патриот и 
родолюбец отказва ле-
чението и се връща на 
фронта, където полу-
чава бойната задача да 
охранява морския бряг 
при Епиватос и Ялос. 
Точно там, при Ялос, 
на брега на Мрамор-

Сине мой

– теорията за принаде-
ната стойност, в полити-
ката – теорията на кла-
совата борба. Тези на-
правления стават осно-
ва на социалистическо-
то и комунистическото 
движение и идеологи-
ята, получила названи-
ето „марксизъм”. Дори 
противници на Маркс 
признават неговата из-
ключителна последо-
вателност и цялостност 
на възгледите, дава-
щи в съвкупност съвре-
менния материализъм 
и научен социализъм. 
Маркс е известен и ка-
то непримирим критик 
на капитализма. Възгле-
дът му за историята ка-
то резултат от класова-
та борба, в която капи-
талисти и пролетариат 
са антагонистични сили, 
е основно положение в 
марксизма. Това е об-

общено още от младия 
Маркс в „Комунистиче-
ски манифест” (1848).

 Крайъгълен камък в 
икономическата теория 
на Маркс е законът за 
принадената стойност 
- мотив на работодате-
ля да организира и осъ-
ществява производстве-
ния процес. Той логично 
доказва, че трудът създа-
ва стойност, но сам по се-
бе си не е стока и не при-
тежава стойност. Работ-
никът предлага на капи-
талиста работната си си-
ла като стока срещу оп-
ределена цена, необхо-
дима за нейното възпро-
изводство. Всяка общест-
вено-икономическа фор-
мация в човешката исто-
рия има начало и край. 
Капитализмът според 
Маркс ще отмре заради 
собствените си противо-
речия, а пролетариатът 

ще извърши ре-
волюционна смя-
на на обществе-
ния строй. Но то-
ва ще стане ед-
ва когато капи-
тализмът изчер-
па възможност-
ите си и него-
вите производ-
ствени отноше-
ния станат тес-
ни за развитие-
то на произво-
дителните сили. 
Затова премах-
ването на част-
ната собственост 
върху средствата за про-
изводство ще е първата 
стъпка към новия свето-
вен строй. Според Маркс 
частната собственост ще 
отмре от само себе си, ко-
гато съвкупният общест-
вен продукт започне да 
надхвърля „разумните 
потребности” – имен-

но свръхпроизводство-
то ще направи безпред-
метна частната собстве-
ност като източник на 
богатство. Самото богат-
ство във вид на капитал 
ще се обезсмисли. Резул-
татът ще е нова система 
на устройство – комунис-

200 години от рождението на карл маркс

Поетът 
стамен Панчев:

На 5 май 1818 г. 
в семейство на 
немски евреи в 

гр.Трир се ражда Карл 
Маркс. Изучава юри-
дически науки в Бон и 
в Берлин, но впослед-
ствие се увлича от исто-
рия и философия. Защи-
тава дисертация по фи-
лософия в Йенския уни-
верситет. Неговата со-
циална философия (ди-
алектически и истори-
чески материализъм) 
е свързана с действи-
телните, основни из-
точници на живота на 
народа. Маркс обеди-
нява три главни идей-
ни течения на ХІХ век 
- немската класиче-
ска философия, класи-
ческата английска по-
литическа икономия 
и френския утопичен 
социализъм. Негови-
те изследвания сфор-
мират във философи-
ята диалектическия и 
историческия матери-
ализъм, в икономиката 

тическо общество, къ-
дето частната собстве-
ност няма да съществу-
ва и личността ще бъ-
де икономически неза-
висима, а хората ще за-
почнат да правят това, 
за което са най-добре 
пригодни. 

Когато преди годи-
ни Би Би Си органи-
зира анкета  в десетки 
страни по света с огро-
мно мнозинство Карл 
Маркс е обявен за най-
гениалния мислител за 
всички времена.

И днес на Запад не 
престават да четат тру-
довете му с цел да от-
криват недостатъците 
на капитализма и да го 
осъвременяват.

Геният, разбунил ця-
лото човечество, зас-
пива кротко в кресло-
то си и никога не се съ-
бужда на 14 март 1883 г. 
Смъртта го застига, ко-
гато е на 64 години.

но море, героят Ста-
мен Панчев начело на 
ротата отбива две не-
приятелски кавалерий-
ски атаки, а при третата 
бива ранен от оръдей-
на осколка, изстреля-
на от броненосец. Ра-
ните са тежки - в ръ-
ката и в корема. Зака-
ран е на лечение във 
фронтовия лазарет. Ра-
но сутринта на 23 март 
1913 г., след прекара-
на в болки и страдания 
нощ, той моли съседа 
си по легло да извади 

от джоба на куртката 
малка снимка на сина 
му. Целува за после-
ден път портретчето 
на малкия Павел. След 
това своеобразно про-
щаване издъхва, стис-
кайки в ръце снимка-
та на детето. Погребан 
е същия следобед край 
гръцките гробища на с. 
Кадъкьой.

На следващия ден е 
обявен краят на вой-
ната, от която Стамен 
Панчев не се завръща. 

милчо сТоименов
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 2 маЙ
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 8
07:25 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
08:10 Забранена история, еп. 2
09:05 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 1
10:00 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 2
10:55 Истинската война на тро-

нове, еп. 2
11:45 Жени воини, еп. 2
12:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
13:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
14:15 Забранена история, еп. 2
15:05 Вътрешен поглед към 

кралския двор
18:20 Истинската война на тро-

нове, еп. 2
19:10 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
20:00 Рим: империя без предел, 

еп. 3
21:00 Истинският Юлий Цезар
22:00 Истинската война на тро-

нове, еп. 3
22:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 7
23:40 Проект “Нацизъм”, еп. 2
00:35 Забранена история, еп. 6
01:25 Страхотни изобретения, 

еп. 8
01:55 Престъпността през вой-

ната, еп. 3
чеТвърТък, 3 маЙ

06:05 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 2

07:00 Личният живот на крал-
ските особи, еп. 2

07:45 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 2

08:30 Забранена история, еп. 3
09:25 Истинският Юлий Цезар
10:30 Помпей: нови разкрити 

тайни
11:35 Истинската война на тро-

нове, еп. 3
12:25 Жени воини, еп. 3
13:15 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
14:05 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
14:55 Забранена история, еп. 5
15:45 Личният живот на Тюдори-

те, еп. 1
16:35 Личният живот на Тюдори-

те
18:15 Истинската война на тро-

нове, еп. 3
19:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
19:55 Рим: империя без предел, 

еп. 4
21:00 Че Гевара: Отвъд мита
22:00 Истинската война на тро-

нове, еп. 4
22:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 8
23:40 Проект “Нацизъм”, еп. 3
00:35 Забранена история, еп. 1
01:20 Страхотни изобретения, 

еп. 9
01:50 Престъпността през вой-

ната, еп. 4
ПеТък, 4 маЙ

06:00 Реформацията: Свещената 
война на Европа

07:00 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 3

07:45 Забранена история, еп. 4
08:35 Инките: Господари на не-

бесата, еп. 1
09:40 Инките: Господари на не-

бесата, еп. 2
10:45 Истинската война на тро-

нове, еп. 4
11:35 Изгубеният град на глади-

аторите
12:30 Осем дни, които създадоха 

Рим
14:05 Забранена история, еп. 5
14:55 Империя на царе
18:10 Истинската война на тро-

нове, еп. 4
19:00 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
19:50 Истинският Юлий Цезар
21:00 Опасна Земя
23:30 Проект “Нацизъм”, еп. 4
00:25 Забранена история, еп. 2
01:10 Престъпността през вой-

ната, еп. 5
съБоТа, 5 маЙ

06:35 Страхотни изобретения, 
еп. 16

07:00 Забранена истори
10:10 II световна война
12:00 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 3
12:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 4
13:45 Времето, което промени 

света, еп. 3
14:15 Времето, което промени 

света, еп. 4
14:45 Опасна Земя, еп. 1
15:40 Последните крале-воини 

на Европа, еп. 2
16:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
17:35 Мъртвият викинг, еп. 3
18:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
19:15 Истинската война на тро-

нове, еп. 1
20:05 В изгнание, еп. 5
21:00 Селцето, еп. 5
22:05 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 1
22:55 101 герои на 20 век, еп. 5
23:50 Черни операции от далеч-

ното минало, еп. 5
00:45 Убийци от древността, еп. 

7
01:35 Машини за убиване, еп. 1

неДелЯ, 6 маЙ
06:10 Забранена история, еп. 6
07:00 Загадки в музея
09:20 В изгнание, еп. 5
10:15 Селцето, еп. 5
11:20 Конспирация, еп. 10
12:10 Конспирация, еп. 11
13:00 Най-големите измами в 

историята, еп. 3
13:50 Най-големите измами в 

историята, еп. 4
14:40 Забранена история
16:20 Тайните на египетските 

пирамиди
18:10 Истинският Юлий Цезар
19:15 Изгубеният град на глади-

аторите
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
21:00 Селцето, еп. 6
22:00 Истинската война на тро-

нове, еп. 1
22:55 Забранена история, еп. 3
23:45 Забранена история, еп. 4
00:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
01:30 Конспирация, еп. 5

ПонеДелник, 7 маЙ
06:25 Страхотни изобретения, 

еп. 2
07:10 Загадки в музея, еп. 8
08:00 Инките: Господари на не-

бесата, еп. 1
09:05 Инките: Господари на не-

бесата, еп. 2
10:10 Конспирация, еп. 8
11:00 Забранена история, еп. 1
11:50 Истинската война на тро-

нове, еп. 1
12:40 Истинската война на тро-

нове, еп. 2
13:30 Дневниците на Венера
14:35 Истинският Юлий Цезар
15:35 Забранена история, еп. 1
16:25 Страхотни изобретения
16:55 География на убийствата, 

еп. 1
17:45 Загадки в музея, еп. 8
18:30 Забранена история, еп. 5
19:20 Конспирация, еп. 1
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
21:00 Шестте съпруги на Хенри 

VIII, еп. 2
21:50 Кралски братовчеди на 

война, еп. 1
22:55 Скрити следи: Първата 

световна война
23:50 География на убийствата, 

еп. 1
00:40 Забранена история, еп. 3
01:30 Страхотни изобретения
02:00 Митове и чудовища, еп. 1
02:50 Страхотни изобретения
03:50 Загадки в музея, еп. 7
04:40 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 11
05:25 Страхотни изобретения
05:55 Тайните на шестте съпру-

ги, еп. 1

вТорник, 8 маЙ
07:05 Загадки в музея, еп. 9
07:50 Дневниците на Венера
08:50 Истинският Юлий Цезар
09:50 Конспирация, еп. 9
10:40 Забранена история, еп. 2
11:25 Още невидими убийци 
15:35 Забранена история, еп. 2
16:25 Страхотни изобретения
16:55 География на убийствата, 

еп. 2
17:45 Загадки в музея, еп. 9
18:30 Забранена история, еп. 6
19:20 Конспирация, еп. 2
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
21:00 Мъртвият викинг, еп. 4
21:50 Султанът и светецът
22:45 Скрити следи: Войната във 

Виетнам
23:40 География на убийствата, 

еп. 2
00:30 Забранена история, еп. 4
01:20 Страхотни изобретения

срЯДа, 9 маЙ
07:00 Загадки в музея, еп. 10
07:50 Султанът и светецът
08:45 Тайните на Ермитажа - ис-

тория и колекции
10:10 Руската революция
11:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
11:50 Истинският Юлий Цезар
12:50 Империя на царе
16:00 Истинската война на тро-

нове
19:20 Конспирация, еп. 3
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
21:00 Шпионските тайни за бив-

шия крал, еп. 1
21:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
22:35 Скрити следи: Ватерло
23:30 География на убийствата, 

еп. 3
00:20 Забранена история, еп. 5
01:10 Страхотни изобретения, 

еп. 13
01:40 Митове и чудовища, еп. 3
02:30 Страхотни изобретения
03:30 Загадки в музея
05:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
05:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
чеТвърТък, 10 маЙ

06:35 Страхотни изобретения, 
еп. 2

07:10 Загадки в музея, еп. 11
08:00 Мъртвият викинг, еп. 3
09:05 Мъртвият викинг, еп. 4
10:10 Конспирация, еп. 11
11:00 Забранена история, еп. 4
11:45 Гении на древния свят, еп. 

1
12:50 Дневниците на Венера
13:55 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3

14:45 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 4

15:35 Забранена история, еп. 4
16:25 Страхотни изобретения, 

еп. 14
16:55 География на убийствата, 

еп. 4
17:45 Загадки в музея, еп. 11
18:30 Забранена история, еп. 2
19:20 Конспирация, еп. 4
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
21:00 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 1
21:50 Черни операции от далеч-

ното минало, еп. 5
22:35 По следите на трансилван-

ското злато
23:30 География на убийствата, 

еп. 4
00:20 Забранена история, еп. 6
01:10 Страхотни изобретения, 

еп. 14
01:40 Митове и чудовища, еп. 4
02:30 Страхотни изобретения, 

еп. 7
03:30 Загадки в музея, еп. 10
04:20 Загадки в музея, еп. 1
05:10 Забранена история, еп. 4

ПеТък, 11 маЙ
06:00 Дневниците на Венера
07:10 Забранена история, еп. 2
08:00 Загадки в музея, еп. 12
08:50 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
09:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
10:30 Конспирация, еп. 12
11:20 Забранена история, еп. 5
12:10 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 1
13:00 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 2
13:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 5
14:40 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 6
15:35 Забранена история, еп. 5
16:25 Страхотни изобретения, 

еп. 15
16:55 География на убийствата, 

еп. 5
17:45 Загадки в музея, еп. 12
18:30 Забранена история, еп. 3
19:20 Конспирация, еп. 5
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
21:00 Дълбоко в историята на 

времето
23:45 География на убийствата, 

еп. 5
00:30 Забранена история, еп. 1
01:20 Страхотни изобретения, 

еп. 15
01:50 Митове и чудовища, еп. 5
02:40 Страхотни изобретения, 

еп. 8
03:40 Загадки в музея, еп. 11
04:25 Загадки в музея, еп. 2
05:15 Забранена история, еп. 6

съБоТа, 12 маЙ
06:05 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 2
07:00 Забранена история
11:05 II световна война, еп. 10
12:00 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 3
12:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 4
13:45 Времето, което промени 

света, еп. 4
14:15 Времето, което промени 

света, еп. 5
14:45 Опасна Земя, еп. 2
15:40 Последните крале-воини 

на Европа, еп. 3
16:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
17:35 Мъртвият викинг, еп. 4
18:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
19:15 Истинската война на тро-

нове, еп. 2
20:05 В изгнание, еп. 6
21:00 Селцето, еп. 6
22:05 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 2
22:55 101 герои на 20 век, еп. 6
23:50 Черни операции от далеч-

ното минало, еп. 6
00:45 Черни операции от далеч-

ното минало, еп. 5
01:35 Машини за убиване, еп. 2
02:25 Митове и чудовища, еп. 6
03:45 Загадки в музея
05:15 101 герои на 20 век, еп. 6

неДелЯ, 13 маЙ
06:10 Забранена история, еп. 1
07:00 Загадки в музея
09:20 В изгнание, еп. 6
10:15 Селцето, еп. 6
11:20 Конспирация
13:00 Най-големите измами в 

историята
14:40 Забранена история, еп. 5
15:25 Забранена история, еп. 6
16:10 Последните крале-воини 

на Европа, еп. 1
17:10 Приказки от кралския гар-

дероб
18:05 Приказки от кралската 

спалня
19:05 Невидими убийци у дома 

след войната
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
21:00 Селцето, еп. 1
22:00 Истинската война на тро-

нове, еп. 2
22:55 Забранена история, еп. 5
23:45 Забранена история, еп. 6
00:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
01:30 Конспирация, еп. 6
02:20 Митове и чудовища, еп. 1
03:40 Загадки в музея, еп. 13
04:30 Загадки в музея, еп. 4
05:20 Последните крале-воини 

на Европа, еп. 3

ПонеДелник, 14 маЙ
06:25 Страхотни изобретения
07:05 Забранена история, еп. 4
07:55 Загадки в музея, еп. 13
08:40 В търсене на съкровището 

на нацистите
10:25 Най-големите измами в 

историята, еп. 1
11:15 Забранена история, еп. 6
12:05 Истинската война на тро-

нове
13:45 Тайните на египетските 

пирамиди
15:35 Забранена история, еп. 6
16:25 Страхотни изобретения, 

еп. 16
16:55 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 6
17:45 Загадки в музея, еп. 13
18:30 Забранена история, еп. 4
19:20 Конспирация, еп. 6
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
21:00 Шестте съпруги на Хенри 

VIII, еп. 3
21:50 Кралски братовчеди на 

война, еп. 2
22:55 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната, еп. 5
23:45 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 4
00:35 Забранена история, еп. 2
01:25 Страхотни изобретения, 

еп. 16
вТорник, 15 маЙ

06:00 Тайните на шестте съпру-
ги, еп. 2

07:00 Забранена история, еп. 1
07:45 Загадки в музея, еп. 1
08:30 Тайните на египетските 

пирамиди
10:20 Най-големите измами в 

историята, еп. 2
11:10 Забранена история, еп. 1
11:55 Невидими убийци у дома 

след войната
12:55 Приказки от кралската 

спалня
13:50 Приказки от кралския гар-

дероб
14:45 Шпионските тайни за бив-

шия крал, еп. 1
15:35 Забранена история, еп. 1
16:25 Страхотни изобретения
16:55 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 7
17:50 Загадки в музея, еп. 1
18:40 Забранена история, еп. 5
19:30 Конспирация, еп. 7
20:20 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
21:10 Мъртвият викинг, еп. 5
21:55 Реформацията: Свещената 

война на Европа
22:50 Империята на Хитлер
23:35 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 5
00:25 Забранена история, еп. 3
01:15 Страхотни изобретения
01:45 Митове и чудовища, еп. 3

срЯДа, 2 маЙ
06:00 „Питайте Джим”- сериал, 

сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено” 

– риалити, сезон 2
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3, 
08:45 „Досиетата „Грим” 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3, 
11:00  „Топ Гиър” , 
12:00  „Кобра 11: Обади се!” - 

сериал, сезон 19, 
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера)  
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим”- сериал, 

сезон 5
16:30 „Катерачът” – приклю-

ченски екшън с уч. на 
Силвестър Сталоун, 
Мики Рурк, Джон Литгоу, 
Джанин Търнър, Рекс 
Лин и др., 

19:00 „Топ Гиър” 
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - 

сериал, сезон 19
21:00 „Хавай 5-0”   
22:00 „Законът на Картър” –  

криминален екшън с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Миранда Ричардсън, 
Мики Рурк, Майкъл Кейн, 
Алън Къминг, Рейчъл Лий 
Кук, Рона Митра, Джони 
Стронг и др.

00:00 „Хавай 5-0”   
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 3 маЙ
06:00 „Питайте Джим”- сериал, 

сезон 5
06:30 „Гаражът на Джей Лено” 

– риалити, сезон 2
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3, 
08:45 „Досиетата „Грим” 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3, 
11:00  „Топ Гиър” , 
12:00  „Кобра 11: Обади се!” - 

сериал, сезон 19, 
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера)  
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим”- сериал, 

сезон 5
16:40 „Светци и странници” 

–  исторически с уч. на 
Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън, 
Винсънт Картайзър, Рон 
Ливингстън и др., I част

19:00 „Топ Гиър” 
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - 

сериал, сезон 19
21:00 „Хавай 5-0”  
22:00 „Два патлака” 
00:10 „Хавай 5-0”  
01:10 Еротичен телепазар

ПеТък, 4 маЙ
06:00 „Питайте Джим”- сериал, 

сезон 5, 
06:30 „Гаражът на Джей Лено” 

– риалити, сезон 2
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3, 
08:45 „Досиетата „Грим” 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3, 
11:00 „Топ Гиър” , 
12:00 „Кобра 11: Обади се!” - 

сериал, сезон 19, 
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера)  
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим”- сериал, 

сезон 5
16:40 „Светци и странници” 

–  исторически с уч. на 
Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън, 
Винсънт Картайзър, Рон 
Ливингстън и др., II част 

19:00 „Топ Гиър” 
20:00 „Кобра 11: Обади се!” - 

сериал, сезон 19
21:00 „Хавай 5-0”   
22:00 „Код “Меркурий”–  ек-

шън с уч. на Брус Уилис, 
Алек Болдуин, Мико 
Хюс, Чи Макбрайд, Ким 
Дикенс, Питър Стормеър 
и др.

00:15 „Хавай 5-0”  
01:15 „Фрактура” – предаване 

за рок музика, 
03:45 Еротичен телепазар

съБоТа, 5 маЙ
06:00 „Звярът” – сериал, сезон 

1
07:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм, 
07:30 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 5, 3 епизода
11:00 „Светци и странници” 

–  исторически с уч. на 
Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън, 
Винсънт Картайзър, Рон 
Ливингстън и др., II част , 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Теория за големия 

взрив” - сериал, сезон 9, 
4 епизода

15:30 „Законът на Картър” –  
криминален екшън с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Миранда Ричардсън, 
Мики Рурк, Майкъл Кейн, 
Алън Къминг, Рейчъл Лий 

Кук, Рона Митра, Джони 
Стронг и др., 

17:45 „Код “Меркурий”–  ек-
шън с уч. на Брус Уилис, 
Алек Болдуин, Мико 
Хюс, Чи Макбрайд, Ким 
Дикенс, Питър Стормеър 
и др., 

20:00 „Стари кучета” – комедия 
с уч. на Джон Траволта, 
Робин Уилямс, Кели 
Престън, Мат Дилън, 
Рита Уилсън, Сет Грийн, 
Бърни Мак, Лори Луглин 
Ан- Маргрет, Ейми Седа-
рис и и др.

22:00 „Тринайсет” – сериал, 
сезон 1

23:00  Професионална борба: 
„Първична сила”

00:00 Еротичен телепазар
неДелЯ, 6 маЙ

06:00 „Теория за големия 
взрив” - сериал, сезон 9, 
3 епизода, 

07:30 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 5, 3 епизода

11:00 „Светци и странници” 
–  исторически с уч. на 
Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън, 
Винсънт Картайзър, Рон 
Ливингстън и др., II част, 

13:00  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Теория за големия 
взрив” - сериал, сезон 9, 
4 епизода

15:30 „Стари кучета” – комедия 
с уч. на Джон Траволта, 
Робин Уилямс, Кели 
Престън, Мат Дилън, 
Рита Уилсън, Сет Грийн, 
Бърни Мак, Лори Луглин 
Ан- Маргрет, Ейми Седа-
рис и и др., 

17:45 „Два патлака” –   екшън-
комедия с уч. на Марк 
Уолбърг, Дензъл Уошинг-
тън, Бил Пакстън, Пола 
Патън, Едуард Джеймс 
Олмъс, Джеймс Марс-
дън, Фред Уорд и др., 

20:00 „Зеленият стършел” 
–  екшън с уч. на Сет 
Роугън, Камерън Диас, 
Джей Чоу, Том Уилкин-
сън, Кристоф Валц, Дей-
вид Харбър и др. 

22:30 „Тринайсет” – сериал, 
сезон 1

23:30 Професионална борба: 
„Челен сблъсък” 

00:30 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

03:00 Еротичен телепазар
ПонеДелник, 7 маЙ

06:00 „Питайте Джим“ – сери-
ал, сезон 5 

06:30 „Гаражът на Джей Лено” 
– риалити, сезон 2

07:30 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 3 

08:45 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 6 

10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00  „Топ Гиър” 
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера) – сериал, сезон 6
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
16:30 „Зеленият стършел” – ек-

шън С уч. на Сет Роугън, 
Камерън Диас, Джей Чоу, 
Том Уилкинсън, Кристоф 
Валц, Дейвид Харбър и 
др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 

22:00 „Двойникът” – екшън С 
уч. на Жан Клод Ван Дам, 
Майкъл Рукър, Катрин 
Дент и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар 
03:10 „Национална лотария” 

вТорник, 8 маЙ
06:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5 
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1 
08:45 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 6 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3  
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22 
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
16:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 10
17:00 „Капан” – трилър С уч. 

на Никълъс Кейдж, Елън 
Бърстин, Кейт Биън, 
Франсис Конрой, Моли 
Паркър, Лили Собиески, 
Даян Делано и др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6

22:00 „Специален отряд: Огнен 
полет” – екшън С уч. на 

Долф Лундгрен, Челси 
Рикетс, Матю Tомпкинс и 
др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
срЯДа, 9 маЙ

06:00 „Питайте Джим“ – сери-
ал, сезон 5

06:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 5

07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1 
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3 
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22 
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
16:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 10
17:00 „Специален отряд: Огнен 

полет” – екшън С уч. на 
Долф Лундгрен, Челси 
Рикетс, Матю Tомпкинс и 
др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6

22:00 „Кървавите скали” – 
приключенски екшън С 
уч. на Тони Леунг Чу Вай, 
Такеши Канеширо, Занг 
Фенги, Чанг Чен, Уей Зао, 
Шидо Накимура и др.

01:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 

02:00 Еротичен телепазар
04:10 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 10 маЙ
06:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1 
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3 
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22 
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
15:50 „Кървавите скали” – 

приключенски екшън С 

уч. на Тони Леунг Чу Вай, 
Такеши Канеширо, Занг 
Фенги, Чанг Чен, Уей Зао, 
Шидо Накимура и др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6

22:00 „Трансформърс „ – прик-
люченска фантастика С 
уч. на Шая Лебьоф, Ме-
гън Фокс, Джош Дюамел, 
Тайръс Гипсън, Рейчъл 
Тейлър, Антъни Андер-
сън, Джон Войт, Джон 
Туртуро, Кевин Дън и др. 

01:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 

02:00 Еротичен телепазар
ПеТък, 11 маЙ

06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1 
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3 
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22 
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Питайте Джим“ 
16:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 10
17:00 „Колибри” – криминален 

екшън с уч. на Джейсън 
Стейтъм, Агата Бузек, 
Вики Макклър, Бенедикт 
Уонг и др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ 
21:00 „Хавай 5–0“ 
22:00 „От Париж с любов”– ек-

шън С уч. Джон Траволта, 
Джонатан Рийс Майерс, 
Амбър Роуз Рива, Ерик 
Гордън , Ричард Дърдън, 
Касия Смутняк и др.

23:50 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 

00:50 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

03:00 Еротичен телепазар
съБоТа, 12 маЙ

06:00 „Звярът”
07:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм 
07:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 6, 2 епизода
10:20 „Великолепната седмор-

ка” – уестърн С уч. на Юл 
Бринър, Ели Уолах, Стийв 
Маккуин, Чарлс Бронсън, 

Робърт Вон, Джеймс Ко-
бърн и др. 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 
10, 2 епизода

15:00 „От Париж с любов”– ек-
шън С уч. Джон Траволта, 
Джонатан Рийс Майерс, 
Амбър Роуз Рива, Ерик 
Гордън , Ричард Дърдън, 
Касия Смутняк и др. 

17:00 „Трансформърс „ – прик-
люченска фантастика С 
уч. на Шая Лебьоф, Ме-
гън Фокс, Джош Дюамел, 
Тайръс Гипсън, Рейчъл 
Тейлър, Антъни Андер-
сън, Джон Войт, Джон 
Туртуро, Кевин Дън и др. 

20:00 „Палавата класна” – ко-
медия С уч. Камерън 
Диас, Джъстин Тимбър-
лейк, Джейсън Сийгъл, 
Люси Пънч и др.

22:00 „Тринайсет” – сериал, 
сезон 1

23:00  Професионална борба: 
„Първична сила”

00:00 Еротичен телепазар
неДелЯ, 13 маЙ

06:00 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 
10, 3 епизода 

07:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 6, 3 епизода

11:00 „Завръщането на Вели-
колепната седморка” 
– уестърн С уч. на Юл 
Бринър, Робърт Фулър, 
Уорън Оутс, Фернандо 
Рей и др.

13:00  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 
10, 4 епизода

15:30 „Палавата класна” – ко-
медия С уч. Камерън 
Диас, Джъстин Тимбър-
лейк, Джейсън Сийгъл, 
Люси Пънч и др. 

17:45 „Ченгета в резерв“ – 
екшън–комедия С уч. 
на Уил Феръл, Марк 
Уолбърг, Дуейн Джонсън, 
Самюел Джаксън, Ева 
Мендес, Майкъл Кийтън 
и др.

20:00 „Аламо” – военна драма 
С уч. Денис Куейд, Били 
Боб Торнтън, Патрик 
Уилсън, Джейсън Патрик, 
Кевин Пейдж, Джо 
Стивънс,Рикардо Чавира 
и др.

23:00 Професионална борба: 
„Челен сблъсък” 

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

2 маЙ, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Ричард Брансън: Суров ин-

стинк
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Клик  
14:30 Историята на Барак Обама
15:30 Новините 
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 ОколоСВЕТСКО /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова /п./

3 маЙ, чеТвърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Просвещение: Историята на 

14-ия Далай Лама
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

14:15 Клик 
14:30 Вечната принцеса Даяна
15:30 Новините 
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 ОколоСВЕТСКО /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

4 маЙ, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 U2: Кръстоносният поход на 

рока
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров /п./
14:15 Клик 
14:30 Съдбата на принц Уилям
15:30 Новините 
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:00 Канбе стратегът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Денят ON AIR /п./  
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 ОколоСВЕТСКО /п./
05:30 Видимо и невидимо

5 маЙ, съБоТа
06:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров /п./
07:30 Великите
08:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски /п./
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мистериите на Лисабон – 

историческа драма, сериал
23:00 Бирария „Романтика” – ко-

медия, драма, Белгия, 2012 
г.; режисьор: Джоел Ванхо-
броук; в ролите: Коен Де Боу, 
Филип Пийтърс, Рут Бекарт

00:40 Новините ON AIR /п./
01:10 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова /п./
03:00 Новините ON AIR /п./ 
03:30 VIB /п./
04:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

6 маЙ, неДелЯ
06:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова /п./

07:30 Великите
08:00 България сутрин – празнич-

но издание за 6 май
12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Линиите на Уелингтън 
20:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мистериите на Лисабон – 

историческа драма, сериал
23:00 Парижки лудории – коме-

дия,  Франция, 2014 г.; режи-
сьор: Марк Фитоси; в ролите: 
Изабел Юпер, Жан-Пиер 
Даросин, Михаел Нюквист 

00:40 Новините ON AIR /п./
01:10 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Характери /п./
04:00 Видимо и невидимо
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: „История“ -  пре-

даване с Росен Петров

7 маЙ, ПонеДелник
07:00 България сутрин 
09:30 Момичето от Оз: Никол 

Кидман
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова /п./

14:15 Клик 
14:30 Първата човешка стъпка на 

Луната: Историята на Нийл 
Армстронг

15:30 Новините ON AIR
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол
23:00 Довереникът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 ОколоСВЕТСКО /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо 

8 маЙ, вТорник
06:30 България сутрин 
09:30 Феноменът Тайгър Уудс
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

14:15 Клик 
14:30 Животът на Нелсън Мандела 
15:30 Новините ON AIR
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините 
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 ОколоСВЕТСКО /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

9 маЙ, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Анзак: В лицето на войната 
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Клик  
14:30 Ричард Брансън: Суров ин-

стинкт
15:30 Новините 
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 ОколоСВЕТСКО /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова /п./

10 маЙ, чеТвърТък
06:30 България сутрин 
09:30 50 Cent – пътят към върха
10:00 В света на Бритни Спиърс
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

14:15 Клик 
14:30 Просвещение: Историята на 

14-ия Далай Лама
15:30 Новините 
16:00 Образование и Бизнес: 

Региони – международна 
конференция на TV Bulgaria 
On Air

17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 ОколоСВЕТСКО /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

11 маЙ, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Анджелина Джоли – поглед 

отвътре
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров /п./
14:15 Клик 
14:30 U2: Кръстоносният поход на 

рока
15:30 Новините 
15:50 Хрътката: да надушиш прес-

тъпление
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал /п./
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:00 Довереникът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Денят ON AIR /п./  
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 ОколоСВЕТСКО /п./
05:30 Видимо и невидимо

12 маЙ, съБоТа
06:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров /п./
07:30 Великите
08:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски /п./
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Сага за Форсайтови – сери-
ал, драма 

21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Не ми казвай, че момчето 

е лудо – драма, Франция, 
2015 г.; режисьор: Робер 
Гедиджиан; в ролите: Симон 
Абкариан, Ариан Аскариде 

01:10 Новините ON AIR /п./
01:40 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова /п./
03:30 Новините ON AIR /п./ 
04:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

13 маЙ, неДелЯ
06:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова /п./

07:30 Великите
08:30 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
/п./

09:00 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Линиите на Уелингтън 
20:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Тихата планина – историче-

ски, приключенски, драма, 
Австрия/Италия/САЩ, 2014 
г.; режисьор: Ернст Госнер; в 
ролите: Уилям Моузли, Клау-
дия Кардинале

00:40 Новините ON AIR /п./
01:10 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова /п./

Фокс
срЯДа, 2 маЙ

06:00 Кости еп. 17
06:45 Кости еп. 18
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 4
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 5
08:25 Малкълм еп. 8
08:55 Завинаги еп. 21
09:50 Излъжи ме еп. 18
10:45 Хавай 5-0 еп. 5
11:40 Хавай 5-0 еп. 6
12:35 Дълбоката държава еп. 5
13:30 Макгайвър еп. 11
14:25 Кости еп. 17
15:20 Кости еп. 18
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 6
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 7
17:10 Психаротерапия еп. 11
17:35 Психаротерапия еп. 12
18:05 Завинаги еп. 22
19:00 Излъжи ме еп. 19
20:00 Хавай 5-0 еп. 7
21:00 Хавай 5-0 еп. 8
22:00 Легион еп. 5
22:55 Макгайвър еп. 12
23:50 Кости еп. 19
00:50 Кости еп. 20
01:45 Семейство Симпсън еп. 3
02:10 Семейство Симпсън еп. 4
02:30 Слийпи Холоу еп. 1
03:15 Малкълм еп. 8
03:40 Психаротерапия еп. 11
04:05 Психаротерапия еп. 12
04:25 Семейство Симпсън еп. 3
04:50 Семейство Симпсън еп. 4
05:10 Слийпи Холоу еп. 1

чеТвърТък, 3 маЙ
06:00 Кости еп. 19
06:45 Кости еп. 20
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 6
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 7
08:25 Малкълм еп. 9
08:55 Завинаги еп. 22
09:50 Излъжи ме еп. 19
10:45 Хавай 5-0 еп. 7
11:40 Хавай 5-0 еп. 8
12:35 24: Наследството еп. 2
13:30 Макгайвър еп. 12
14:25 Кости еп. 19
15:20 Кости еп. 20
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 8
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 9
17:10 Психаротерапия еп. 13
17:35 Психаротерапия еп. 14
18:05 „Досиетата Х“, еп. 1
19:00 Излъжи ме еп. 20
20:00 Хавай 5-0 еп. 9
21:00 Хавай 5-0 еп. 10
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 15
22:55 Макгайвър еп. 13
23:50 Кости еп. 21
00:50 Кости еп. 22

01:45 Семейство Симпсън еп. 5
02:10 Семейство Симпсън еп. 6
02:30 Слийпи Холоу еп. 2
03:15 Малкълм еп. 9
03:40 Психаротерапия еп. 13
04:05 Психаротерапия еп. 14
04:25 Семейство Симпсън еп. 5
04:50 Семейство Симпсън еп. 6
05:10 Слийпи Холоу еп. 2

ПеТък, 4 маЙ
06:00 Кости еп. 21
06:45 Кости еп. 22
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 8
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 9
08:25 Малкълм еп. 10
08:55 „Досиетата Х“, еп. 1
09:50 Излъжи ме еп. 20
10:45 Хавай 5-0 еп. 9
11:40 Хавай 5-0 еп. 10
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 15
13:30 Макгайвър еп. 13
14:25 Кости еп. 21
15:20 Кости еп. 22
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 10
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 11
17:10 Психаротерапия еп. 15
17:35 Психаротерапия еп. 16
18:05 „Досиетата Х“, еп. 2
19:00 Излъжи ме еп. 21
20:00 Хавай 5-0 еп. 11
21:00 Хавай 5-0 еп. 12
22:00 Империя еп. 15
22:55 Макгайвър еп. 14
23:50 Кости еп. 23
00:50 Кости еп. 1
01:45 Семейство Симпсън еп. 7
02:10 Семейство Симпсън еп. 8
02:30 Слийпи Холоу еп. 3
03:15 Малкълм еп. 10
03:40 Психаротерапия еп. 15
04:05 Психаротерапия еп. 16
04:25 Семейство Симпсън еп. 7
04:50 Семейство Симпсън еп. 8
05:10 Слийпи Холоу еп. 3

съБоТа, 5 маЙ
06:00 Хавай 5-0 еп. 3
06:45 Хавай 5-0 еп. 4
07:35 Хавай 5-0 еп. 5
08:25 Хавай 5-0 еп. 6
09:20 Хавай 5-0 еп. 7
10:10 Добро куче! 
12:05 Теория за Големия взрив 

еп. 9
12:30 Теория за Големия взрив 

еп. 10
13:00 Теория за Големия взрив 

еп. 11
13:25 Теория за Големия взрив 

еп. 12
13:55 Семейство Симпсън еп. 22
14:25 Такси 2 - игрален филм 

2000
16:15 Семейство Симпсън еп. 23
16:45 Теория за Големия взрив 

еп. 9
17:10 Теория за Големия взрив 

еп. 10
17:40 Теория за Големия взрив 

еп. 11
18:10 Теория за Големия взрив 

еп. 12
18:35 Светкавицата еп. 4
19:30 Кинг Конг 
23:20 Дълбоката държава еп. 5
00:20 Екзорсистът еп. 2
01:15 Светкавицата еп. 4
02:10 Агентите на ЩИТ еп. 15
02:55 Агентите на ЩИТ еп. 16
03:40 Добро куче! 
05:15 Светкавицата еп. 4

неДелЯ, 6 маЙ
06:00 Хавай 5-0 еп. 8
06:45 Хавай 5-0 еп. 9
07:35 Хавай 5-0 еп. 10
08:25 Хавай 5-0 еп. 11
09:20 Хавай 5-0 еп. 12
10:10 Такси 2 - игрален филм 

2000
12:05 Теория за Големия взрив 

еп. 13
12:30 Теория за Големия взрив 

еп. 14
13:00 Теория за Големия взрив 

еп. 15
13:25 Теория за Големия взрив 

еп. 16
13:55 Кинг Конг 
17:40 Теория за Големия взрив 

еп. 13
18:10 Теория за Големия взрив 

еп. 14
18:35 Светкавицата еп. 5
19:30 Такси 3 
21:25 Семейство Симпсън еп. 6
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 15
22:55 Легион еп. 5
23:55 „Атланта“  еп. 3
00:25 „Атланта“ еп. 4
00:50 Светкавицата еп. 5
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 17
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 18
03:15 Теория за Големия взрив 

еп. 13
03:40 Теория за Големия взрив 

еп. 14
04:00 Теория за Големия взрив 

еп. 15
04:25 Теория за Големия взрив 

еп. 16
04:50 Светкавицата еп. 5
05:35 Семейство Симпсън еп. 7

ПонеДелник, 7 маЙ
06:00 Кости еп. 23
06:45 Кости еп. 1
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 10
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 11
08:25 Малкълм еп. 11
08:55 „Досиетата Х“, еп. 2
09:50 Излъжи ме еп. 21
10:45 Хавай 5-0 еп. 11
11:40 Хавай 5-0 еп. 12
12:35 Империя еп. 15
13:30 Макгайвър еп. 14
14:25 Кости еп. 23

15:20 Кости еп. 1
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 12
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 13
17:10 Психаротерапия еп. 17
17:35 Психаротерапия еп. 18
18:05 „Досиетата Х“, еп. 3
19:00 Излъжи ме еп. 22
20:00 Хавай 5-0 еп. 13
21:00 Хавай 5-0 еп. 14
22:00 Екзорсистът еп. 3
22:55 Макгайвър еп. 15
23:50 Кости еп. 2
00:50 Кости еп. 3
01:45 Семейство Симпсън еп. 9
02:10 Семейство Симпсън еп. 10
02:30 Слийпи Холоу еп. 4
03:15 Малкълм еп. 11
03:40 Психаротерапия еп. 17
04:05 Психаротерапия еп. 18
04:25 Семейство Симпсън еп. 9
04:50 Семейство Симпсън еп. 10
05:10 Слийпи Холоу еп. 4

вТорник, 8 маЙ
06:00 Кости еп. 2
06:45 Кости еп. 3
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 12
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 13
08:25 Малкълм еп. 12
08:55 „Досиетата Х“, еп. 3
09:50 Излъжи ме еп. 22
10:45 Хавай 5-0 еп. 13
11:40 Хавай 5-0 еп. 14
12:35 Ръш еп. 3
13:30 Макгайвър еп. 15
14:25 Кости еп. 2
15:20 Кости еп. 3
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 14
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 15
17:10 Психаротерапия еп. 19
17:35 Психаротерапия еп. 20
18:05 „Досиетата Х“, еп. 4
19:00 Излъжи ме еп. 1
20:00 Хавай 5-0 еп. 15
21:00 Хавай 5-0 еп. 16
22:00 Дълбоката държава еп. 6
22:55 Макгайвър еп. 16
23:50 Кости еп. 4
00:50 Кости еп. 5
01:45 Семейство Симпсън еп. 11
02:10 Семейство Симпсън еп. 12
02:30 Слийпи Холоу еп. 5
03:15 Малкълм еп. 12
03:40 Психаротерапия еп. 19
04:05 Психаротерапия еп. 20
04:25 Семейство Симпсън еп. 11
04:50 Семейство Симпсън еп. 12
05:10 Слийпи Холоу еп. 5

срЯДа, 9 маЙ
06:00 Кости еп. 4
06:45 Кости еп. 5
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 14
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 15

08:25 Малкълм еп. 13
08:55 „Досиетата Х“, еп. 4
09:50 Излъжи ме еп. 1
10:45 Хавай 5-0 еп. 15
11:40 Хавай 5-0 еп. 16
12:35 Дълбоката държава еп. 6
13:30 Макгайвър еп. 16
14:25 Кости еп. 4
15:20 Кости еп. 5
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 16
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 17
17:10 Психаротерапия еп. 21
17:35 Психаротерапия еп. 22
18:05 „Досиетата Х“, еп. 5
19:00 Излъжи ме еп. 2
20:00 Хавай 5-0 еп. 17
21:00 Хавай 5-0 еп. 18
22:00 Легион еп. 6
22:55 Макгайвър еп. 17
23:50 Кости еп. 6
00:50 Кости еп. 7
01:45 Семейство Симпсън еп. 13
02:10 Семейство Симпсън еп. 14
02:30 Слийпи Холоу еп. 6
03:15 Малкълм еп. 13
03:40 Психаротерапия еп. 21
04:05 Психаротерапия еп. 22
04:25 Семейство Симпсън еп. 13
04:50 Семейство Симпсън еп. 14
05:10 Слийпи Холоу еп. 6

чеТвърТък, 10 маЙ
06:00 Кости еп. 6
06:45 Кости еп. 7
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 16
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 17
08:25 Малкълм еп. 14
08:55 „Досиетата Х“, еп. 5
09:50 Излъжи ме еп. 2
10:45 Хавай 5-0 еп. 17
11:40 Хавай 5-0 еп. 18
12:35 24: Наследството еп. 3
13:30 Макгайвър еп. 17
14:25 Кости еп. 6
15:20 Кости еп. 7
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 18
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 1
17:10 Психаротерапия еп. 1
17:35 Психаротерапия еп. 2
18:05 „Досиетата Х“, еп. 6
19:00 Излъжи ме еп. 3
20:00 Хавай 5-0 еп. 19
21:00 Хавай 5-0 еп. 20
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 16
22:55 Макгайвър еп. 18
23:50 Кости еп. 8
00:50 Кости еп. 9
01:45 Семейство Симпсън еп. 15
02:10 Семейство Симпсън еп. 16
02:30 Слийпи Холоу еп. 7
03:15 Малкълм еп. 14
03:40 Психаротерапия еп. 1
04:05 Психаротерапия еп. 2
04:25 Семейство Симпсън еп. 15
04:50 Семейство Симпсън еп. 16
05:10 Слийпи Холоу еп. 7

ПеТък, 11 маЙ
06:00 Кости 
07:35 Последният човек на Зе-

мята 
08:25 Малкълм еп. 15
08:55 „Досиетата Х“, еп. 6
09:50 Излъжи ме еп. 3
10:45 Хавай 5-0
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 16
13:30 Макгайвър еп. 18
14:25 Кости еп. 8
15:20 Кости еп. 9
16:15 Последният човек на Зе-

мята
17:10 Психаротерапия еп. 3
17:35 Психаротерапия еп. 4
18:05 „Досиетата Х“, еп. 1
19:00 Излъжи ме еп. 4
20:00 Хавай 5-0 еп. 21
21:00 Хавай 5-0 еп. 22
22:00 Империя еп. 16
22:55 Макгайвър еп. 19
23:50 Кости еп. 10
00:50 Кости еп. 11
01:45 Семейство Симпсън еп. 17
02:10 Семейство Симпсън еп. 18
02:30 Слийпи Холоу еп. 8
03:15 Малкълм еп. 15
03:40 Психаротерапия еп. 3
04:05 Психаротерапия еп. 4
04:25 Семейство Симпсън еп. 17
04:50 Семейство Симпсън еп. 18
05:10 Слийпи Холоу еп. 8

съБоТа, 12 маЙ
06:00 Хавай 5-0 
10:10 Полет към дома 
12:05 Теория за Големия взрив
13:55 Семейство Симпсън еп. 9
14:25 Такси 3 
16:15 Семейство Симпсън еп. 10
16:45 Теория за Големия взрив
18:35 Светкавицата еп. 6
19:30 Хелбой 
22:00 Империя еп. 16
22:55 Дълбоката държава еп. 6
23:55 Екзорсистът еп. 3
00:50 Светкавицата еп. 6
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 19
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 20
03:10 Полет към дома 
04:50 Светкавицата еп. 6
05:35 Семейство Симпсън еп. 12

неДелЯ, 13 маЙ
06:00 Хавай 5-0
10:10 Такси 3 
12:05 Теория за Големия взрив 

еп. 21
12:30 Теория за Големия взрив 

еп. 22
13:00 Теория за Големия взрив 

еп. 23
13:25 Малкълм еп. 1
13:55 Семейство Симпсън еп. 14
14:25 Хелбой 
16:50 Теория за Големия взрив 

еп. 21
17:15 Теория за Големия взрив
18:10 Малкълм еп. 1
18:35 Светкавицата еп. 7
19:30 Смешни хора, еп. 1

22:25 Семейство Симпсън еп. 15
22:55 Легион еп. 6
23:55 „Атланта“  еп. 5
00:25 „Атланта“  еп. 6
00:50 Светкавицата еп. 7
01:45 Агентите на ЩИТ
03:15 Теория за Големия взрив
04:25 Малкълм еп. 1
04:50 Светкавицата еп. 7
05:35 Семейство Симпсън еп. 17

ПонеДелник, 14 маЙ
06:00 Кости еп. 10
06:45 Кости еп. 11
07:35 Последният човек на Зе-

мята
08:25 Малкълм еп. 16
08:55 „Досиетата Х“, еп. 1
09:50 Излъжи ме еп. 4
10:45 Хавай 5-0 
12:35 Империя еп. 16
13:30 Макгайвър еп. 19
14:25 Кости
16:15 Последният човек на Зе-

мята
17:10 Психаротерапия 
18:05 „Досиетата Х“, еп. 2
19:00 Излъжи ме еп. 5
20:00 Хавай 5-0 
22:00 Екзорсистът еп. 4
22:55 Макгайвър еп. 20
23:50 Кости еп. 12
00:50 Кости еп. 13
01:45 Семейство Симпсън 
02:30 Слийпи Холоу еп. 9
03:15 Малкълм еп. 16
03:40 Психаротерапия

вТорник, 15 маЙ
06:00 Кости еп. 12
06:45 Кости еп. 13
07:35 Последният човек на Зе-

мята еп. 4
08:00 Последният човек на Зе-

мята еп. 5
08:25 Малкълм еп. 17
08:55 „Досиетата Х“, еп. 2
09:50 Излъжи ме еп. 5
10:45 Хавай 5-0 
12:35 Ръш еп. 4
13:30 Макгайвър еп. 20
14:25 Кости еп. 12
15:20 Кости еп. 13
16:15 Последният човек на Зе-

мята еп. 6
16:40 Последният човек на Зе-

мята еп. 7
17:10 Психаротерапия еп. 7
17:35 Психаротерапия еп. 8
18:05 „Досиетата Х“, еп. 3
19:00 Излъжи ме еп. 6
20:00 От местопрестъплението: 

Маями еп. 1
21:00 От местопрестъплението: 

Маями еп. 2
22:00 Дълбоката държава еп. 7
22:55 Макгайвър еп. 21
23:50 Кости  еп. 1
00:50 Кости  еп. 2
01:45 Семейство Симпсън еп. 21
02:10 Семейство Симпсън еп. 22
02:30 Слийпи Холоу еп. 10

он еър
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„Белите“ детронираха Ботев „сините“ са на финал

лига европа – 
полуфинали

Шампионска лига

купата на България - полуфинали

лудогорец се 
окичи с титлата

Започва битката 
за оставане 

Девойките ни се класираха 
за европейското първенство

„а” 
група, 
XXXII  
кръг

Славия победи с 1:0 Бо-
тев в полуфинал реванш на 
стадион "Васил Левски". Ак-
туалният носител на тро-
фея беше спечелил пър-
вия сблъсък в Пловдив с 
2:1, като този гол на чужд 
терен се оказа "златен" за 
столичани. Единственото 
попадение беше дело на 
Ивайло Димитров, който 
отбеляза от дузпа в 66-ата 
минута. "Канарчетата" оба-
че напуснаха турнира бе-
сни, тъй като реферът Ста-
нислав Ставрев подмина 
чиста дуз-
па в наказа-
телното по-
ле на дома-
кините в 86-
ата минута. 
Десет мину-
ти по-рано 
пък чисто 
попадение 
на Стивън 
Петков бе-
ше отмене-
но заради засада, но след 
направените графики от 
телевизията, която преда-
ваше мача, стана ясно, че 
засада няма. Така Славия 
се класира за първи път на 
финал от 2011 година. 

Наставникът на "бели-
те" Златомир Загорчич за-
ложи само на български 
футболисти, като нямаше 
нито един чужденец и сред 
резервите. Треньорът бе 
направил седем промени 
сред титулярите от загу-
бата с 0:2 от Черно море 
в първенството на Първа 

лига. Ветеранът Георги Пе-
тков бе на вратата, а в за-
щита действаха Шокола-
ров, Костадин Велков, Сте-
фан Велев и Владислав Узу-
нов. Стефан Велев и Кара-
бельов бяха опорните хал-
фове, а Галин Иванов, Иван 
Минчев и Иван Димитров 
действаха зад Цветелин 
Чунчуков.

"Белите" гонеха първи 
финал в турнира от 2011 
година, когато отстъпиха с 
0:1 на ЦСКА. 

Треньорът на "канар-
ч е т а -
та" Ни-
к о л а й 
К и р о в 
бе на-
правил 
ш е с т 
проме-
ни от 
загуба-
та с 2:4 
с р е -
щу Лу-

догорец на "Коматево" за 
първенството. Иван Чво-
рович, Йордан Минев, Пла-
мен Димов, Лъчезар Балта-
нов, Дуде Ндонгала и Жоао 
Пауло се завърнаха от пър-
вата минута вместо Дани-
ел Кайзер, Димитър Пир-
гов, Юлиано Алваро, Мил-
ко Георгиев, Лазар Марин 
и Диого Кампос.

"Жълто-черните", ко-
ито защитаваха спечеле-
ния след пауза от 36 годи-
ни трофей, търсеха втори 
пореден финал в надпре-
варата.

Отборът на Левски 
отстрани ЦСКА-София 
в изключително драма-
тичен спектакъл пред 
близо 20 000 зрители 
на "Васил Левски". Два-
та тима завършиха 2:2, 
а 26-кратните шампи-
они на страната праз-
нуват след успех с общ 
резултат 4:2. Жорди Го-
мес (7) и Буш (65) вка-
раха за Левски, а Блан-
ко (57) и Алберт (82) бя-
ха точни за "червените" 
след грешки на Божи-
дар Митрев. Играчи-
те на Делио Роси игра-
ха с човек по-малко от 
27-ата минута, след ка-
то Кали Тиам беше из-
гонен за брутален фа-
ул срещу Фернандо Ка-
ранга.  

Като цяло Левски за-
служи да играе на фи-
нал, след като в сблъсъ-
ка от 180 минути заслу-
жи повече победата и 
пропиля доста положе-
ния. На финала "сините" 
излизат срещу Славия, 
а двубоят ще бъде на 9 
май на стадион "Васил 
Левски". 

Тимът от "Герена", 
който е хегемон в тур-
нира с 26 триумфа, се 
завръща на финал за 
първи път от 2015 го-
дина насам.

левски - Цска-со-
ФиЯ 2:2 (2:0 в първия 
мач)

1:0 Гомес (7)
1:1 Бланко (57)
2:1 Буш (65)
2:2 Алберт (82) 

Отборът на Ливърпул 
разнищи Рома, но взе аванс 
от само 5:2 срещу италиан-
ците в първия 1/2-финален 
сблъсък в Шампионската 
лига, игран на "Анфийлд". 
Мохамед Салах изигра по-
редния си вълшебен мач, 
отчитайки се с два гола и 
две асистенции. Египтяни-
нът откри резултата с гол 
бижу в 36-ата минута, а в 
45-ата удвои. След почив-
ката той продължи да е не-
уловим и даде две голови 
подавания - на Садио Ма-
не и Роберто Фирмино. В 
81-вата и 85-ата гостите се 
съвзеха и вкараха два гола, 
с които вдъхнаха искрица 
надежда на своите фенове 
за реванша в Рим.  

ливърпул се развихри 
на „анфийлд“

„Белия балет“ прегази Байерн

През настоящия сезон 
Рома записа две домакин-
ски победи с по 3:0, и то 
срещу именити опоненти 
като Барселона и Челси. 
За припомняне е и фактът, 
че италианците още нямат 
допуснат гол на "Олимпи-
ко" в Шампионската лига.

ливърпул - рома 5:2 
(първи мач от 1/2-фина-
лите):

1:0 Салах (36)
2:0 Салах (45)
3:0 Мане (56)
4:0 Фирмино (61)
5:0 Фирмино (69)
5:1 Джеко (81)
5:2 Пероти (85-дузпа) 

Реал Мадрид спечели с 2:1 първия мач с Байерн (Мюнхен) 
от 1/2-финала в Шампионската лига. “Белият балет” триумфира 
като гост на “Алианц Арена” и направи голяма крачка към фи-
нала в Киев. Йошуа Кимих изведе домакините напред в 28-ата 
минута, но в 44-ата Марсело изравни, а в 57-ата минута Марко 
Асенсио донесе пълен обрат на гостите. Баварците обаче има 
за какво да съжаляват, тъй като пропуснаха куп положения и 
заслужаваха да постигнат по-добър резултат. За това развитие 
на мача до голяма степен спомогна и фактът, че Ариен Робен 
и Джером Боатенг напуснаха принудително двубоя заради кон-
тузии още през първото полувреме и станаха поредните важни 
играчи на германския гранд, които влизат в лазарета.  

групата на шампионите
вереЯ - лУДогореЦ 0:3
0:1 Якуб Шверчок 67
0:2 Клаудиу Кешерю 77
0:3 Вандерсон 90+1
Берое - левски 0:4
0:1 Яблонски (21)
0:2 Гомес (45)
0:3 Прохазка (86)
0:4 Паулиньо (88) 
БоТев (ПловДив) -
Цска-соФиЯ 2:1
1:0 Жоао Пауло 31
1:1 Хеан Бланко 48

2:1 Стивън Петков 55 
Първа четворка

виТоШа (БисТриЦа) - 
черно море 1:0
1:0 Пеев (36-дузпа) 
славиЯ - Пирин (Бла-
гоевграД) 2:1
1:0 Ангелов (51)
2:0 Иванов (86) 
2:1 Боджадж  (91)

втора четворка
сеПТември - ДУнав 0:2
0:1 Карагарен (6)
0:2 Иса (24) 

атлетико постигна равенство на „емиратс“
Отборът на Атлетико Мадрид си тръгна доволен от 

Лондон, след като удържа 1:1 срещу Арсенал. Гости-
те от Мадрид играха почти цял мач с човек по-малко, 
след като Шиме Върсалко беше изгонен за втори жълт 
картон в 10-ата минута. Попаденията на “Емиратс” от-
белязаха Александре Лаказет (61) за домакините и Ан-
тоан Гризман (82) за гостите. Реваншът на “Уанда Ме-
трополитано” се очертава изключително интересен, а 
испанският тим определено изглежда като фаворит за 
достигане до финала в Лион. 

Французите на крачка от финала
Олимпик Марсилия направи първата крачка към фи-

нала, след като се наложи с 2:0 в първия полуфинален 
сблъсък с Ред Бул Залцбург на своя "Велодром" и ще 
има комфортна преднина преди реванша в Австрия. 
Марсилци обаче имаха и доза късмет, тъй като при пър-
вия гол на Флориан Товен в 15-ата минута имаше игра 
с ръка на крилото, която явно остана незабелязана от 
съдиите. След това Клинтън Н'Жие удвои в 63-ата ми-
нута след красива атака. В 77-ата минута пък и греда-
та помогна на домакините след шут на Фредрик Гюл-
брандсен отблизо. Все пак Олимпик отново не допусна 
гол на свой терен в мач срещу австрийски съперник и 
записа първа победа над Залцбург в тазгодишното из-
дание на Лига Европа в най-важния момент.

Изненадващата победа 
на Дунав с 2:0 като гост на 
Септември (София) опре-
дели двойките, които ще се 
борят за оцеляването си на 
баражите в Първа профе-
сионална лига. С успеха си 
в столицата “драконите” си 
бетонираха третото място 
в Група “Б”, което означа-
ва, че ще се изправят на два 
пъти, при разменено госту-
ване, срещу четвъртия от 
Група “А” Витоша (Бистри-
ца). Втората двойка на ба-
ражите пък ще бъде Пирин 
(Благоевград) - Етър (Вели-
ко Търново). 

Победителите от две-
те двойки ще се срещнат 

един срещу друг, като 
след двата мача помеж-
ду им ще стане ясен отбо-
рът, който си гарантира 
100% участие и догоди-
на в елита, както и този, 
който ще играе бараж за 
оставане в майсторската 
група срещу третия във 
Втора лига.

На загубилите първи-
те срещи също им пред-
стои сблъсък в два епизо-
да един срещу друг. Този, 
който се окаже за втори 
път губещ, ще изпадне ди-
ректно, а победителят ще 
играе бараж за оцелява-
не с втория от по-долна-
та група. 

Националният волейболен отбор на България за де-
войки до 19 години спечели европейската квалифика-
ция във Волос (Гърция). Момичетата на селекционера 
Асен Методиев се наложиха много трудно и драматично 
над домакините от Гърция с 3:2 (25:13, 10:25, 25:20, 15:25, 
15:11) в последния си мач на турнира в група D, който 
се яви и директен сблъсък за първото място. Преди то-
ва нашите момичета победиха последователно с по 3:0 
съставите на Естония и Швейцария.

По този начин 
младите българ-
ски "лъвици" ста-
наха победителки 
в групата с 3 по-
беди от 3 мача и 
8 точки, с което се 
класираха директ-
но за европейско-
то първенство в 
Албания през сеп-
тември. Девойки-
те на Гърция ос-
танаха на второто 
място с 2 победи, 1 
загуба и 7 точки и така ще трябват да играят на допълни-
телните квалификации в края на месец юни. 

Българският ансамбъл в състав симона дянко-
ва, елена Бинева, мадлен радуканова, лаура тра-
атс и стефани кирякова спечели сребърния ме-
дал в многобоя на световната купа по художест-
вена гимнастика в столицата на азербайджан 
- Баку. Българският ансамбъл по художествена 
гимнастика спечели и златен медал във финала 
на пет обръча грациите ни завоюваха и златен 
медал за съчетанието с 3 топки и две въжета. 

„Белите“ ликуват
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За индексиране на всички пенсии

Читалище „Съзнание - 1891” в Исперих
страницата подготви Маргарита лоЗаноВа

само за младите. Проте-
стите в нашата държа-
ва продължават. Бур-
гас загуби своята ико-
номическа мощ, която 
имаше по време на со-
циализма  и която я на-
реждаше на второ мяс-
то в страната след Со-
фия. Сега две трети от 
пристанището в Бургас 
е в ръцете на Кирил До-
мусчиев. Той има 50 ко-
рабни места, а бургаско-
то пристанище само 5. 
За бургаските футболни 
отбори пари няма, а за 
"Лудогорец" - има. На за-
седанието пенсионери-
те  обсъдиха въпроса с 
последните ало измами 
в Бургас. Взе се реше-
ние клубовете на пенси-
онерите в организация-
та да водят разяснител-
на дейност сред своите 
членове, за да не се по-
лучават подобни изма-
ми за в бъдеще. 

Областният съвет ре-
ши да води политика 
за обединителен кон-
грес, а не за нов кон-
грес, защото се съмня-
ва в действията на ня-

кои личности и органи-
зации, които искат да 
завземат ръководство-
то. Областният съвет 
настоява за въвеждане 
в страната на корпора-
тивен данък, при кой-
то всички данъци и так-
си да остават в местна-
та община. Тогава бур-
гаската община ще бъ-
де богата. На заседани-
ето се изказаха Минка 
Маркова - председател 
на общинската органи-
зация в град Камено, ко-
ято има богата дейност; 
Данка Чолакова - пред-
седател на общинско-
то ръководство в Сун-
гурларе, където имат 20 
клуба; Янка Карагьозо-
ва - председател на об-
щинската организация в 
Приморско; Марин Ма-
ринов от Средец и др. 
Изказалите се на засе-
данието обсъдиха въ-
проса за увеличението 
на депутатските запла-
ти с 300 лв., а на пенсио-
нерите с пенсия под 321 
лв. бе отпусната едно-

кратна великденска до-
бавка от 40 лв. Един кон-
ституционен съдия по-
лучава заплата от 13 000 
лв., министрите също 
увеличиха своите за-
плати. Областният съвет 
поддържа декларация-
та на конгреса. СП-2004 
- Бургас, счита, че прин-
ципът на солидарност-
та в пенсионната систе-
ма трябва да се спазва и 
при промяна в размера 
на пенсията. Вдигането 
на минималната пенсия, 
без да се индексират ос-
таналите пенсии, е не-
справедлив популистки 
ход. Областният съвет 
настоява управляващи-
те да индексират всич-
ки пенсии най-късно 
до края на тази година. 
Ако правителството на 
ГЕРБ и ПФ пренебрегне 
справедливото им иска-
не, то те ще предприе-
мат протестни действия. 
СП-2004 - Бургас, набро-
ява 6800 членове, обе-
динени в 119 клуба. 

 неделчо Димов 

В Исперих се проведе общото 
отчетно-изборно събрание на на-
родно читалище „Съзнание - 1891”. 
Председател на събранието бе Да-
ниел Димитров, председател на об-
щинския съвет.

Отчет за дейността на читалището 
през периода 2015-2017 г. направи не-
говият председател Мирослав Паска-
лев. В доклада бяха подчертани ос-
новните направления в традиционна-
та читалищна дейност за развитието  
и обогатяването на културния живот: 
опазване на обичаите и традициите, 
насърчаване на творческите възмож-
ности и талант, създаване на условия 
за личностна изява на младите хора.

Към читалището развиват успешна 
дейност танцова формация „Исперихче” с ръководи-
тел  Росен Богданов и корепетитор Иван Любомиров, 
балетна формация „Форте” с ръководител Милена 
Милева, детска вокална формация „Теменуга” с ръко-
водител Виолета Чикова. Многобройни са и изявите в 
района и в страната и на смесения хор за туристиче-
ски и патриотични песни „Лудогорско ехо” с ръково-
дител Виолета Чикова и корепетитор Йордан Иванов, 
на групата за народни песни „Ахинора” с ръководител 
Донка Павлова и корепетитор Йордан Иванов. Изяви-
те им на сцената се посрещат с подкрепа от зрители-
те, на които те доставят приятно настроение. Успеш-
но се развиват и клубът „Бит и традиция” към читали-
щето с ръководител Цветалин Цветанов, театрална-

та трупа „Веселяци-
те” с ръководител 
Румяна Неделчева, 
оркестър „Женшен” 
с ръководител Йор-
дан Иванов, кръжо-
кът по художестве-
но слово с ръково-
дител Румяна Не-
делчева, театрална-
та трупа с ръково-
дител Енита Василе-
ва. Богата творческа 
дейност и много-
бройни са изявите 
в местни, общински 
и национални фес-
тивали и конкурси, 

които носят на читалището множество награди – гра-
моти, дипломи, медали, сувенири, плакети, индиви-
дуални награди и благодарствени писма за участие. 

Настоятелството на читалище „Съзнание - 1891” 
оценява високо подкрепата на всички организации, 
институции, донорски програми и фондове, неправи-
телствени организации и граждани, благодарение на 
които се реализираха голяма част от основните кул-
турни дейности през изминалия период.

На събранието бе изказана благодарност на худо-
жествените ръководители за всеотдайната им рабо-
та. Избрано беше читалищно настоятелство от 9 ду-
ши. За председател бе преизбран Мирослав Паскалев.

ангел николов, исперих

Тази мисъл на Хипо-
крат е мото на общин-
ския песенен празник 
„Цветница”, провеж-
дан ежегодно от об-
щинския съвет на СП-
2004 – В. Търново, и 
Дирекция „Социални 
дейности и здравео-
пазване” в община В. 
Търново.

Празникът се про-
вежда за 29-и път. До-
макинството е на рота-
ционен принцип и тази 
година бе на КПИ „Здра-
вец” – Балван, общ. В. 
Търново. Под стряхата 

на читалището се съ-
браха 300 изпълните-
ли от 25 клуба. Репер-
тоарът бе богат от жан-
ровете школувано пе-
ене, автентичен и об-
работен фолклор, ста-
ри градски песни. По-
вече от 4 часа продъл-
жи надпяването. На-
строението на публи-
ката бе повдигнато от 
чудесните изпълнения 
от състава за народни 
танци към читалището.

Песенният праз-
ник „Цветница” бе за-
крит от Радка Маркова, 

председател на общин-
ския съвет на СП-2004. 
Тя благодари на люби-
телите на песента и на 
техните ръководите-
ли за положения труд. 
Отправи благодарност 
и към кмета на Балван 
за съдействието при 
организиране на пре-
гледа. На всички поже-
ла весели великденски 
празници.

Преходното знаме 
на празника връчи П. 
Петров, председател на 
КП в Ново село, общ. В. 
Търново, който ще бъ-

де домакин на тридесе-
тия празник през 2019 
г. След закриването се 
проведе среща с худо-
жествените ръководи-
тели, председателите 
на клубовете, кметове-
те от селищата на об-
щината, на която жури-
то в състав проф. Иван 
Данчев – председател, 
и членове фолклорис-
тът Петър Георгиев и 
маестро Георги Янков 
посочи постиженията 
и насочи вниманието 
към пропуските – ка-
чеството на съпрово-

да, подбора на репер-
тоара според жанра на 
състава, звукоизвлича-
нето – изравняване на 
партиите, и др. Обяве-
на бе класацията. Раз-
дадоха се над 30 грамо-
ти на съставите на пър-

во, второ и трето мяс-
то и на индивидуални-
те изпълнители.

Срещата завърши 
с пожелание за нови 
творчески успехи.

георги евТимов,  
с. самоводене

В продължение на 
три дни столичният ра-
йон „Красна поляна” и 
неговото читалище „Св. 
св. Кирил и Методий – 
1924” бяха домакини на 
Третия балкански фес-
тивал за хумор и сатира 
за непрофесионалисти 
под наслов „Езоп – сво-
бодата на роба”. Участ-
ваха  десет камерни те-
атъра от България, Сър-
бия и Македония, а съ-
организатори бяха 
район „Красна 
поляна” с кмет 
Иван Чакъ-
ров, Съюзът 
на артисти-
те в Бълга-
рия, Съюзът 
на българ-
ските писа-
тели и Съюз-
ът на народ-
ните читалища. 
Председател на 
журито беше актьор-
ът Чавдар Гергов, чле-
нове - актрисата и пре-
подавател Анна Петро-
ва, както и председате-
лят на читалище „Сла-
вянска беседа” Петър 
Райжеков. При откри-
ването директорът на 
фестивала Томи Йовчев 
заяви, че това е среща 
на артистични хора, ко-
ито съизмерват сили с 
професионалните теа-
три и нямат друга цел 
освен тази да създават  
естетическо и духовно 
удоволствие на своята 
публика.                                                     

Средношколският 
състав от Крива палан-
ка (Македония) взе на-
градата на кмета на ра-
йона домакин, както и 
наградата за групово 
изпълнение в спекта-
къла „Аз вече не съдя, 
ти мене съди”. Сръбски-
ят театър от гр. Проку-
пле получи наградата 
за сценография, както 
и за поддържаща мъж-
ка и женска роля (Сър-
джан и Милица). Свои 
награди връчи и Съю-
зът на народните чита-
лища - на читалище „Ра-
ковски – 1925” – София, 
за спектакъла „Предло-

жение” по А. П. Чехов, 
на Дома на културата 
в Прокупле, Сърбия, за 
спектакъла „Анджела” и 
на читалището домакин 
за спектакъла „Цилин-
дърът” с режисьор Ва-
силка Йорданова. 

Наградата за режи-
сура беше връчена на 
проф. д-р Ева Волицер 
от   Нов български уни-
верситет, а нейният сту-
дентски състав получи  

и наградата за сце-
нични костюми. 

Награда за 
н а й - м л а д и 
участници, 
както и за 
музикално 
оформле-
ние полу-
чи Детска-

та театрал-
но-музикал-

на трупа „Све-
тулка” – София, 

с ръководител Пла-
мен Димитров. ”Гран 
при” при моноспек-
таклите беше връче-
на на Теодора Киря-
кова от читалището в 
кв. Дебър, Първомай. 
Наградите за главна 
женска и главна мъж-
ка роля взеха Боряна 
Лазарова от читалище-
то домакин и Димитър 
Стойнов от читалище 
„Г.С.Раковски – 1925” 
в столицата. Голямата 
награда при камерните 
спектакли беше за Ваня 
Кожухарова от гр. Кне-
жа за моноспектакъла 
„Едит Пиаф”.  

Най-голямата награ-
да – представяне на 
своя спектакъл на сце-
ната на театър „Сълза 
и смях”, Петър Райже-
ков връчи на театрал-
ната трупа от читали-
ще „Раковски – 1925”. 
Съпътстваща изява на 
фестивала, която ще се 
утвърждава във време-
то, беше новоиздаде-
ният сатиричен сбор-
ник „Езоп – свободата 
на роба”.   

До нови срещи, скъ-
пи артисти и организа-
тори!  

георги ДрамБоЗов

ЕХО ОТ ТРЕТИЯ БАЛКАНСКИ 
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

Хубен фералиев 

Областният съвет на 
СП-2004 - Бургас, с пред-
седател Хубен Ферали-
ев проведе заседание, 
на което отчете своя-
та дейност. През 2017 
г. обстановката в наша-
та страна и в света ос-
тана сложна. Войната в 
Сирия не е спряла. На-
шето правителство пое 
ръководството за 6 ме-
сеца на Европейския 
съвет. Държавата про-
дължава да толерира 
циганското население. 
Министър Лиляна Пав-
лова е против да се на-
ливат пари за пенсио-
нерите. Според нея па-
ри трябва да се заделят 

„животът е кратък, изкуството – вечно”
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Български30 Култура Книги

„Българските паметници“ разкрива 
историята на 300 монумента

страницата подготви невена николоВа

 Професията ни доставя удоволствие

От стр. 1
- По моя роден край, а 

именно в Якоруда, подаръ-
ци за имен ден не се под-
насят, но за сметка на то-
ва празникът се отбелязва 
от хубаво по-хубаво. Имен-
но там, из Македонско, се 
отива на гости у именника, 
за да му се пожелаят здра-
ве и все хубави неща. Да-
рове там се дават само за 
рождени дни. Иначе праз-
нувам сред най-близките ми 
хора, със семейството ми. 
Гергьовден в Якоруда, къ-
дето гледам да съм по това 
време, пък и при всеки удо-
бен момент, защото мястото 
наистина е чудесно, е най-
големият празник, почита 
се по-тържествено от ос-
таналите. Хората прекрас-
но се забавляват - танцуват, 
играят се много хора, по-
точно на две места - близо 
до църквата, извън града, а 
после и на площада. Ние жи-
веем на самия площад, та-
ка че целият ден преминава 
сред хубави хора, в забава, 
усмивки и веселие.

- какво си пожелавате 
- здраве, щастие или бла-
гословия, от чиято благо-
дат да отпивате до дълбо-
ки старини?

- Въпросът е много хубав, 
поздравления към вас, но 
ще си пожелая едно-един-
ствено нещо - да съм имен-
но там, в Якоруда, сред род-
нини и приятели, сред тази 
благодат, която споменах 
току-що...

- г-жо миланова, се-
мейната маса как ще из-
глежда, какви вкуснотии 
ще приготвите, за да по-
четете празничния ден 
подобаващо?

- О, в повечето случаи Ге-
орги е главният готвач у до-
ма. Да, помагам, но само със 
салатата, той приготвя аг-
нешкото и дреболийките, 
както си му е редът, тради-
ционното печиво.

- За празника, г-н ка-
дурин, не ми остава ни-
що друго, освен да ви поз-
дравя, че сте извоювали 
вашата ниша и щастие. Та-
ка ли е наистина?

- Да, и доказателството 
за това е дъщеря ни Лора. 
Доволна съм от това, кое-
то е. Честно казано, огро-
мни усилия не съм полага-
ла за нея, защото при мен е 
интуиция - съвсем нормал-
но случващо се да възпиташ 
детето си в ценности и мо-
рал, да го обичат майката и 
бащата безрезервно. Горде-
ем се с нашето добро, ум-
но, възпитано и хубаво мо-
миче! Тя наистина е чудес-
на в това, с което се зани-
мава, учи кинодраматургия, 
а в момента пише и сцена-
рии за нов сериал за Нова 
тв, макар да е студентка в 
трети курс.

- г-н кадурин, имате 
син от предишен брак, 
който на 35 г. е доктор 
на науките по биохимия 
в Юнивърсити колидж в 
лондон. Това е голям ус-

пех. как мислите, справи-
хте ли се добре с бащин-
ството?

- Не много, понеже не 
съм живял активно до сина 
си. За разлика от Лора, раз-
бира се...

- През далечната 1981-
ва завършвате виТиЗ в 
класа на проф. гриша ос-
тровски. Преди това до 
четвърти клас учите в Бла-
гоевград, после се мести-
те в Пазарджик, отивате 
в софия, след като пече-
лите няколко олимпиади 
по математика и сте приет 
безпроблемно в тогаваш-
ното меи. не е лек път, 
какво загубихте и какво 
спечелихте, вървейки по 
него?

- Определено повече 
спечилих. Спечелих, защо-
то открих професия, коя-
то все още ми доставя удо-
волствие да я работя. Меж-
ду другото в МЕИ-то не беше 
лесно, трудно е и именно в 
този момент открих, че ма-
терията математика не е за 
мен. Да, тя ми вървеше мно-
го добре, но вложените уси-
лия в актьорството са далеч, 
далеч по-сложни.

- на 63 години сте, кои-
то никак не ви личат. До-
волен ли сте от постигна-
тото?

- Не е характерно за мен 
да съм чак толкова само-

доволен...
- какво е за вас двама-

та храмът на мелпомена, 
освен че си изкарвате на-
същния, и как „излизате 
от чуждата кожа”?

георги: Няма как да не 
спомена пиесата „Амадеус” 
в Младежкия театър, вели-
колепна постановка. Но ко-
гато съм играл толкова мно-
го любима, изпъкваща роля, 
не мога да определя, защо-
то нея просто вече я няма. 
Смислено присъствие в да-
дена постановка - да, но лю-
бима е по-характерно да е 
за този, който все още е в 
НАТФИЗ, там има по-голе-
ми мечтатели за конкрет-
но превъплъщение. В моя 
случай нещата опират мал-
ко или много до рутина, ко-
ято не ти дава особено го-
ляма окриленост, колкото и 
песимистично да звучи. 

мариана: За актьора 
професионалист това е 
естествен процес. Мно-
го не се мисли, когато го 
правиш, тоест да излез-
еш от реалния образ, то-
зи в живота, за да се пото-
пиш в онзи, който ще пре-
създадеш на сцената или 
пред камера и обратно. 
На някои им коства осо-
бена концентрация, но по-
не при мен не е така, ста-
ва лежерно. Имам множе-
ство любими постановки, 
една от тях е „Амадеус” на 
Питър Шафър, също „Осо-
бености на руската любов” 
и новата „Помощ, не мога 
да плувам” с Мария Сапун-
джиева, Георги Кадурин и 

Ваньо Танев в Хасковския 
театър, която ще играем и 
в цялата страна, и в Сати-
рата. Заповядайте, каним 
всички да се забавлява-
ме заедно! Иначе повече-
то от нещата, които сме 
правили извън театъра, са 
ми любими, защото имаме 
вариант да избираме най-
доброто. Докато си на щат 
в един театър, което пише 
на информационното таб-
ло, това играеш.

- Бихте ли приветства-
ли и друга професия, г-н 
кадурин, все пак баща ви 
е професор и цели 25 го-
дини е директор на инсти-
тута по дървообработва-
не в Пазарджик?

- О, да, ако не бях попад-
нал в МЕИ и впоследствие 
във ВИТИЗ, вероятно щях да 
съм инженер. Да ви доверя, 
че актьор станах случайно. 
Мой съсед ме беше записал, 
без нашите и аз да знам, в те-
атрална школа в Пазарджик 
и оттам нататък историята 
ми е добре известна на 
почитателите на филмо-
вото, телевизионното и 
театралното изкуство...

- г-н кадурин, зо-
дия водолей сте, а съ-
пругата ви - Близна-
ци. разнолики зодиа-
кални знаци, ала ме-
лят ли брашно тези 
два остри камъка?

мариана: Казват, че 
Близнаци е двуличен 
знак, но не е така. Обик-
новено той избира най-
доброто от двете личности. 
Иначе, да, мелят брашно и 

ние сме при-
мер за това 
съчетание. Во-
долеят посте-
пенно свиква 
с моята поли-
фония на про-
явление на ха-
рактера и се 
забавлява, за-
бавлявам се 
и аз! Обичаме 
си чувството 
за хумор, на-
шата ирония, 
но и самоиро-
ния.

- опише-
те вашия семеен живот с 
вкуса на неустоим десерт?

и двамата: Домаш-
но приготвена бисквитена 
торта!

- от сцената виждате 
цялата многобройна ау-
дитория на в. „Пенсионе-
ри”. какво бихте й поже-
лали?

мариана: Ще им поже-
лая да са здрави! Ще доба-
вя и да се хранят добре и да 
не спират дори и за миг да 
изпитват божественото чув-
ство любов, защото това ще 
ги поддържа още дълги го-
дини живи, мирни, спокой-
ни, смирени и доволни!

георги: Аз ще им поже-
лая от сърце да прекарат 
старините си достойно, за-
щото това у нас, в природ-
но красивата ни България, е 
трудно. И, разбира се, да хап-
ват от вкусно по-вкусно все-
ки ден през пенсионерските 
години. Работили са цял жи-
вот, сега е време за почивка.

въпросите зададе 
иво ангелов

 “Разказваме за монументите на най-
известните и на някои незаслужено заб-
равени герои. Надяваме се това да съ-
буди интереса и на подрастващите, ко-
ито са бъдещето на нашата родина. За-
щото ако човек не позна-
ва и не се прекланя пред 
националните си светини, 
няма как да обича отечест-
вото си и да се вълнува от 
настоящето на народа си“, 
споделя авторът – писате-
лят документалист Иван 
Първанов.

Луксозният и красив том, 
тиражиран от издателство 
„Милениум“, ще ви срещне 
и с биографиите на прочу-
тите и на по-малко извест-
ните, но бележити лично-
сти, увековечени в камъка. 
Разказът е увлекателен и любопитен и 
нито за миг не остава читателя равно-
душен. Например история с кримина-
лен привкус е свързана с пренасянето 
от Румъния у нас на костите на Г. С. Ра-
ковски, които днес се намират в Панте-

она на героя в Котел. Кап. Коста Пани-
ца скроява хитър план. В него тленните 
останки играят функцията на прикри-
тие, с помощта на което през граница-
та са пренесени откраднати брилянти, 

оцапани в кръв. Фигурата 
на цар Калоян – част от па-
метника на Асеневци във 
Велико Търново, е въртя-
на с кран десетки пъти, за 
да бъде обърнат конят му 
към Одрин, като посоката е 
сверявана с компас. 

Истинско геройство е 
построяването на памет-
ника Шипка. Граден е  осем 
години, през които не един 
майстор се отказва от ра-
ботата заради суровите 
природни условия на вър-
ха. Заслугата за издигането 

му е на бригадата на Пеньо Атанасов-
Бомбето, който единствен не се огъва 
пред вятъра и бурите. Самият паметник 
всъщност се намира не на връх Шипка, 
а на връх Св. Никола.

анелия УЗУнова

120 александровци 
ще ви потопят в магия-
та на най-популярните 
руски народни и военни 
песни и ефектни народ-
ни танци. Академични-
ят ансамбъл за песни и 
танци на Руската Армия 
"Александров" отбеляз-
ва 90 години от създа-
ването си с голямо тур-
не в много европейски 
страни. След трагедията 
в края на 2016 г., кога-
то при самолетна ката-
строфа край Сочи заги-
наха 64 души, ансамбъ-
лът е с попълнен и об-
новен състав.

В България в края на 
юни ще пристигнат 120 
певци, танцьори и му-
зиканти. Концертите ще 
са: във Варна - 26 юни, 
Дворец на културата и 
спорта; Бургас - 27 юни, 

Летен театър; Пловдив - 
28 юни, зала СИЛА; Со-
фия - 29 юни - зала 1 на 
НДК. За рожден ден на 
ансамбъла се смята 12 
октомври 1928 г. - де-
нят, в който се е състо-
яло първото представя-
не на колектива в Цен-

тралния дом на Черве-
ната армия в Москва. 

Тогава участниците са 
само 12 души. Но до сре-
дата на 30-те години бро-
ят на членовете се уве-
личава до 300, а славата 
му се разпростира далеч 
извън страната.

легендарният "александров" идва у нас

тандемът на сцената и в живота георги кадурин 
и мариана миланова е толкова прекрасен в попри-
щето, в което се изявява, че няма начин да не се гор-
дее с дузината си признания и награди, в това число 
и международни - за постановката „лице” в москва.

след като се раздели с персонажа на властния ми-
лионер Христо атанасов в сериала „стъклен дом”, 
георги кадурин сюрпризира зрителите на Битиви с 
ново амплоа - един от главните герои в тийнейджър-
ската поредица „революция Z: секс, лъжи и музика“. 
сега пък го гледаме в друг сериал – „скъпи наследни-
ци”. роден е на 27 януари 1955 г. в якоруда. През 1981 
завършва витиЗ „кръстьо сарафов“ и е приет в тру-
пата на младежкия театър, където остава до 1993-
та. след това работи в сатирата до 1995, а после и 

в театър „софия”. играе на сцената на театър 199 
в постановките „виновните”, „спортни сцени ’81-
ва”, „нищожно количество болка”, „един Буда, ко-
гото ще молите за още...”. в периода 1997-2006 г. е 
директор на младежкия театър.

мариана миланова завършва актьорско май-
сторство през 1991 г. в класа на проф. николай люц-
канов. Оттогава е част от младежкия театър. 
Участва и в спектакли на театър 199, драматичен 
театър - сливен. снима се както в киното, така и 
телевизионни продукции.

в актьорското семейство, в което георги с усмив-
ка казва, че е баща под чехъл, а мариана - че е стро-
га майка, дъщеря им напук на техните забрани се 
занимава с изкуство.
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Бамята се сее, 
когато цъфнат акациите

Време е за 
гладиолите

лаленце се люлее

Съвети за зеленчуците

Първата десетдневка на май е времето, в което 
трябва да посадим в почвата клубените на гладио-
лата (Gladiolus). Преди да ги засадим, трябва да ги 
огледаме и да отделим умрелите или болни части, 
като след това покрием местата с дървесна пепел 
или фунгициди. 

Гладиолите не са капризни към почвата, но на 
плодородни и богати на хранителни вещества мес-
та растат по-добре. Реакцията на почвата трябва да 
е слабокисела или неутрална. Дълбочината на за-
саждане зависи от големината на клубена. Може да 
посадим растенията на разстояние от 25 до 40 см. 
Клубените, по-големи от 3 см, се закопават на 12 – 
6 см в лека до тежка почва, ако клубените са голе-
ми до 2,5 см, то тогава се закопават на дълбочина 

от 8 до 4 см, 
а дребните – 
на 2-4 см. 

П о - н а т а -
тъшната гри-
жа за гладио-
лите се със-
тои в сво-
е в р е м е н -
но плевене, 
разхокване 
на почвата 
около расте-
нията и при 
нужда - по-
ливане. 

Лалетата вече кра-
сят както гради-
ните, така и до-

ма. Драго ни е да гле-
даме полюшващите се 
от пролетния вятър 
цветенца. Докато се 
наслаждаваме на пре-
красните им цветове, 
в които обагрят деня 
ни, може да се запоз-
наем някои любопитни 
факти за това очарова-
телно растение. 

Богато  
разнообразие

Лалетата могат да бъ-
дат разделени на около 
150 различни вида, но 
всъщност има повече от 
3000 природни и гене-
тично отглеждани сор-
тове по целия свят. Но-
ви сортове се създават 
постоянно, но на всеки 
от тях е необходимо по-
не 20 години, за да стиг-
не до цветарските мага-
зини.

символ 
Всеки цвят символи-

зира нещо различно. В 
общия случай се при-
ема, че лалетата сим-

волизират любовта 
и пристигането на 
пролетта. Червените 
лалета са израз на ис-
тинска любов, докато 
с белите можете да по-
искате прошка, лилави-
те пък са знак за цар-
ственост. 

Цената му се 
 равнявала на тази 

 на диаманта

Лалетата са непозна-
ти в Европа до XVI век. В 
Холандия те се разпрос-
траняват век по-късно, 
като в средата на XVII 
век лалето там се тър-
гувало на изключително 
висока цена. Едно цвете 
било по-ценно от домо-
вете на повечето хора и 
е струвало почти 10 пъ-
ти повече, отколкото го-
дишния доход на замо-
жен занаятчия.

съвършена  
форма

Лалетата са известни 
със своите смели цве-
тове и красива форма, 

а повечето сортове са 
почти съвършено си-
метрични. 

може да се използ-
ва в кулинарията

 Подобно на много 
други цветя лалетата 
също са годни за яде-
не! По време на Втората 
световна война те били 
консумирани от хора-
та. Могат да се използ-

ват като заместител на 
лука в много рецепти и 
дори в производството 
на вино.

 наименованието 
В западните езици 

лалето има един и същ 
корен, отвеждащ към 
латнската дума “tulipа” - 
от персийски „dulband“, 
заради специфичната 
си форма, която е оп-
риличавана на тюрбан.

от семейството  
на лилиите

Лалетата са част от се-
мейство Liliaceae, което 
включва лилии, лук, че-
сън и аспержи.

най-популярното 
лале

Един от най-интерес-
ните цветове е толкова 
тъмен, че на определе-
на светлина лалето из-
глежда като обагрено 
в черно. Този уникален 
нюанс е наречен "Кра-
лицата на нощта" и е 
един от най-популяр-
ните и екстравагантни 
цветове.

Шарките - резултат 
от инфекция

О р и г и н а л -
ната прелива-
ща се шарка, 
която украся-
ва някои лале-
та, в началото 
е била резул-
тат от вирусна 
инфекция. 

П ъ р в и я т , 
който забеляз-
ва тази инфек-
ция, е холанд-
ският ботаник 

Карол Класиус, който 
се смята за популяри-
затор налалето в Хо-
ландия. 

Българката знае да 
приготвя различни вку-
снотии от това зеленчу-
ково растение. Не е труд-
на за отглеждане. Труд-
ностите идват с берит-
бата. Плодовете се ядат 
млади и недоразвити и 
трябва да се берат през 
ден или всеки ден. Точ-
но си направете сметка 
на колко площ да я за-
сеете, така че набрано-
то количество да се из-
ползва в кухнята или за 
преработка без остатък. 

Бамята е много топло-

любива. За да поникнат 
нормално семената, поч-
вата трябва да се е за-
гряла до 15 градуса. Гра-
динарите сполучливо са 
свързали срока на зася-
ването й с цъфтежа на 
акациите. Тогава средна-
та температура на възду-
ха е около 20 градуса, ко-
ето ще рече, че и почвата 
вече е затоплена. 

Непосредствено пре-
ди засяването трябва да 
оформите бразди на 50 
см една от друга. Те ще 
служат и за напояване. 

Семената слагайте по 
3-4 в  гнезда, отстоящи 
на 25-30 см едно от дру-
го. След заравянето се-
мената трябва да се ока-
жат на 3-4 см дълбочина. 

Може и да не оформя-
те предварително браз-
ди, а да очертаете редо-
вете с канап и триъгълна 
мотичка, отваряйки дъл-
бока до 3-4 см браздич-
ка. В нея ще посеете ръч-
но семената. По-късно в 
междуредията ще отво-
рите поливните бразди. 

Когато растенията 
образуват 2-4 листа, 
окопайте. Следващо-
то окопаване ще на-
правите, когато раз-
вият 6-8 листа. Тогава 
ще проредите расте-
нията в гнездата или 
по реда, където рас-
тат нагъсто. 

През юли ще бе-
рете първите плодо-
ве, но най-много са те 
през август и септем-
ври, та чак до първа-
та слана.

Може да броите ранните домати 
за ранни, ако приключите със засаж-
дането им още в първата седмица на 
май. В средата на месеца се засаж-
дат средно ранните. Някои от сор-
товете, вкоренявани по това време, 
се използват за консервиране, дру-
ги - за салати, а трети - и за едното, 
и за другото. 

Втората половина на май е време-
то за засаждане на целината. Ще ви 
трябва през лятото като подправка, 
а без нея туршиите наесен не стават. 
Ако не сте си отгледали разсад, ще се 
наложи да си купите. 

Освен замърсените води за напоя-
ване на зеленчуците не стават и сту-

дените. През май водата от планин-
ските потоци е студена, както и в дъл-
боките кладенци. Ако се налага да из-
ползвате такива води, трябва им поз-
волите да се позатоплят в съдове, из-
копани вирчета или да вървят в по-
дълъг път по вадите.

В полиетиленовите оранжерии до-
матите и пиперът вече са напредна-
ли в развитието си. Ако забележите, 
че окапват цветове и завързи, не тър-
сете другаде причините – допуснали 
сте температурата в слънчеви дни да 
се повиши над 30-35 градуса. Поста-
вете термометър и проветрявайте. 
Майското слънце е силно, бързо сто-
пля въздуха под полиетилена. 

страницата подготви 
Уляна ПеткоВа
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Богородица се яви 
във военна болница

Мравките са отлични математици

Най-дългият мост

ИранеЦ  
не се къПе

Любопитно по света

Селин Дион - на 50 години

Мистериозни самолети над Англия

Персоналът на воен-
ната болница в испан-
ския град Кордоба бил 
изумен, когато съзрял 
на стената на един от 

корпусите на лечебно-
то заведение загадъчно 
петно, придобиващо по-
степенно образа на Бо-
городица. Пациентите и 

работниците 
наоколо би-
ли убедени, 
че става ду-
ма за религи-
озно чудо. На 
същото място 
ръководство-
то на болни-
цата напра-
вило свое-
образен па-
раклис, къде-
то болните и 
техните род-
нини можели 
да се помо-
лят. А също 
така реши-
ли да извес-
тят Ватикана 
за случващо-
то се чудо.

В Китай бе завършен и след изпитания ще бъде 
пуснат в експлотация най-дългият морски мост в 
света – 55 километра. Той свързва три провинции 
на многомилионната държава – Хонконг, Чжухай и 
Макао. Строителите се надяват съоръжението да 
бъде устойчиво на природните стихии, тъй като е 
проектирано да издържи земетресение с магнитуд 
до 8-а степен по скалата на Рихтер. Мостът също та-
ка има три изкуствени острова и уникален подзе-
мен тунел с дължина 7 километра.

Канадската мегазвезда 
Селин Дион навърши 50 
години. Първоначално 
поппевицата планирала 
да отбележи юбилея със 
специален концерт в Лас 
Вегас. Наложило се обаче 
да отмени участията си за 
три седмици заради опе-
рация на средното ухо. 

Селин отпразнувала 
рождения си ден у дома 
със синовете си - 17-го-
дишния Рене-Чарлз Ан-
желил и 7-годишните 
близнаци Нелсън и Еди. 

Дион завладява френ-
скоезичния свят на един 
дъх, когато е само на 12. 
Нейният мениджър Рене 

Пробита обувка 
на човек, живял 
преди 5 хиляди 

години, бе открита от 
археолози на дъното 
на швейцарското езе-
ро Грайфензее в се-
верната част на стра-
ната. 

Това е рядък арте-
факт. "Открита е поч-
ти напълно запазе-
на обувка, която е на 
около 5 хиляди години. 
Има по-малко от десет 

такива находки в Ев-
ропа", се казва в съоб-
щение на местната уп-
рава. Външно напом-
нящата цървул обув-
ка е направена от ли-
ко. По това време са 
се използвали лентич-
ки от лико с дебелина 
половин сантиметър. 
Дължината на обувка-
та е 26 см и това кара 
специалистите да ми-
слят, че е принадлежа-
ла на възрастен човек. 

Под петата има дупка 
и по всичко изглежда, 
че тя е станала причи-
на да бъде изхвърлена 
от собственика й. Пове-
чето предмети от об-
леклото, останали от 
каменния век, са осо-
бено чупливи, защото 
са изработвани от рас-
тителни материали. 

Подводните изслед-
вания са проведени в 
езерото на дълбочина 
3,5 м. На повърхност-
та артефактите се из-
вличат заедно с тиня-
та, от която след това 
много внимателно се 
освобождават в лабо-
ратория. За да се пре-

дотврати замърсява-
нето с микроорганиз-
ми, помещенията се ох-
лаждат постоянно и се 
поддържа необходи-
мата влажност. Древни 
артефакти са открива-
ни на територията на 
общината Мау от края 
на XIX в., когато равни-
щето на езерото се по-
нижило с 1 метър след 
изменението на русло-
то на реката Глат. От-
крити са слоеве, отне-
сени към три различни 
култури, които се сме-
няли една след друга 
в продължение на вре-
мето от 3800 - 2500 г. 
пр. Хр. 

Учени от Технологи-
ческия институт в Ню 
Джърси разгадали ал-
горитъма, който полз-
ват мравките при стро-
ежа на живите 
мостове и за 
преодолява-
не на въздуш-
ни прегради. 
Представете 
си, че  мравка 
се сблъсква с 
пусто прос-
транство по 
пътя си и за 
известно вре-
ме застива на 
място, сякаш 
дава команда. 

Малко след 
това се виж-
да как верига от мрав-
ки образуват т. нар. въз-
душен мост - динамич-
на структура, позволя-
ваща им да пестят вре-
ме и сила. Но какво об-

що има това с матема-
тиката, ще кажете вие? 
Учените обаче експе-
риментирали, като  по-
ставили пред мравките 

сложни прегради – V-
образни фигури. 

Насекомите не са-
мо с лекота преодоле-
ли препятствието, но 
с точност „изчислили” 

как, прибирайки се у до-
ма, неочаквано над гла-
вата й прелетял огромен 
самолет, според нея гот-
вейки се да кацне на не-
далечно летище, но бил 
твърде безшумен.

 Модели от посочения 
апарат биха „озвучили” с 

Иранският клошар 
Аму Хаджи не се е къ-
пал вече 60 години, а е 
на повече от 80. Живо-
та си преживява в ужас-
ни условия, но не се оп-
лаква от здравословни 

Анжелил е очарован от 
младата певица и ипоте-
кира къщата си, за да да-
де старт на кариерата й. 
На 16 Селин печели "Ев-
ровизия", представяйки 
Швейцария. Тя и Рене Ан-
желил имат необичайна 
и много силна връзка. Ко-
гато Селин навършва 19, 
двамата обявяват офици-
ално любовта си. Женят 
се 7 години по-късно и 
имат 3 деца. Рене води 
много дълга битка с ра-
ка, като през 1990 г., в пи-
ка на кариерата си, Дион 
обявява, че се оттегля, за 
да се грижи за него. Тя 
губи любовта на живота 
си на 14 януари 2016 г. 
Два дни по-късно умира 
и брат й, също от рак. Се-
лин все още се учи как да 
живее без Рене и намира 
смисъл в синовете си и 
феновете, които се тъл-
пят на концертите й.

оптималните вариан-
ти за построяването на 
моста и дори колко  жи-
ви „тухлички” са необ-
ходими. При това го на-

правили 
толкова 
б ъ р з о , 
с я к а ш 
ползва-
ли висо-
к о с к о -
р о с т е н 
к о м п ю -
тър. Из-
с л е д о -
ватели-
те били 
у д и в е -
ни как 
к о л е к -
т и в н и -

ят разум на мравки-
те действа, навярно с 
енергийни полета, но 
за разлика от човека с 
много по-добра дисци-
плина. 

проблеми. Даже използ-
ва нестандартна храна – 
печени на огън трупо-
ве на животни, пуши от 
специално пригодена 
водопроводна тръба, а 
излишните косми по ли-
цето си „изгаря”. Подви-
зава се в землянка, на 
върха покрита с кирпи-
чи, подарък от местните 
селяни. До този начин на 
живот стига след някол-
ко преживени душевни 
стреса, за които не гово-
ри. Съзнателно се отказ-
ва от баня, тъй като смя-
та, че кората, образувала 
се върху тялото му, го па-
зи от зарази и микроби. 

През по-голямата част 
от деня Аму спи или се 
припича на слънце, не 
работи, но смята, че то-
ва е привилегията му в 
живота. И въпреки всич-
ко изглежда доволен и се 
смята за щастлив човек. 

рева на 
морора 
си целия 
о к р ъ г , 
с м я т а т 
специа-
листи. 

М а -
ш и н и т е 

приличали на довоен-
ния ДС-3 и едва не до-
косвали короните на 
дърветата. После извед-
нъж изчезнали. Жите-
лите на графството все 
още не могат да проуме-
ят що за летателни апа-
рати са видели.

Пробита обувка  
в швейцарско езеро

страницита подготви 
невена николова

Жителите на 
графство Дерби-
шър, Централна 
Англия, заснели  
мистериозни са-
молети, прелита-
щи ниско над зе-
мята, без обаче да 
издават звук. 

Според техните ду-
ми това били летател-
ни апарати от време-
то на Втората светова 
война, тъмнозелени на 
цвят, изглеждащи почти 
сюрреалистично. 

57-годишната Сю 
Дорлинг свидетелства 
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Съкровищата на митрополията в Пловдив

копия на оригинални 
снимки на левски

скулптура посреща 
пристигащите по море

възстановяват 
Червения салон 

Музей на създателя  
на Морската градина

страницата подготви соня вълкова

Единственият паметник на ленин

Археологическият 
музей в Пловдив пока-
за за първи път уникал-
ни предмети, църков-
на утвар, част от които 
са от златния фонд на 
Пловдивската митро-
полия. Изложбата ще 
остане отворена до 30 
юни и беше посветена 
на най-светлия христи-
янски празник - Велик-
ден.

„За първи път има 
експозиция, посветена 
на Възкресение Хри-
стово, обясни Соня Се-
мерджиева, уредник в 
музея и куратор на из-
ложбата. - Подбрали 
сме предмети, които са 
свързани с този праз-
ник и не са показвани 
досега. Това е част от 
музейната ни колекция, 
събирана през XVII, 
XVIII и XIX век, предме-

ти, за които има разка-
зани истории, и затова 
и темата е "Седем раз-
каза за вярата", каза 
още тя. 

Според Соня Семер-

джиева един от най-
ценните експонати е на-
престолният кръст на 
Русенския митрополит 
Григорий, Доростол-

ски и Червенски мит-
рополит, който е рабо-
тен с една от най-слож-
ните техники - фили-
гран. Дарен е на музея 
от негови родственици 

п р е з 
1915 г., 
сътво-
рен от 
м а й -
стор от 
видин-
с к а -
та зла-
тарска 
школа, 
и м а л а 
с л а в а -
та на 
изклю-
чител-

но интересна. 
Две са историите, 

разказани чрез пред-
метите в изложбата - 
за храм "Св. Димитър" 

в Стария Пловдив, кой-
то се е смятал за гръц-
ки. През 1922 г., кога-
то е предаден на Руска-
та задгранична църква, 
музеят получава дар от 
храма - сребърен об-
ков на евангелие. Раз-
казът за църквата "Св. 
Никола" в пловдив-
ското село Паничери 
е свързан с чашка за 
миро от 1618 година.  
Потирът е изработен 
специално за храма и е 
с дарствен надпис. Два 
дискуса и едно еванге-
лие от 1821 г. разказват 
за църквата "Св. Йоан 
Кръстител" в село Че-
хларе. 

Евангелието е с над-
пис от 1860 г. и е да-
рено на храма, когато 
се възобновява стро-
ежът му, обяснява Се-
мерджиева. 

Скулптурна композиция на 
Андрей Лекарски вече посре-
ща завръщащите се във Варна 
моряци, както и пристигащите 
по море гости на града. Твор-
бата на работещия в Париж 
българин е поставена върху 
вълнолома и наскоро бе офи-
циално открита.

Идеята за творбата, която 
вече е популярна сред вар-
ненци като Паметника на мо-
ряка, е на арх. Владимир По-
пов, обясни зам.-кметът на Ва-
рна Коста Базитов. Той уточни, 
че Лекарски е отлят от бронз. 
„Композицията носи името 
"Посрещане", но със същия ус-
пех може да се приеме и като 
изпращане - на моряци, гости”, посочва Базитов.  По думите му 
пространството около скулптурата ще се облагородява посте-
пенно. В бъдеще по стената на вълнолома ще бъдат изписани 
стихове за морето и ще бъде обособена площадка за културни 
събития с по-ограничен мащаб.

Общинският съ-
вет във Варна 
даде съгласие 

общината да придо-
бие безвъзмездно от 
държавата управле-
нието върху къщата 
на създателя на Мор-
ската градина Антон 
Новак.

Къщата ще бъ-
де превърната 
в музей на чеш-
кия паркострои-
тел. Решението 
на съвета е в из-
пълнение на част 
от програмата на 
местната админи-
страция за съхра-
няване на култур-
но-историческо-
то наследство на 
града. 

Сградата се на-
мира в истори-
ческото ядро на 
Морската градина, а 
средствата, необходи-
ми за реконструкция-

та и реставрацията й, 
ще бъдат осигурени по 
различни оперативни 
програми. Строена е в 
началото на миналия 

век специално за Ан-
тон Новак. 

Освен за създаване-

то на Морската гради-
на чехът има заслуги и 
за цялостния озелени-
телен план на Варна, ку-
рорта Св. св. Констан-

тин и Елена и двореца 
"Евксиноград", припом-
нят от общината.

Единственият оцелял 
паметник на Ленин в цял 
ръст у нас продължава 
да впечатлява стотиците 
преминаващи през ру-
сенското село Новград.

Построен през 1975  г. 
на централния площад в 
селото, постаментът все 
още се тачи от местни-
те жители. 

Паметникът е издиг-
нат с пари на жители-
те на селото. Те отказ-
ват близо 30 000 дола-
ра, предложени от скан-
динавски бизнесмен, за 
да демонтира "вожда" 
и да го отнесе в своя-
та страна.

Новградчани са кате-
горични, че паметникът 
ще стои още много го-
дини там въпреки пре-
вратностите на времето 
и историята.

с 38 изложби във 
всичките си филиали 
и с различни партньо-
ри  отпразнува своя-
та 70-годишнина наци-
оналната художестве-
на галерия, съобщи ди-
ректорката й слава ива-
нова.

в края на април беше 
открита изложбата "ев-
ропейски диалози" с ам-
бицията да представи 

най-важното от над 50-
те експозиции в големи-
те европейски центро-
ве през 70-годишната 
история на галерията.

Ще бъде възстановен 
червеният салон в дво-
реца (наричан сега мал-
кия бял салон) - прием-
ната, където са посре-
щани избрани гости. Ще 
бъдат показани и про-
изведенията от салона, 
които сега са в колекци-
ята на галерията. въз-
становката  ще включ-
ва освен визията и раз-
кази за случвалото се в 
червения салон. Той ще 
бъде открит през юли и 
ще бъде отворен за по-
сетители две години.

"Пътят на аргонавти-
те" е изложбата, която 
стартира преди месец 
с непоказвани работи 
от колекцията на васил 
Божков.

"Българското въз-
раждане в изобразител-
ното изкуство - от ико-
ната до светския порт-
рет" е научноизследо-

вателски проект, част от 
културната програма за 
българското европред-
седателство.

За първи път у нас ще 
бъдат показани произ-
ведения на един от 
най-големите бароко-
ви майстори - Бернини, 
в експозиция за роман-
ския барок, в партньор-
ство с италианския кул-
турен институт в софия.

съвременно ав-
стрийско изкуство ще 
бъде представено с 
подкрепата на посол-
ството на австрия. Ще 
гостуват и експонати 
от лувъра - в "квадрат 
500". Там ще е и излож-
бата на николай май-
сторов и негови учени-
ци. Предвидени са съ-
що образователни про-
грами за разнообразна 
аудитория - деца, уче-
ници, музейни специа-
листи.

националната гале-
рия отбелязва годиш-
нината си и с нов сайт, 
подготвян три години. 
Там са представени 
нейните изложби, ко-
лекции и цялостната й 
дейност. изработва се 
стратегия за попълва-
не на колекцията на га-
лерията, съобщи слава 
иванова по повод заве-
щанието на българката 
от австралия маргари-
та Занеф (Цанева), пре-
доставила близо 2 млн. 
лв. за тази цел. 

В Бургас бяха 
показани копия на 
всички седем ори-
гинални снимки на 
Васил Левски. Из-
ложени бяха и фак-
симилета на него-
ви писма, докумен-
ти на революцион-
ната организация, 
фотоси на нейни 
дейци и ръководи-
тели на национал-
ноосвободително-
то движение. То-
ва стана възможно 
благодарение  на 
Регионалния исто-
рически музей. 

Бяха изложени и 
репродукции на ед-
ни от най-популяр-
ните произведения 
на изобразително-
то изкуство и мо-
нументални памет-

ници, посветени на 
Васил Левски. Из-
ложбата бе под над-
слов "Всичко, какво-
то съм сторил, сто-
рих го за отечест-
вото”.

Фотодокументал-
ната експозиция на 
националния музей 
"Васил Левски" – 
Карлово, се предста-
ви с важни моменти 
от живота на Апос-
тола, революцион-
ната му дейност и 
стъпките за изграж-
дане на Вътрешната 
революционна орга-
низация през есента 
на 1872 г., допълни-
ха от ръководство-
то на музея. Акцен-
тът бе върху родно-
то му място и семей-
ната среда.
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ПРАЗНИК

Благословия

ГерГьовден

Продължение от бр. 17
Трябваше да вземе 

какво-годе решение: 
или да продължи пътя 
си до обетованата моги-
ла, или да се върне вед-
нага назад и да пие от 
поточето, което бе съ-
гледал някъде далеко 
из полето.

Когато размишлява-
ше кое решение да взе-
ме, селяните се шушука-
ха, поглеждайки ухиле-
но чужденеца. Стори му 
се, че имаше злорадство 
в тия погледи.

При вида на това без-
сърдечно отношение - 
защото не можеше да 
няма в селото вода, хляб 
и всичко - той пламна от 
ярост и избълва въз тях 
една руска псувня, оста-
нала фамилиарна у на-
шите селяни още от ру-
ската война.

Той намери само тоя 
способ да облекчи гър-

дите си, за да не бъде за-
душен от талаза на неу-
държимия гняв, що ки-
пеше в него, па било, че 
за това злите селяни би 
му заплатили с бой.

Чудно нещо! Вмес-
то сръдня и докачване 
да покажат, селяните си 
продумаха нещо весело, 
па се приближиха.

Кръчмарят, който бе-
ше и кмет, пръв взе ду-
мата:

- Ваша милост от кой 
народ си, да прощаваш?

Матвеев отговори 
злъчно:

- Руский!
Кръчмарят го улови 

за ръката с желание да 
се здрависват.

- А бе холан, човече, 
оти не ни каза по-рано, 
ами ни мъчи така и ни 
увре в грях?

И селяните един въз 
друг се заредиха да му 
хващат ръката. Кръчма-

рят смеешком му 
обади, че го взел 
за "шваба" - в Со-
фийско шопите 
така наричат не-
славянските по-
даници на Франц 
Йосифа - по вида 
му и като видял, 
че приказвал нем-
ски с конника.

- Па и приказката ти 
беше една такава без 
вкус, не за в хората.

Дойдоха и други се-
ляни и взеха да се ръку-
ват. Кръчмарят ги отти-
кна и каза:

- Оставете го!... Ела, 
господине, всичко дал 
господ у нас: и студена 
вода, и вино, и хляб, и пи-
ленце за христиени като 
ваша милост. Ху, да се не 
види макар, как не ни из-
псува по-рано, да се се-
тим, че си наш челяк - на-
ли сме си пусти говеда.

И знаменитият гост 

биде триумфално въве-
ден в хладната механа.

 * * *
По това време имен-

но Стамболов, още все-
могъщ властник, гово-
реше на дописника на 
Келнише Цайтунг:

- Аз ослабих руското 
обаяние в България за 
пет-десет години.

Ако искрено е гово-
рил Стамболов, това 
показва, че тоя даровит 
държавен мъж е бил 
лош психолог.

да си ПриПОмним класиците

НегоСтолюбИво Село
Иван ВаЗоВ

Ще накършат момчетата върбови клони,
ще накитят вратите, иконите,
и обор, и хамбари, и плевня висока,
и кошара - за здраве на стоката.
А мъжете ще колят гергьовски курбани
и щом бият вечерня камбаните,

ще отидат жените със дискоси бели
да споходят пред празник умрелите.
Вечерта ще прекръстят децата заспали,
пред светията свещ ще запалят те
и ще легнат доволни, и сън ще сънуват,
и ще бъде той светло празнуване.
Че в зори свети Георги, ранил преди всички,
преди будните баби и птичките,
своя бял кон ще яхне, през плет и огради
ще прескочи, ще иде в ливадите,
ще се мерне в лозята, в горите ще викне,
ще обходи посевите никнали
и ще благослови той по божа поръка
изкълнилите пролетни стръкове -
да пораснат, да станат до пояса нива,
да достигнат до жътва небивала...
А момците ще вържат в градините люлки,
да люлеят момите и булките -
и над тях от овошките цвят ще се рони,
ще се слънцето смее през клоните,
ще кънтят надалеко припевки и глуми
и ще светят лицата им румени... 

елисавета БагрЯна

Във всички времена, у 
всички народи пролетта 
е имала своите големи 
празници. След тежките 
зимни студове, мрачни-
те мъгливи нощи, сива-
та пустота на преспите и 
поледената земя пролет-
ното съживяване и под-
новяване винаги е рад-
вало и вълнувало чове-
ка. 

Символът на първа-
та пролет – мартенската 
плетеница от червено и 
бяло, от сняг и слънце, от 
лед и жар, които се уви-
ват една в друга и се бо-
рят, говори, че този про-
летен празник е по-ско-
ро празник на надежда-
та, на едно предчувст-
вие. Истинската, мощ-
ната пролет идва в друг 
един ден, отколе нари-
чан от народа Гергьов-
ден, когато се празнува 
нейното възшествие и 
пълно тържество.  

Тогава от плаха тръп-
ка движението на зеле-
нината се е превърнало 
в гигантски порив. Тре-
ви и листа покриват ця-
лата земя, във въздуха се 
носи тръпчива миризма 
на злак и цвят, а вятърът 
разлюлява на талази из-
буялите жита. Животът 
е възтържествувал над 
мъртвилото. Огромно-
то освободено сърце на 
природата бие във вся-
ко листо, във всеки ко-

рен, долавя се във все-
ки цвят ...

Още прадедите ни, да-
лечните, са се вълнували 
от тоя мощен прилив на 
зеленина и светлина. Не 
става дума само за въл-
нения, предизвикани от 
красотата, от възражда-
нето на живота, а за въл-
нения и радости практи-
чески: орачът се радвал 
на нивите, на топлата оп-
иянена земя, готова да 
приеме нови семена ... и 
всеки за едно се моли: 
„Здраве да е и берекет!”

Молба гореща, страст-
на към злите и добрите 
сили (единният бог още 
не е бил измислен). „Хай-
де да са здрави овце и 
хора!” – така започват 
на тоя ден благослови-
те в Родопа. Овцете пър-
во, сетне хората. Защо-
то закъде са хората без 
овцете, без соленото си-
рене и вълната... (Време-
ната са били тежки и су-
рови, нямало е „социал-
ни грижи”, всеки е разчи-
тал на себе си.) И заваля-
ват по-нататък молбите: 
„да не пресъхва мляко-
то”, „мамници да не при-
мамват берекета в чужда 
нива”, „да е бяло сирене-
то”, „да са тежки агнета-
та”, „да не влизат боле-
сти в къщи”, „младожен-
ките да бъдат плодови-
ти”, „повече да раждат 
крушите”.     

Яснички, прости мол-
би, наивни дори, които 
много по-сетне, когато 
нашите езически праде-
ди приели християнство-
то, започнали да отпра-
вят към покровителя на 
празника свети Георги...

Всъщност християн-
ството няма нищо об-
що с този празник. Не са 
се променили нито мол-
бите, нито заклинания-
та, нито пък езическата 
му обредност. Притури-
ли поповете само една 
икона, кандило и клепа-
ло, без да успеят да про-
менят нищичко в негова-
та обредност. 

Този празник в Родо-
пите никога не се праз-
нува в черква, а вина-
ги навън, на открито. 
Помня, като че ли е би-
ло вчера, как на Гер-
гьовден майка ми ста-
ваше рано, сваряваше 
млякото (на този ден за 
първи път се вари мля-
ко и се яде)... Докато аг-
нето се печеше във фур-
ната, майка ми изтичва-
ше до гората, набираше 
цветя и връзваше китка 
здравец с червен конец 
на бакърите с млякото. 
Сетне замесваше пита. 
... завиваше всичко в бо-
хча и ние се отправяхме 
към селският мегдан, от-
където една тържестве-
на празнична процесия 
тръгваше към ливадите. 

Великомъченико свети Георге,
юздите на жребеца опъни.
Спусни се от небесните простори
и с копието силно замахни.
Превръщан си във болка и във рана
и тебе участта не те ласка.
Но воин и храбрец докрай остана
и стана Ден на нашата войска.
Войска, покрита с подвизи и слава,

величествен и незалязващ друм.
Следа, която ярко преминава
през Аспарух, през Тервел и през Крум.
Великомъченико свети Георге,
затуй че сме близнаци по съдба,
очите ни се взират все нагоре,
превърнати сме целите в молба.
Дари със влага ниви и градини,
но премахни и странната ламя,
която близо тридесет години
се подвизава в нашата земя.

генчо ЗлаТев

Децата, разбира се, из-
преварваха и тичаха бо-
си през ниви и поляни, за 
да се умият краката им в 
росата, която има на този 
ден вълшебни свойства.   

Вълшебни свойства 
има на Гергьовден не 
само росата. И цветята, 
които се събираха в кит-
ки, се изсушаваха на та-
ванските греди, та когато 
прилошее някому, варя-
ха ги за лек. Чудотворна 
е дъбовата шума. До па-
раклиса на свети Георги, 
край ливадите, растеше 
един гигантски едър дъб. 
От него се береше шума, 
свиваше се на венци, на 
китки и с нея се кичеха 

бакърчетата, плодните 
дървета, гредите на та-
вана – с вярата, че дъбо-
вите шумки носят плодо-
родие и здраве – здраве-
то на мощния дъб.

Да споменавам ли за 
люлките, за изобилна-
та празнична трапеза на 
зеленината, за песните и 
хората – за тоя изблик на 
народната жизненост, на 
дивното съзвучие на чо-
века с пролетта?

Силата на Гергьовден 
е надвила даже фанатиз-
ма на мохамеданството и 
затова този празник дос-
коро бе запазен в пър-
вичната си форма и сред 
родопските българомо-

хамедани, които го праз-
нуваха със същото опия-
нение и радост като и ос-
таналите родопчани. 

Изумителната жизне-
ност на празника му е по-
пречила да се превърне 
в религия, нещо пове-
че – религията трябва-
ше да следва празника, 
макар и от далече... То-
ва надмощие на живота 
над религиозните приу-
мици е знаменателно и 
твърде добре ни гово-
ри за здравия смисъл на 
празника като пролетно 
тържество, като възсла-
ва на живота и труда, на 
пролетта!

николай ХаЙТов     

свети георги коня яхна
и за поздрав с ръка махна.
с ален божур на 

калпака –
позасука си мустака,
позапретна си ръкави
и към къра се отправи.
радост пълнеше душата,
като гледаше житата –
как са вече вретенили,
вретенили, изкласили.
взор отправи към

 простора
и към трудовите хора.
на зелената поляна
свети георги се обърна,
чудеса такива зърна –
малки моми пременени,
със шевици украсени,
а на шията – гердани,
златни светещи 

пендари,
с росни венци на главата,
боси газеха росата.
Песни весели запяха,
буйни хора заиграха.

свети георги поклон 
стори

и им с радост проговори:
- Здрави, живи ми 

бъдете,
като пчели се роете!
После кончето подкара
към най-близката 

кошара.
агънца в кошари блеят,
златни ниви се люлеят.
и в селото на мегдана
кръшно хоро се захвана.
млади моми и ергени,
на два ката наредени,
весело  хоро люлеят
и от сърце песни пеят.
и свети георги 

благославя:
- Пълни нека са кошари
с агънца, теленца 

здрави!
Пейте и се веселете
и щастливи вий бъдете!

Христо неДелчев,
с. Хрищени, 

старозагорско

***

Край
София, юни 1901 г.
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Май със сигурност 
ще зарадва голяма 
част от хората, ко-
ито обичат топлото 
време и с нетърпе-
ние чакат хубавите 
летни дни за разход-
ка в планината, посе-
щения на плажа или 
на някое прохладно и 
тихо място. Ще е пре-
обладаващо слънче-
во с възможни прева-
лявания през първата 
част от месеца, но за 
кратки периоди. 

През първите де-
сет дни ще има раз-
късана облачност, с 
преобладаващи юж-
ни ветрове, които ще 
повишат тем-
п е р а т у -
р а т а . 
О ч -
а к -
в а -
ни-
я т а 
з а 
вале-
жи не 
са значи-
телни, но може 
да има наводнения в 
котловините.

През вторите 10 
дни времето ще про-
дължи да се затопля, 
като най-осезаемо то-
ва ще става в района 
на Сандански и Пе-
трич. 

Във Видинско се 
очакват слаби пре-
валявания и слаб се-
верен вятър.

През последните 
дни затоплянето ще 
е много осезаемо. 
Прогнозата за края 
на месеца е темпера-
турата да достигне до 
22-26 градуса.

Валежите през ме-
сеца няма да надви-
шат средната норма. 
Те ще са около 70 ли-

тра на квадратен ме-
тър, като се очаква 
да достигнат до 100 
в източната част на 
страната. 

По планините как-
то обикновено ще са 
по-значителни - 120-
150 литра на квадра-
тен метър.

Първите туристи 
по Черноморието ще 
имат възможност да 
се насладят на не до-
там силното слънце 
и ще могат да откри-
ят сезона с няколко 
слънчеви бани в са-
мия край на месеца, 
когато се очаква да 
има повече слънце и 

възможност за 
излизане 

по пла-
ж о -
вете. 

Сред-
н а т а 

темпера-
тура на въз-

духа ще е около 
17 градуса, като най-
ниската се очаква да 
бъде в рамките на 4-7 
градуса в сутрешните 
часове, а най-висока-
та около 20 до 25 гра-
дуса в светлата част 
на деня. 

Температурата на 
морската вода ще ва-
рира от 9-10 до 15-18 
градуса в началото, 
като се очаква май 
да донесе най-голя-
мата амплитуда в за-
топлянето на морска-
та вода. 

Температурите по 
най-посещаваните 
места в планините ще 
са както следва: Бан-
ско - 16 градуса, Бо-
ровец - 15, Витоша - 
17, Пампорово - 16.
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ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

ТЪЖЕН ПОМЕН

0988/783323 – спешно 
продавам ремонтирана и 
преобразена гарсониера 
или заменям за боксони-
ера. Блокът също е прео-
бразен от покрива до ма-
зето, всичко е поднове-
но. Отвън е саниран с 10 
см стиропор, отвътре – с 
ламперия, и е реконстру-
ирана в двустаен. Към жи-
лището има и гараж

0878/438599 – прода-
ва обзаведена вила, на 40 
км от София, с ток, вода, 
двор 800 кв. м, 30 дърве-
та, басейн, панорама. Въз-
духът е кристален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро сто-
панисване селска къща 
с баня и тоалетна, лятна 
кухня или солидна сто-

панска постройка - в ця-
лата страна, без обла-
стите Кърджали и Смо-
лян. С предимство са Га-
бровска, Търновска, Ста-
розагорска, Пловдивска 
и Сливенска област

0878/338141 - майка 
с двама синовe - на 21 и 
24 г., учат и работят, без 
дом, желаят доглеждане 
или закупуване на стар, 
по-евтин апартамент в 
кварталите "Обеля", "Лю-
лин" или "Надежда". Тех-
ният e заложeн за кредит. 
Моля помогнете!

0898/824436 - къща 
двуетажна с двор 2500 
кв. м в Средня, Шумен-
ско, с ябълкова градина

0878/534711, вечер 
- продава масивна, ста-
билна двуетажна къща 
в с. Боровци, обл. Мон-
тана, с 5 стаи, вътрешна 
баня и тоалетна, плоча, 
обзаведена, подходяща 
за любител на природа-
та, с цветя и красиви не-
ща. Двор 275 кв. м. Цена 
17 000 лв.

0899/821238 – електро-
услуги, електроинсталации 
на място – на изгодни цени! 
Професионален електро-
техник, също домашен май-
стор. Частно лице

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, издадени преди 1940 г.

0897/488261 – продава 
трошачка за бадеми, орехи 
и лешници, обхват 8-32 мм 
– 20 лв.

0886/792979 – да се оба-
ди Тина от Черни Вит, общ. 
Тетевен, обл. Ловеч!

0882/553939 – продавам 
ел. четка за зъби – 16 лв., 
възглавница за пътуване – 
15 лв. (немски), мъжка шуба 
от естествена кожа и дам-
ска – по 40 лв. (нови). Про-
давам термос 2 л – 18 лв., ча-
ши кристал – чешки, за ра-
кия – 40 лв. 6 бр., възглав-
ници руски 70/70 с калъфки 
– 20 лв., нови. Продавам ор-
топедична подложка за ръ-
ка – 20 лв., нов с подплата 
червен дълъг № 52 – 25 лв., 
мъжка немска жилетка № 52 
– 20 лв., сламени шапки дам-
ски с кордели – 12 лв., одея-
ло памучно – 35 лв.

0886/729130 – продава 
кожух мъжки и дамски с ка-
чулка, къси, нови; пералня 
AEG, запазена, гоблен Виле-
ров „Ифигения”, два кили-
ма и неизползван вертика-
лен фризер на изгодна цена

0887/025404 - заменям 
петместна 6-метрова кара-
вана напълно оборудвана - 
за багер с гребло и кофа

0887/337684 - купувам 
нови или запазени лаптоп, 
радиокасетофон, книгите 
"Война и мир", "Мъртвите 
Сибирски полета", "Клетни-
ците", всичко от Карл Май, 
Майн Рид и Емилио Салгари, 
руска и съветска литература 
с тематика революцията и 
Отечествената война.

0888/272446 - продава 
шевна машина електриче-
ска "Юнион" - 100 лв.

0879/864103 - продава 
ГАЗ 53 дизел, бордово, дви-
гател Перкинс, мотоциклет 
ИЖ "Планета" 350 куб. и ГНП 
за "Мадара"

079421090 - продава нов 
газов пистолет 9 мм, полу-
нов калорифер, 9 нагрева-
теля ловешки вместо за 215 
лв. от магазина - само за 25 
лв.; нова порцеланова мив-
ка - 10 лв.

0988/233207, след 19-
21 ч. - продава ярмомелка, 
електрожен+циркуляр и др. 
машини, предава 5 т желязо 
втора употреба - евтино; къ-
ща с 9 стаи, 4 мазета, 5 стаи 
+ гараж, овошки

0898/733808 - продава 3 
китеника за спалня, 2 масле-
ни радиатора, книги - в гр. 
Кула, Видинско

0888/809639, В. Петрова 
- продава запазен персий-

ски килим 3,60/2,80 м. - 90 лв.
0898483353 – продава 

окоренени лозички, 2,50 
лв./бр.

0876/608849 - прода-
ва стъклени чинии и чаши, 
килими, китеници, дървени 
столове и др. Купува грамо-
фонна игла за "Акордс" с две 
тонколони.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ките-
ник, спортен велосипед, ста-
ринен часовник, аптекарска 
везна, приставки за борма-
шина - ренде, трион, старин-
на лампа, телефон

0882/642701 - продава 
неупотребявани двутомни 
речници по немски и ан-
глийски език - всеки том по 
10 лв., и художествена ли-
тература

0899/821238 – електро-
инсталации на място, елек-
троуслуги, електротабло, 
домашен майстор – може 
и на място. Изгодни цени, 
професионално отноше-
ние, ремонт на електриче-
ски уреди

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – продава па-
нелна дограма – 1 лв./кв. м; 
продава филателни мате-
риали и картички; прода-
ва грамофон, плочи, видео 
и касети

093412371 – продава 
стругове за дърво и метал

0897/507266 – продава 
мерцедес „Вито 7+1” и лада 
Калина – на метан. Спешно!

0888/704219 – предлага 
плоскорез на Фокин – ръчен 
инструмент за 15 операции 
в градината (www.nelab.bg)

0894/258507 – продава 
пчелни семейства изгодно, 
със стари сандъци и 4 зап-
лодени кози

0895/526638 – търся 
контакти с наследници и 
роднини на Игна Велинова, 
родена около 1920 г., раж-
дала в Плевен през февру-
ари 1940 г.

0894/794406 – Варна, 
продавам лампа „Биопром”, 
легло ортопедично, маса-
жори, пишеща машина „Хеб-
рос 1300”

0889/378252 - продава 
лечебна кализия. Лекува ди-
абет, катаракта, онкологич-
ни заболявания - разсад; ми-
ни казан за ракия - 130 лв., 
ски тренажор - 80 лв. Прода-
ва печка за отопление - кон-
вектор, 2000 W - 42 лв., че-
хли от агнешка кожа, № 38 и 
42 - 20 лв., кожени ботуши от 
Германия № 45 - 40 лв.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - купува фарове 
за лада 2107, дървен фотоа-
парат голям формат - 18х24 
см, тричелюстен, универсал 
за струг за фланец 85 мм; до-
машен майстор поправя ме-
бели, дограма и др. Продава 
дърводелска фреза, абрихт 
и др. аксесоари за мерцедес, 
купе 114-115, бял ретро во-
лан, стъкло за фар

на 24 май 2018г. (четвъртък) от 11 ч. в гр. 
Банкя ще се проведе среща на випуск 1968 г. 
на ІV курс на ссТ "Титко черноколев"по слу-
чай 50 години от завършването. 

Срещата ще се проведе пред сградата на тех-
никума. Желаещите да заявят своето участие на 
тел. 0889432800 – румяна, и тел. 0888123746 
- Димитрина. Очакваме ви!

Фондация „Листопад на спомените” при Съ-
юза на пенсионерите - 2004 – Варна, съобщава 
на всички пенсионери, които желаят да участват 
в поетичния сборник „листопад на спомените 
– 2018”, да изпратят до две свои стихотворения 
по избор на свободна тема, отнася се и за сати-
риците, за публикация на една страница при съ-
щите условия както в предходната 2017 г. срокът 
е от май до средата на юли. За изпращане на 
материалите по пощата с 3 бр. копия пощен-
ският адрес е: 9010 варна,  ул. „евлоги геор-
гиев”, бл. 23 вх. Б,  ап. 92, Данка ат. стоянова, 
email: danistoianova@mail.bg

Изпратете и своя адрес, телефон и електронен 
адрес за обратна връзка. Успех!

Данка стоянова

Три гоДини  
от смъртта  

на нашата майка 
НадКа ИВаНоВа  

ИВаНоВа 
родена на 14.5.1933 г. 

Дълбоко скърбим!  
Почивай в мир!

от близките

на 1 май 2018 г. 
се навършиха  

40 Дни 
без нашата съпруга, 

 майка, баба и прабаба 
ВЕЛИЧКа дИМИТРоВа 

ХРИСТоВа 
от гр. Генерал Тошево,  

обл. Добрич 
на 82 г., 

родена на 16.2.1936 г. 
в с. Инан чешма, Румъния    

С много обич, безкрайна болка и тъга дълбо-
ко се прекланяме пред светлата ти памет! Вина-
ги ще живееш в нашите сърца. Почивай в мир! 

от семейството: съпруг Петър,  
дъщери саша и геновева,  зетьове, 

внуци, правнуци и сродници и  
братовчед марин андреев колев  

от с. гурково, общ. Балчик

на 8 май 2018 г. 
се навършват 9 гоДини 

от смъртта на 
 скъпия ни съпруг и баща 
дИНКо ГЕоРГИЕВ КобуРоВ 

от с. мирово,  
обл. стара Загора

Липсваш ни! Обичаме те!
съпруга Запряна,  

дъщери нина и антония
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ЗаПОЗнайте се

36 Обяви Съобщения

лунна 
диета

8 май 2018 - 05:09:49 
ч. - последна четвърт. 
За да смъкнете 1-2 кг, 
трябва да започнете 
диетата от този час и 
да продължите на соко-
ве и течности до същия 
час на следващия ден.
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áúëãàðñêè

времетО

Д-р иван сТоЯнов
магнитни бури - 4, 5.V. 

2 маЙ, 18 лУнен Ден, 
намалЯваЩа лУна, лУна в 

сТрелеЦ 
Като цяло енергетиката е по-

зитивна. Това ще се отрази най-
напред на настроението и дори 
и в трудни моменти то ще се за-
пази добро.  Ще се засили жела-
нието за приключения.

3 маЙ, 19 лУнен Ден, 
намалЯваЩа лУна, лУна в 

сТрелеЦ 
Ще имате възможност спо-

койно да оцените съществува-
щите  проблеми и ще намерите 
начини за тяхното решаване. Ще 
бъде възможно преодоляването 
на различни трудности.

4 маЙ, 19 лУнен Ден, 
намалЯваЩа лУна, лУна в 

коЗирог 
Вие сте изобретателни и лес-

но ще намерите обходни пътища, 
ако по някакви причини можете 
да достигнете желаната цел. Ако 
имате добри  идеи, отстоявайте 
ги така твърдо и настойчиво, как-
то това изисква ситуацията.

5 маЙ, 20 лУнен Ден, 
намалЯваЩа лУна, лУна в 

коЗирог 
През  този период може да по-

паднете в емоционални капани, 
има опасност да станете  жерт-
ва на нечии интриги. Не се под-
давайте.

6 маЙ, 21 лУнен Ден, 
намалЯваЩа лУна, лУна 

във воДолеЙ 
Избягвайте дългите умори-

телни пътувания, прекалените 
физически натоварвания. Има 
опасност от леко неразположе-
ние, затова трябва да пазите здра-
вето си.

7 маЙ, 22 лУнен Ден, 
намалЯваЩа лУна, лУна 

във воДолеЙ 
През този ден е много силен 

духът на съревнованието, имен-
но той ви заставя да се включи-
те в конкурентната борба, дори и 
да разбирате, че тя няма да бъде 
лека за вас.

8 маЙ, 23 лУнен Ден, 
ПослеДна чеТвърТ, лУна 

във воДолеЙ 
Желателно е участието ви в 

обществени мероприятия, в ра-
ботата на благотворители орга-
низации. Ако имате възможност 
– помагайте на художници, музи-
канти, актьори, литератори.

лУнен 
каленДар

ВАшИяТ хоРоСкоП (2.v.- 8.v.2018 г.) в сряда се очаква разкъсана облачност, но ще ос-
тане ветровито, а температурите ще са все още в 
диапазона на летните – между 10 и 26 градуса. в чет-
въртък и петък се очаква краткотраен дъжд, на ня-
кои места с гръмотевици. През почивните дни също 
на много места ще вали, като дъждовете ще бъдат 
по-обилни, но температурите няма да се понижават 
съществено и ще са около 11-25 градуса. в понеделник 
също ще вали, но нали народът казва, че по гергьов-
ден всяка капка дъжд е жълтица, затова не трябва 
да съжаляваме за дъждовете. във вторник валежи-
те ще намаляват, а температурите ще са между 15 
и 19 градуса.

на пазара е налице изобилие от свежи зеленчуци, с 
които обаче не рядко приемаме и наднормени количе-
ства нитрати, упражняващи токсичен ефект. За пре-
дотвратяване на евентуално отравяне на организма 
ще спомогне отстраняването преди консумация на 
най-големите външни листа, а също и на големите жил-
ки и на кочаните. използването при приготовление на 
салати на лимонов сок до известна степен ще неутра-
лизира вредните вещества. в дните с магнитни бури 
е възможно да зачестят пристъпите от главоболие 
при страдащите от мигрена. най-важното по време 
на мигренозна атака е да се спазва режим в стая, коя-
то е изолирана в максимална степен от светлинни и 
звукови дразнители.

ДЖесика

овен - Още в началото 
на периода се насочете 
към реализация, която 

ще укрепи още повече позици-
ята ви и в същото време ще ви 
позволи да разширите същест-
вуващите шансове. Погрижете 
се за здравето си. 

ТелеЦ - Постарайте 
се да запълните про-
грамата си, така че да 

успеете да се справите с някои 
свои лични ангажименти от ма-
териален характер. До среда-
та на периода не се огранича-
вайте от страх, че няма да се 
справите. 

БлиЗнаЦи - Може да 
се провалите в делови 
план. Не проявявайте 
екстравагантност, коя-

то би ви нанесла поражения във 
финансовата сфера. Използвай-
те пролетните дни за укрепване 
на здравето си.

рак - Насочете уси-
лията си в една кон-
кретна посока. Дейст-

вайте според правилата. Наме-
рете удачен вариант за справя-
не с текущите затруднения в ма-
териалната сфера. Не се доверя-
вайте на непознати.

лъв - Не позволявай-
те на никой да взима 
отношение в делата и 
инициативите, по кои-

то работите отскоро. Концен-
трирайте усилията си върху 
разрешаването и на някои въ-
проси от личен характер.

Дева - Около средата 
на периода много от вас 
ще трябва да заложат на 

вродената си силна воля. Взе-
мете ли веднъж конкретно ре-
шение, го следвайте безотказ-
но, независимо какви усилия 
ще ви струва. 

веЗни - Заложете на 
искреността в отноше-
нията си с партньора в 

любовта, дори и да имате раз-
личия във възгледите. В края 
на седмицата ще разполагате 
с отлични условия за така нуж-
ната ви почивка.

скорПион - Начинани-
ята ви ще се увенчаят с 
успех, ако не се страхува-

те да предприемете конкретни 
рискове, но без да изпадате в 
крайности. Заложете на сигур-
ността и съвместното разбира-
телство.

сТрелеЦ – Искате да 
спечелите сърцето на 
обичан човек. През по-

чивните дни се отдайте на за-
служен отдих. В случай че има-
те възможност, не се колебай-
те да осъществите пътуване за 
удоволствие. 

коЗирог - Не се коле-
байте да отделите част 
от времето само за себе 

си, така ще можете да направите 
цялостен анализ на изминалите 
събития в живота ви. Обърнете 
внимание на здравето си.

воДолеЙ - Помисле-
те по какъв начин да 
укрепите физическото 

и психическото си здраве. Мо-
ментът е изключително важен 
да се отдадете на пълноценен 
отдих, тъй като стресът има не-
гативен ефект върху вас. 

риБи - Малко вероят-
но е да се сблъскате със 

ситуация, която да не можете 
да овладеете. Постарайте се да 
бъдете максимално ефективни 
при предприемането на кон-
кретни действия. Късметът ще 
ви съпътства.

БиОПрОгнОЗа

1000 софия, пощенска 
кутия 822 - вдовица на 75 
г./166 см/68 кг, непушачка, 
запазена, без ангажимен-
ти, осигурена, търси дру-
гар за съжителство

Христо Димитров То-
мов, с. Джулюница, ул. 
„Теменуга” 60, Лясковска 
общ., обл. В. Търново – 
приема без ангажименти 
или бездомна здрава же-
на от 65 до 75 г. – за до-
глеждане и наследяване. 
Все още съм жизнен.

0879/265162 - вдовица 
от Варна, на 65 г., 158 см, 
70 кг, интелигентна, мила, 
с благ характер, без по-
роци, отлична домакиня, 
търси подобен - честен, 
морален и трудолюбив

0882/550389, Николов 
- 81 г./169 см/70 кг, непу-

конЦерт
Песните на

ТЕМЕНужКа ТюфЕКЧИЕВа
посветени на 

Деня на ПоБеДата - 9 Май
На 8 май 2018 г. (вторник) от 17 ч.

в Руския културно-информационен 
център, Мраморната зала

ул. „Шипка” 34, София
Тел. 0898417945

с медийното съдействие на в. „Пенсионери”

Честит имен ден

шач, трезвеник, добряк, 
лозар, иска да живее при 
интелигентна, любяща, то-
пла вдовица от 71 до 83 г.

0885/538581 - търси 
съпруга около 40 г., да не 
пие и да не пуши, да не 
е  осъждана, психически и 
физически здрава, за да 
създадат дете и семейство. 
Живеене при него

0894/202602 - 70 г./177 
см/70 кг - не пуши, не пие, 
осигурен, без наследни-
ци, търси жена за съжи-
телство или брак

1750 софия - от грижи 
към своите забравихме 
себе си. Търся от Западна 
България 77-81-годишен. 
Чрез доверие, подкрепа - 
за спокойно съжителство

0876/779479 - вдовец 
на 60 г/160 см/85 кг же-
лае запознанство с вдо-
вица от 60 до 64 г. От ця-
лата страна!

0894/945385 - 72 г./168 
см/72 кг, жена образова-
на желае хубави моменти 
с хубав, образован и въз-

рен, добряк, иска да жи-
вее при нежна домакиня 
от 67 до 82 г. като влюбе-
но семейство

0877/597790, от 16 до 
22 ч. – вдовец, 166 см/65 
кг/79 г., с много добро 
здраве, жилищно устро-
ен, независим, без анга-
жименти, търси порядъч-
на дама с нормално тегло 
и добър характер за съв-
местно съжителство

057402315 – самотен 
вдовец, осигурен, търси 
жена на подходяща въз-
раст от Добричка област

0 8 7 6 / 6 0 0 3 8 2 , 
0898/776349, след 19 ч. 
- 71 г./173 см/83 кг, раз-
веден пенсионер, от 
Пловдив, живее на се-
ло в собствено жилище. 
Безгранично честен, то-
чен, чистоплътен, сърде-
чен, душевно богат. Из-
глежда перфектно запа-
зен, търси дама за дру-
гарче за цял живот. До 70 
г. да е, без значение от 
град или село. Живеене 
– по предложение на да-
мата. За предпочитане – 
при нея.

питан мъж, над 172 см, от 
73 до 77 г. - за щастлив жи-
вот. Само сериозни обаж-
дания!

0882/974252 – около 
60-годишна жена, здрава, 
търси своята половинка 
на подходяща възраст, 
но и финансово стабилен

0895/757587 – мъж на 
62 г., свободен, самосто-
ятелен

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 73/180/98, 
инженер, симпатичен, 
сам, осигурен, поет, тър-
си добра, осигурена, не-
пушачка, нематериалист-
ка, без ангажименти же-
на от Варна или София – 
за щастлив съвместен жи-
вот на двете места

02/9452327 – вдовец 
от София, сам, независим, 
с кола, не пуши, не пие, 75 
г./166 см/70 кг, желае съ-
жителство с дама около 70 
г, да не пуши и пие, добра 
домакиня, да може да пее. 

Аз свиря на народни ин-
струменти, а на мандоли-
на – руски, сръбски, ита-
лиански, румънски, гръц-
ки, стари градски песни и 
шлагери

0879/265162 – скром-
на, земна, уважителна, 
изключително добра, без 
пороци, търси силно рамо 
в лицето на стойностен и 
морален мъж. Думите й са 
истински.

0988/742930 – 62 
г./174 см/65 кг. Добър и 
с приятна визия мъж тър-
си добра жена. Не пие, не 
пуши, работи. От Плевен, 
областта и съседните об-
ласти

0894/358377 - Рабо-
тещ желае запознанство с 
работеща или пенсионер-
ка дама за сериозна връз-
ка или брак. Моля само се-
риозни обаждания и СМС!

0882/550389, Стоянов 
– 79 г./168 см/71 кг, непу-
шач, с полувисше, осигу-

гергьовден
на ГИНКа аТаНаСоВа от Варна

ГЕоРГИ ИВаНоВ от Балчик

ГЕоРГИ ЦИНГаЛЕВИЧ  от София
Пожелавам на всички здраве, благоден-

ствие, успех в работата, късмет и много годи-
ни занапред. На децата – спокойно детство, на 
учащите – успех в учението, на работещите – 
успех в професията, на пенсионерите – спо-
койни старини!

Това се отнася и за всички имен-
ници от обл. София, Добрич и Варна!

марин андреев колев,  
с. гурково, обл. Добрич

конЦерт с МУЗика  
на Петър ДъноВ

6 МаЙ, неделя,  
11 ч., Зала "българия"

Филхармоничен хор,  
струнен оркестър

Прочути оперни певци
Диригент: Петър ганев

По повод публикацията „няма смисъл да 
наливаме „грешни пари” за възрастните” 
(бр. 13/28.3.2018 г.), предизвикала острата 
реакция на наши читатели, получихме офи-
циално писмо от пресцентъра на МБПСЕС 
на 30.4.2018 г., в което по същество се оп-
ровергава истинността на изказването на 
министър Лиляна Павлова. 

Длъжни сме да поясним, че информацията 
на колегата Мартин Иванов е от среща, про-
ведена с младежи в Габрово, а не в Брюксел. 
Не сме ползвали сайтове за „фалшиви нови-
ни”, а сме се доверили на автора. А, както 
е известно, подчертано е и в редакционно-
то каре, „всеки автор носи лична отговор-
ност за своите публикации”.

важно!

„П“
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Крими
хрониКа

страницата подготви 
Уляна ПеткоВа

Шофьори с 300-400 акта са на пътя

спасиха алпинистка

кола увисна над рекаСамоуби се младеж 

акция срещу Даи 
в Благоевград

Над 10 служители на ДАИ-Благоевград са задър-
жани при специализирана операция на ГДБОП, 
ДАНС и спецпрокуратурата. 

Тя е ръководена от шефа на спецпрокурату-
рата Иван Гешев. Антимафиотите са нахлули в 
сградата на ДАИ преди изпит на кандидат-шо-
фьори.  Задържаните служители на Автомобил-
ната инспекция са изведени с белезници и отка-
рани в полицейския участък. Девет от задържа-
ните остават в ареста.

Всяка трета фирма у нас е би-
ла обект поне на едно икономи-
ческо престъпление през послед-
ните две години. 

Това показва глобалното проуч-
ване на икономическата престъп-
ност през 2018 г.

Според него близо половината 
(45%) от икономическите престъ-
пления в България са извършени 
от потребители и клиенти на ком-
паниите. На второ място фирми-
те се оплакват от натиск да дават 
подкупи и от други корупционни 
практики. 

Данните показват, че страната ни 

е по-спокойно място по отношение 
на икономическите престъпления в 
сравнение с повечето региони по 
света, включително и държавите от 
Югоизточна Европа. 

Средното ниво за света на докла-
двани икономически престъпления 
е 49%, а в държави като Румъния и 
Хърватия нивата достигат 42 и 53%.

По-голямата част от пострадали-
те фирми (35%) посочват, че вслед-
ствие на измами са понесли загуби 
в рамките на 100 хиляди и 1 мили-
он щатски долара. 

Само при 5 процента сумите са 
по-големи.

Има шофьори с 300-
400 акта, фиша, наказа-
телни постановления. 
Получават си новото 
наказателно постано-
вление и продължават 
да си карат по същия 
начин. Има хора с по 30 
000-40 000 лева нало-
жени глоби. Няма сила, 
която да ги накара да 
бъдат по-внимателни. 
Това заяви Владимир 
Тодоров, председател 
на Българската асоци-
ация на пострадалите 
при катастрофи.

Тодоров и бивши-
ят председател на 
транспортната коми-
сия Настимир Анани-
ев коментираха готве-
ните промени и засил-
ването на наказания-

та при нарушения на 
пътя. Едно от предло-
женията е при три на-
рушения шофьорът да 
се явява отново на из-
пит. "Дава се превише-
на скорост в населено 
място с над 50 км/ч. А 
ако е с над 40 км/ч? И 

го направиш 20 пъти? 
Освен това 70% от за-
гиналите са извън на-
селените места. 

Когато се правят за-
коните, трябва да се 
седне, да се види ста-
тистиката", заяви Ана-
ниев.

Лек автомобил "Рено" се заби в 
перилата на мост и по чудо не пад-
на в реката. Инцидентът е станал 
на мост на Ивановска река, на око-
ло километър от харманлийското 
село Иваново. 

Реното е скъсало един от парапе-
тите на моста, който е паднал в ре-
ката, а друг е спрял колата да не го 
последва. Жената, която е управля-
вала автомобила, е успяла да излезе 
от колата невредима. 

60-годишната шофьорка Недялка 
К. обяснила, че колата изведнъж е ста-
нала неуправляема. 

26-годишният син на 
бившия директор на 
Областната дирекция 
на МВР в Смолян Ев-
гений Василев - Стоян, 
се самоуби, като ско-
чи от осмия етаж на 
блок в "Цариградски 
комплекс" в столичния  
жк "Дружба-2".

Трупът на младия 
мъж, който е роден в Де-
вин, е открит на трото-
ара в комплекса. Стоян 

е скочил от осмия етаж 
на блока, в който жи-
вее, и е загинал на мяс-
то.  Роден е през 1991 г. 
Учителите му го помнят 
като изключително въз-
питан и деликатен уче-
ник. След завършване-
то си заминава за Плов-
див, а по-късно се пре-
мества в столицата. По-
знатите и приятелите на 
младия мъж са в шок от 
жестоката новина.

Всяка трета фирма -  
жертва на престъпление

Екипи на Планинската спасителна служба 
са оказали помощ на алпинистка в района 
на с. Лакатник. Жената е паднала при катере-
не от скала и е получила фрактура на ребра-
та. Веднага след инцидента е откарана в сто-
лична болница. 

Г о л е м и -
ят проблем 
на Държав-
ната ав-
томобилна 
инспекция, 
п о з н а т а 
като ДАИ, 
е в това, че 
с л у ж и т е -
лите чес-
то употребяват думата... дай. Тя се е превърнала 
почти в нарицателно. Навсякъде в системата има 
разработени схеми на "дай", но никой не иска да ги 
бута. И това е така, докато не се стигне до няка-
къв гаф и не се задействат службите, за да напра-
вят показна акция. Били сме свидетели на такива в 
Пазарджик, Плевен, София - два пъти, Бургас и т.н. 

Някои смятат, че основният проблем на служи-
телите на ДАИ е в ниското заплащане. Но ако сега 
човек започне работа в ДАИ, ще получава повече па-
ри от служител, който има години опит. 

Сега в ДАИ новопостъпилите започват с около 
800-850 лева брутна заплата, а чисто получават 
около 600-650. В същото време старите служите-
ли се оказват прецакани, защото са започнали на 
по-нисък щат. И така те днес имат щат от око-
ло 600 лева, което прави чисто 470-500 лева на ме-
сец заплата.

Малка справка със стандарта на заплатите в 
други страни от ЕС показва, че в Германия същият 
служител получава 2000-3000 евро, в Румъния 1200-
1500 евро, във Франция около 3000 евро.

У нас служителите на ДАИ не получават клас про-
служено време. Наредба за държавната администра-
ция не позволява да се плаща клас, което влиза в про-
тиворечие със закона.

ЗадИГНаХа 10 000 
ЛВ. оТ баНКоМаТ
Близо 100 хиляди ле-

ва са откраднати от бан-
комат в плевенския квар-
тал "сторгозия". сигна-
лът за извършения обир 
е подаден  във второ ра-
йонно управление в Пле-
вен от служител на охра-
нителна фирма, извърш-
ваща инкасо услуги. Бан-
коматът не е разбит, а е 
отворен с техническо 
средство. извършен е ог-
лед на местопроизшест-
вието. извършителите се 
издирват. 

Мъж СЕ удаВИ 
 В СТРуМа

мъж на възраст око-
ло 50 години се е удавил 
в река струма в Перник. 
в полицията е подаден 
сигнал от 62-годишен 
перничанин, че вижда 
давещ се човек в кори-
тото на реката в района 
на ул. "Благой гебрев". 
Пристигналите на мяс-
то полицаи, пожарника-
ри и екип на спешна по-
мощ извадили мъжа от 
водата, но на път за бол-
ницата той починал. не 
е установена самолич-
ността му.

ПожаР В боРИНо
голям пожар изпепе-

ли два гаража, джип "То-
йота рав 4", стопанска по-
стройка и офиса на ДПс в 
родопското село Борино 
- родното място на лиде-
ра на ДПс мустафа кара-
дайъ. на място са изпра-
тени две пожарни от Де-
вин и Доспат с осем ог-
неборци.  съмнения за 
умишлен палеж на офи-
са на ДПс в Борино из-
рази областният предсе-
дател на ДПс в смолян.

КРуПЕН обИР  
В СаПаРЕВа баНя
крупен обир е бил из-

вършен от хотел в сапа-
рева баня, съобщиха от 
областната дирекция на 
мвр в кюстендил. сигна-
лът за кражбата е пода-
ден в полицията в Дуп-
ница. По данни на заяви-
телите, касата в хотела е 
разбита и са откраднати 
20 000 лева. ограбеният 
хотел е "германея", кой-
то се намира на главната 
улица в града.

ВЛаК оТРяЗа 
РъКаТа На ПъТНИК

Пътнически влак от-
ряза лявата ръка на път-
ник, който скочил в дви-
жение от композицията 
на гара септември. По-
страдалият е 50-годи-
шен човек от панагюр-
ското село оборище. 

Крадци обраха апар-
тамента на бившия пре-
миер и шеф на Евроко-
мисията Романо Проди, 
който се намира в цен-
търа на италианския 
град Болоня, съобщи-
ха световните агенции.

Обирът е извършен, 
докато Проди и съпру-
гата му Флавия били на 
аудиенция във Ватика-
на при папа Франциск. 
Бившият шеф на ЕК бил 
информиран, че апар-
таментът му е ограбен, 
когато бил на площад 

обраха дома на Романо Проди  
в Италия

"Свети Петър".
Живеещите под 

апартамента на Проди 
негови роднини чува-
ли звуци, но мислели, 

че Романо и 
Флавия са се 
върнали от 
Ватикана.  От 
дома на бив-
шия преми-
ер липсват 
ч а с о в н и ц и 
и бижута за 
около 30 хи-
ляди евро, 
както и мно-
жество се-

мейни ценности. Кра-
дците взели всичките 
медали на Проди, 38-
те му дипломи и мно-
го документи.
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ХориЗонТално: А.  Омар – Сироп –  Рамо   Г.  Ан – Нос – Лапа 
– Ер. Б.  Окис – Капак – Рум    Д.  Флаг – Дек – Керет. В.  Енисей – 
Лена – Или    Е.  Кас – Нар – Рап.Г.  Ан – Нос – Лапа – Ер.Д.  Флаг – 
Дек – Керет.Е.  Кас – Нар – Рап. Ж.  СС – Лозенец – Лико.  З.   Елек 
– Гатер – Зол.  И.  Елит – Лад – Цироза.  К.  Оман – Лагер – Дан.     

 верТикално: 1. Амонал – Село.2. Акинак – Лим.3. Арис – Га-
лета.4. Сен – Сок.5. Ас – Йод.6. Ик – Сенегал.7. Крал – Канада.8. 
Опел – Рет.9. Спанак – Це-Це.10.   Капер – Рир. 11.   Ир – Арал. 12.   
Ари – Епизод. 13.   Амулет – Коза. 14.   Омир – Волан.

1. Галон  –  Налог.2. Регал  –  Лагер.  3. Ша-
бла  –  Балша.  4. Лефер  –  Релеф.  5. Хрема  
–  Харем.  6. Топор  –  Порто.  7. Норка  –  
Коран.  8. Сатен  –  Сенат.  9. Килер  –  Кри-
ле.10. Клада  –  Далак.11. Янтра  –  Янтар.12. 
Кифла  –  Факли.13. Салта  –  Атлас.14. Пи-
рит  –  Иприт.15. Злота  –  Злато.

Названието на романа на Александър Дю-
ма е: ГРАФ  МОНТЕ  КРИСТО
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на гергьовден:
- Георги, не пи ли 

достатъчно?
- Трай и сипвай, че 

трябва да се прибе-
ра вкъщи да се боря 
с ламята!


- взехте ли агне 

за Гергьовден?
- Да.
- И колко кила е?
- Ами не знам, 

женско е и не ще да 
се качи на кантара.


Двама приятели 

си говорят:
- Вчера в аптека-

та една бабка се оп-
ита да си купи ле-
карство за склероза 
с десетолевка с лика 
на Георги Димитров.


Двама съседи през 

оградата:
- Гошо тая седмица 

пак е варил ракия.
- Що така мислиш?
- Щото неговите 

зайци набиха мойта 
немска овчарка.


седи си някакъв в 

кръчмата по Гергьов-
ден и пие ракия. Вле-
тява друг и му вика:

- Гошо, жена ти ти е 
сложила рога!

Първият захвър-
лил веднага пиенето 
и хукнал. Излизайки от 
кръчмата, го връхле-
тява кола и го блъс-
ка. Карат го в болни-
цата. Лежи той целият 
гипсиран с ръцете на 
една страна и краката 
на друга и си мисли: 
„Трябва да си лекувам 
нервите. Нито съм Го-
шо, нито съм женен.”


вилна зона. Гошо 

тича в двора на Пешо 
и вика:

- Пешо, дай две ко-
фи вода!

Налива и бяга, но 
след малко пак се връ-
ща:  

- Дай още две кофи!
- К’во става бе, Го-

шо, нали имаш собст-
вен кладенец?

- Абе остави се, из-
вънредна ситуация - 

тъщата падна в кла-
денеца, ама водата й 
е до брадичката.


малкият Гошко пи-

та баба си:
- Какво значи шиле?

- Амиии агне тий-
нейджър – отговаря 
тя.


Пролет е! Снощи за-

валя сняг. Украсихме 
елхата с боядисани яй-
ца. Децата се зарадва-
ха. Котката по тради-
ция се метна върху ел-
хата. Жената се ядоса, 
котката изглеждаше 
доволна. На сутринта 
продължаваше да ва-
ли сняг. По телевизора 
някакъв професор го-
вореше за глобалното 
затопляне. Помислих 
си, че е слънчасал. По-
гледнах пак през про-
зореца и реших, че 
просто човекът е от-
качил. Тръгнах за ра-
бота. Две циганета ме 
подгониха със сурва-
чки. Скарах им се. Из-
ринах снега. Колата за-
пали от четвъртия път. 
Изпреварих три сне-
горина. Докато чаках 
да светне зелено, по-
гледнах нагоре и ви-
дях премръзнало ято 
щъркели, опитващи се 
да се върнат на юг. Яв-
но тази година лясто-
виците няма да дой-

дат. Ракията беше зам-
ръзнала по клоните на 
дърветата, а в далечи-
ната се чуваха пред-
смъртните писъци на 
нечие прасе!

Пролет е!


– как се казваш? 

– Гинка. 
– Лелеее, ама ти си 

само ток и жица!


най-древната про-
фесия не е тази на ма-
гистралките, а на път-

ните строите-
ли. Все пак ня-
кой трябва да 
им построи ра-
ботното място!


одеве дъ-

щерята ме по-
пита, какво е 
"оксиморон". 
Казах й, че то-
ва е стилис-
тична фигура 
в българския 
език, при ко-

ято се свързват логи-
чески изключващи се 
противоположности, 
например:

- дървен камък
- честен политик
- лекуващ лекар
- готина чалга и т. н...


- Здравей, Иванов, 

какво става с теб? Пре-
ди беше дебел, сега си 
слаб, беше нисък... а се-
га висок, беше черен - 
сега рус?! 

- Извинете, но аз не 
съм Иванов! 

- Леле, вече не си и 
Иванов..?!


интервю за работа. 
- Знаете ли англий-

ски, френски, немски, 
испански и руски?! 

- Знам. 
- Осъждан ли сте? 
- Не. 
- Имате ли образова-

ние по специалността с 
успех над 5,95 и препо-
ръка от курсовия ръко-
водител? 

- Имам. 
- А казвате ли се Гъ-

тьо? 
- Не. 
- Eee, тогава не мо-

жем да ви наемем...!!


седят си двама гру-
зинци, пийват си вино. 
Наблизо минава погре-

бална церемония.
- Кой си е заминал? 

– пита единият.
- Гиви. Цял живот 

пиене, пушене, жени…
Продължили да пи-

ят. Малко по-късно от-
ново минава погребал-
на процесия.

- А сега кой?
- Гоги. Не е пил, не е 

пушил, само с една же-
на през целия си жи-
вот е бил.

- Виждаш ли? Само 
15 минути разлика.

- Сипвай!


Баба влиза в апте-
ката: 

- Имате ли йоден ка-
лий? 

- Не. Но имаме ци-
анкалий. 

- А разликата как-
ва е? 

- С 2 стотинки е по-
скъп.


Блондинка се блъс-

ка с колата си в пред-
ната кола. От предната 
кола излиза шофьорът 
и пита: 

- По-
не на шо-
ф ь о р с к и 
изпит хо-
дили ли 
сте? 

- Разби-
ра се! И 
за разли-
ка от вас 
много пъ-
ти! 

к а т а -

джия се-
дял цял 
ден в за-
сада, оба-
че няма и 
няма ко-
ли. 

К ъ м 
края на 
с м я н а т а 
н я к а к ъ в 
се зада-
ва с бяс-
на скорост. 

Катаджията изскача 
и го спира: 

- Оохоо, ако знаеш 
откога те чакам! 

- Знам, старши, нали 
затова бързах толкова! 


Жена шофьор пар-

кира точно под знака 
„Паркирането забра-
нено“. Идва полицай. 

– Госпожо, нищо ли 
особено не забелязах-
те? 

–  Ауу, извинете, 
колко съм разсеяна… 
Имате нова униформа. 
Честито!


Диалог в самолет:
- Ало, стюардесата! 

Искам да се оплача! 
Винаги, когато летя с 
вашата авиокомпания, 
все ме набутвате на 
най-гадното място - от 
тази седалка не мога 
да гледам филма, ня-
мам перденце на про-
зореца и не мога да 
заспя...

- Капитане, стига си 
мрънкал, приготвяй се 
за кацане.


в съда: 
- Свидетелю, знае-

те ли какво ви очак-
ва в случай, че дадете 
на съда лъжливи пока-
зания? 

- Да, ново „Ауди А6", 
тъмносин металик, с 
кожен салон...


Такааа... купих на 

детето iPhone 6S, но 
на втория ден то го из-
пусна и му напука дис-
плея. Моля, който го 
иска, да ми пише! На 
пет години е, сладко, 
сговорчиво и си мие 
зъбите само...



мъж се връща 
от командиpовка в 
Паpиж и разказва впе-

чатления:
- Страшен град! Как-

ви улици, какви мага-
зини!

- А жените?
- Ооо! Какви жени! 

Мечта! Разбират те от 
половин дума! Ето на-
пример аз - влизам в 
едно кафене, сядам на 
масата. При мен сяда 
една много красива 
дама. Веднага се се-
ти, че не знам и ду-
ма френски. Нарису-
ва ми на салфетка-
та чашка. Аз й налях 
шампанско. Нарисува 
цигара - дадох й цига-
ра. Нарисува две тан-
цуващи фигурки. По-
каних я на танц, по-
танцувахме.

- А после?
- Нарисува легло...
- А ти?
- Хмм... и досега се 

чудя - как позна, че 
съм диpектоp на ме-
белна фабpика...


върви жена по ули-

цата, гледа – лежи 
един мъж. Отива към 
него и пита: 

– Господине, лошо 
ли ви е? 

И чува отговор: 
– Махни се ма … Ху-

баво ми е!


- Боже мой, колко 
си отслабнала!!!! Какво 
ти се е случило? 

- Знаеш ли, мъжът 
ми ми изневерява... Та-
ка страдам! 

- Какво чакаш? Из-
гони го! 

- Сега не мога! Още 
5 килограма трябва да 
сваля...


- скъпа, 

утре ще те 
водя на сват-
бата на най-
добрия ми 
приятел.

- Какъв 
приятел? За-
що чак сега 
ми казваш? 
Нямам как-
во да обле-
ка! Ами по-
дарък?

- Ама че 
си проста! 
"Сватбата на 
най-добрия 
ми приятел" 
е филм с Джу-
лия Робъртс. 
Нямаш ни-
каква култу-
ра!

- Ти ли ще 
ми говориш 
за култура, 

дето тръгна на "Ле-
бедово езеро" с въ-
дица?!
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Откраднатата 
песен

Кратки басни

Животът ни ще бъде по-евтин, 
ако знаем цената на всяка 

секунда.
Само когато идваме на себе си, ни-
кой не ни придружава.
Нищо не намалява броя на населе-
нието така, както увеличаването 
на възрастта за пенсия.

Никой не може да ти изяде най-
хубавите години от живота освен 
времето.
Най-дълго време ни държи опиум-
ът на заблудите.
За разлика от ледовете заплати-
те се топят, след като ги замразят.

Борис ананиев

сДелка – евромелка
На панталона ми дупка зей,
Гинка киска се и смей –
ЧЕЗ тя лапна като змей,
бъдеще светло си купи, хей!

конвенЦионална
Нашенецът си е секси,
свикнал е със голотата –
ще разкаже без комплекси
и на трети пол играта!

воДиТели
В миналото – все комити,
днеска – мозъци промити!

ПолиТиЦи и мъчениЦи
Не спират тия
с тежките тези...
По беднотия 
все сме си тези.

ТоПолка 
чУЖДоманка

Тополката много 
се зарадва,

че ще я секат със вносна 
брадва.

волски вкУс
Веднъж дадоха мед на 

стария вол.
И той като естет 
рече: "Няма сол."

конска съДБа
Никак не й провървя
на кобилата бедна:
от един се отърва,
но друг я възседна.

Турхан расиев

Двама въдичари дълго напразно клечат край ре-
ката и тихо си говорят:
- Какво ли правят в тоя момент жените ни...
- Или готвят, или се забавляват в спалнята с 
някой любовник.
След малко единият започва да събира такъ-
мите.
- Чакай, къде тръгна?
- Моята не може да готви...

лилян ПаУнов, с. Бисер

НЕ МОЖЕ  
ДА ГОТВИ

Добре е, че има магистрали,
но не са за хора осиротяли.
От това те не се интересуват,
защото нямат пари да пътуват.

lll
Бюджета, политици, 

преразпределете
и пари за пенсионерите заделете.
Като няма разхищение,
ще получите уважение.

Като наблюдавам 
политиците – и 
сега управлява-

щите, и бившите уп-
равляващи, и тези, ко-
ито се надяват да уп-
равляват някога в бъ-
деще, неминуемо се 
сещам за моя приятел 
(Бог да го прости!) бай 
Иван Ц. от село Д. 

Бай Иван Ц. имаше 
зеленчукова градина, 
в която отглеждаше пи-
пер, домати, крастави-
ци, боб, цвекло и най-
различни подправки 
като магданоз, копър, 
чубрица и други, не-
познати за мен треви. 
Имаше и нива, засадена 
с картофи и тикви. От-
делно – нива с цареви-
ца. В обширния му двор 
растяха не по-малко от 
петдесет дървета сини 
сливи (модрици, както 
им викат в този край), от 
които бай Иван Ц. пра-

веше една неописуема 
с думи ракия, която той 
пренебрежително на-
ричаше пукница. 

Къщата на бай Иван Ц. 
беше на баир, пред пор-
тата му минаваше черен 
коларски път, а оттатък 
пътя започваше текезе-
сарски блок, който теке-

зесето всяка година за-
сяваше с царевица.

Седим една есенна 
вечер с бай Иван Ц. в 
двора му, пием от него-
вата пукница, гледа той 
ожънатия вече текезе-
сарски царевичен блок 
и поклаща четинестата 
си глава.

- Мани, мани! – вика. 
– Многу тежка беше тая 
година!

- Оти? – питам аз, 
спазвайки правилата 

на местния диалект.
- Оти! – въздъхва той. 

– Оти многу царевица 
се роди у текезесето! 

- Е, що му е лошото? 
– пак питам.

- Що му е лошото! – 
отпива бай Иван Ц. от 
пукницата. – Влачимо, 
влачимо, влачимо – че-

мо да помремо крадна-
ечи!

За онези, което не са 
разбрали смисъла на 
думите му, преводът е 
следният: „Мъкнахме, 
мъкнахме, мъкнахме, 
щяхме да измрем, кра-
дейки!“

Искам да ви кажа, че 
оплакването му беше 
съвсем искрено, в гла-
са му не се прокрад-
ваше никаква нотка на 
ирония. И той говоре-

ше не само за себе си. 
Той говореше и за дру-
гите от махалата – сите 
са чели да помрат крад- 
наечи!

Нужно ли е да уточ-
нявам, че всички съсе-
ди на бай Иван Ц. има-
ха като него и зеленчу-
кови градини, и карто-
фени ниви, и ниви с ца-
ревица, обаче – нà! – в 
текезесарския блок ца-
ревицата толкова се на-
родила, че те просто са 
се чувствали длъжни да 
я откраднат. Ако ще, да 
измрат, крадейки! 

Та ето защо, наблю-
давайки политиците, 
неминуемо се сещам за 
моя приятел бай Иван 
Ц. от село Д. 

И те, като ги гле-
дам, са готови „да по-
мрат краднаечи“! Какво 
да правиш – нашенски 
синдром!
Димитър БеЖански

Засмени казват 
политиците:

„Народът ни е оцелял,
защото се е смял.”

lll
Тъжно питат 

сатириците:
„Дали когато много 

обеднее
и много, много огладнее,

дали тогава ще се смее,
та със смях да оцелее?”

lll
Тя, такава нация,
губи вяра в демокрация,
Тя, такава еволюция,
води май до революция.
стойчо БоЗоваЙски, 

гр. кочериново 

Светът е пълен със апаши.
Апашки свят това комай е.
Окото  да ти се уплаши.
Главата да ти се замае.

Нали сега светът е бурен, 
апашите му спазват такта.
Изпипват кражбите  “де юре”  – 
по-лесно да им е “де факто”.

Които са добре обучени, 
крадат без шперц и ръкавици.
Пред тях вратите са отключени 
от ключовите им позиции.

Крадат с усмивки непорочни, 
че от усмивки кой се плаши?
И ако трябва да сме точни – 
те не се смятат за апаши.

Крадат наляво и надясно, 
без оглед на морал и право.
А с тях които са наясно, 
спокойно си крадат направо…

красимир маШев

lll
Всички вие обещавате,
че народа ще зарадвате
с нов живот и придобивки,
ама индексациите са подигравки.

lll
След като пенсиите се изравняват,
защо хората да се осигуряват?
Да не би парите им да са излишни?
Това беше в години предиши!

антонина мУХТарова,сливенЖейно ЖейнОв

уСПяЛ
и двете му ръце бяха леви,
но оплетоха конците на две деви.

ПаРТИЙНа 
ПРоМяНа

Пак обърнаха хитрягите 
палачинката

и сега ни гледат от вестника на 
снимката.

уСТоЙЧИВоСТ
имаше твърде болни амбиции,
но осигури своите инвестиции.

ангел николов, исперих

ТЪЖНИ РИМИ

- г-жо, защо в България няма нито един осъден минис-
тър за корупция?
- Защото по високите етажи няма корупция!

НАШЕНСКИ СИНДРОМ

рачо ПоПов

- Хайде, действай!

Мисли ЛАФОРИЗМИ

стайко кОлев, Хасково


