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Напразни са надеждите на управниците, че с 
посещението на папа Франциск ще получат опро-
щаване на греховете си. Духовният баща на над 1 
млрд. човешки същества е на страната на добро-
то, на бедните, потисканите, страдащите, онеп-
равданите… А те не са сред тях. За десет години 
се замогнаха до небивали размери. лъгаха, че ще 
ни вкарат в шенгенското пространство, а все още 
сме в чакалнята. отпусканите средства за покри-
ване на критериите, задължителни за пълнопра-
вен член на Европейския съюз, се ползват неефек-
тивно. Две трети от злоупотребите – цитираме 
февруарския доклад на Брюксел, са от представи-
тели на висшия ешелон и не се разследват. Краж-
бите са за над 11 млрд. лв.!!!

Б. Борисов, вместо да хвърля гневни закани, да 
разпореди пълна ревизия на администрацията си. 
За да получиш пари независимо по каква програма, 
трябва да си близък до властта и да върнеш 20-
30% от сумата на онези, дето те уреждат. Нима 
тази обществена тайна не се знае от премиера? 
Чиновническият апарат на всички нива е недосе-
гаем, понеже от него зависят до голяма степен из-
борните победи на гербаджиите.

Съдбата на правителството не зависи от ва-
тиканския гост. Докато дремем и търпим тари-
кати да богатеят на гърба ни, промяна няма да 
има! 26 май е поредната възможност да опровер-
гаем Дядо Славейков, че сме „мърша”. Важното е 
да не я проспим. „П”

ВЪЗМОЖНОСТ

9 МАЙ 
краят на кръвопролитието
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До 
15 май 

във
всички 
пощен-

ски 
станции

1 месец 2,40 лв.
4 месеца 10,20 лв.
До края на 
годината 18 лв.

Абонирайте се

Цените остават 
непроменени

Българки 
във Втората 

световна война

Драстичен скок на нощната тарифа 
за битовите абонати искат от ЧЕЗ. Спо-
ред заявленията на трите ЕРП-та друже-
ството е поискало 67% по-скъп ток през 
нощта и малко над 3% по-висока днев-
на тарифа. 

За сравнение - EVN искат под половин 
процент за дневната и малко над 1% за 

нощната тарифа, а Енерго-про е заяви-
ло поскъпване само за тъмните часове 
от денонощието, съответно малко над 
2 на сто. 

В най-лошия случай поскъпването на 
битовия ток ще бъде в рамките на ин-
флацията - около 3%, заявиха от Коми-
сията за енергийно и водно регулиране. 

На стр. 14
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146 хил. са работещите пенсионе-
ри у нас, показват данните на Нацио-
налния осигурителен институт (НОИ) 
към края на 2018 г. Броят на бълга-
рите, които избират да се трудят и 
след пенсионирането си, расте по-
стоянно от 2014 г. насам, като само 
за последните две години те са ско-
чили с 18 500.

Все повече работещи след 
пенсиониране

Докато политиците 
си мерят апартамен-
тите и замерят пуб-

ликата с кухи предиз-
борни лозунги, онази 
с косата стои на пра-

га. Пред нас, 
наследниците 
на един дре-
вен и велик 
народ, най-
старата евро-
пейска държа-
ва, страна със 
з н а ч и т е л е н 
принос в све-
товната циви-
лизация, пари 
хамлетовският 

въпрос – ще ни има ли 
или не? 

В нощта на 8 срещу 9 май 1945 г. в източното 
берлинско предградие Карлхорст се провежда 
официалната церемония по подписването на акта 
за безусловна капитулация на нацистка Германия. 

На 3 октомври 1926 г. в гале-
рията на улица "Аксаков" №16 
е открита шестата самостоя-
телна изложба на Константин 
Щъркелов, където са показани 
70 негови картини "от Пирин, 
Бърдарица и Рила". Известни-
ят художник Александър Бо-
жинов произнася вълнуваща 
реч и нарича колегата си "це-
лунат от Бога и господар на 
най-трудната и най-нежната 
живопис - акварелната!". Твор-
бите се разглеждат с небивал 
интерес и предизвикват все-
общ възторг, признание, хва-

лебствия до "Осанна!". Но... су-
ровата действителност извън 
галерията не пощадява талант-
ливия творец. Застигнат е от 
завист, доноси и клевети, пре-
живява и умира "в кръстните 
мъки на унижение за себе си 
и за изкуството си".

Константин Георгиев Щър-
келов е роден в София. Дядо 
му е бил  свещеник, прочут с 
високия си ръст, за което му 
викали "Щрък-Кольо, Щърке-
ла" и оттам се появила коло-
ритната фамилия Щъркелови. 

130 години от рождението на художника 
Константин ЩъРКЕлоВ
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Последният да духне
 свещта

Усетил, че Цв. Цветанов дърпа назад партията, Б. Бо-
рисов все по-често се изказва като неин председател. 
Изговаря небивалици. Известно е, че сутрин може да 
каже едно, на обед – друго, а на следващия ден да на-
ложи трето решение, нямащо нищо общо с предишна-
та си позиция. Рейтингът на неговия съратник и замест-
ник – красивия Цецо, е 10 на сто срещу 90% отрицание. 
Затова е турен на втори план. Амбицира го и фактът, че 
вече не са първа политическа сила. 

Áúäеùето

ЦЕНЗУРАТА
МълНия
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Български

В писмо до редакци-
ята Павел цеков от со-
фия, ж. к. „люлин”, ни 
пита:

„На 19.1.2018 г. с лице-
то Дончо Вучев   от  Со-
фия, ж.к. „Люлин”, склю-
чих договор за наем на 
недвижим имот, нами-
ращ се в  ж.к. „Надеж-
да-3”. Срокът на дого-
вора беше една година 
от момента на сключ-
ване. Аз и съпругата ми 
плащахме редовно дого-
ворения наем. През май 
2018 г. Павел ни позвъни 
и ни заяви, без да ни пре-
дизвестява, че трябва 
да напуснем жилището, 
тъй като продава апар-
тамента. Разбил вра-
тата и изхвърлил дре-
хите и покъщнината ни 
пред входа на жилище-
то, след което сменил 
бравата.”

Нашият читател раз-
тревожено пита има ли 
право наемодателят да 
постъпва така с него и 
как той може да защи-
ти правото си, произ-
тичащо от договора за 
наем. Очевидно тук се 
касае за извършени са-
моуправни действия от 
наемодателя. За да бъ-
да точен, ще цитирам 
чл. 323 от Наказателния 
кодекс (НК), където под-
робно е посочено как-
во представлява по сво-
ята същност самоуправ-
ството. „Чл. 323. (Изм. - 
ДВ, бр. 28 от 1982 г., в си-
ла от 1.7.1982 г.) (1) (Изм. 
- ДВ, бр. 10 от 1993 г., 
изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 

г.) Който самоволно, не 
по установения от зако-
на ред, осъществи едно 
оспорвано от другиго 
свое или чуждо дейст-
вително или предпола-
гаемо право, се наказва 
в немаловажни 
случаи с 
л и -

шава-
не от свобо-
да до пет години и гло-
ба до хиляда лева.” Зако-
нът в случая е ясен. На-
лице е договор за наем. 
Наемодателят е предос-
тавил на наемателя свой 
собствен жилищен имот 
за една година. 

Срокът на договора 
не е изтекъл. Наемода-
телят иска да прекра-
ти договора за наем, за 
да продаде апартамен-
та. Той желае това да се 
случи по възможно най-
бърз начин. Решава, 
вместо да договаря ус-
ловията за прекратява-
не на договора с наема-
теля,  да изхвърли покъ-
щнината и багажа му от 
наетото жилище. Оче-
видно наемодателят из-
вършва самоволни, не-
установени по законов 
ред действия и иска да 
осъществи едно оспор-

вано от наемателя свое 
действително или пред-
полагаемо право. С те-
зи си действия, описани 
в писмото на нашия чи-
тател, наемодателят е 
извършил престъпле-

нието самоу-
п р а в -

с т в о . 
Това означа-

ва, че той, пренебрег-
вайки правата на наема-
теля, без негово съгла-
сие е нарушил неговото 
право да ползва, да жи-
вее в даденото под наем 
жилище. Защитата от са-
моуправство произтича 
от текста на закона.  Вед-
нага след извършване-
то на самоуправството 
е трябвало нашият чита-
тел да потърси защита и 
помощ от полицейските 
и прокурорските орга-
ни. Още тогава е трябва-
ло да посети полицията 
и с нарочна молба,  по-
добно на изложението 
в писмото до редакци-
ята, да разкаже случая 
и да поиска възстановя-
ване на предишното по-
ложение. 

В такива и подобни 
случаи полицията или 
прокуратурата реаги-

рат бързо и възстано-
вяват първоначалното 
положение, като указ-
ват на страните да за-
щитят правата си по 
гражданскоправен път, 
ако, разбира се, не мо-
гат да постигнат съгла-
сие. По-нататък зако-
нът разглежда хипоте-
зата, ако след надлеж-
ното полицейско преду-
преждение наемодате-
лят  възстанови владе-
нието и ползването на 
имота от наемателя, то 
тогава полицейските и 
прокурорските органи 
ще прекратят наказа-
телното производство. 
Това предвижда ал. 3 на 
чл. 323 от НК, а именно: 
”Деецът не се наказва, 
ако след предупрежде-
ние от съответния дър-
жавен орган незабав-
но възстанови първо-
началното фактическо 
положение.” 

Но следващата  али-
нея 4 пък пояснява, че: 
„Разпоредбата на пред-
ходната (3) алинея не 
се прилага, ако деецът 
след възстановяването 
извърши отново също-
то деяние. Така че зако-
нът разглежда случаите 
на самоуправство в две 
направления - от една 
страна, призовава стра-
ните да решават своите 
спорове помежду си с 
взаимни отстъпки и раз-
бирателство, но от дру-
га страна, когато се про-
явят агресия и конфли-
кти, се намесва с цялата 
си строгост.

2 Законът Пенсиите

оТГоВАРя АДВоКАТ КРъСТАН ВлАДиМиРоВ – СоФиЙСКА АДВоКАТСКА КолЕГия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

в немаловажни 
случаи с 
л и -

нието самоу-
п р а в -

шава-
не от свобо-

с т в о . 
Това означа-

преждение наемодате-
лят  възстанови владе-
нието и ползването на 
имота от наемателя, то 
тогава полицейските и 
прокурорските органи 
ще прекратят наказа-
телното производство. 
Това предвижда ал. 3 на 
чл. 323 от НК, а именно: 

Как да се защитим от самоуправство

Äни çа соöиаëно осигóрÿване 

60 години зад волана и половин век участие в 
различни ралита в България и чужбина. С такава би-
ография може да се похвали 90-годишната стан-
ка василева от Добрич. Въпреки напредналата си 
възраст тя не се отказва да шофира.

Всички около нея са запалени автомобилисти. 
Затова и тя не губи време, за да вземе книжка.

Първото й участие в рали е след няколко години 
– на местна почва в Добрич. Тя следва мечтата си 
за победи и в Румъния, Унгария и Полша.

Въпреки че не е професионален шофьор, рабо-
тата й помага да развие уменията си. 

"Няма ден аз да не се кача на колата, понеже 
бях и бригадир, ходех по нивите. На тютюна бях 
бригадир. Няма ден, в който да не съм карала. Чо-
век, колкото кара, повече се специализира, разби-

ра се, и внимавах много. Една грешка нямам", каз-
ва баба Станка.

С ежедневните пътувания до село Загорци Стан-
ка Василева бързо натрупва внушителен киломе-
траж.

Шестте десетилетия зад волана, започват с кач-
ване на мотор. С мотора също се явявала на със-
тезания. Но после му слагат кош.

Според нея младите шофьори са по-опасни от 
възрастните. Тя смята, че и мъжете, и жените са до-
бри шофьори, но жените внимават повече. Въпре-
ки че вече е 90-годишна, Станка Василева има же-
лание да участва отново в рали, но този път с меч-
таната червена кола.

90-годишна жена от Добрич 
не слиза от автомобила

Все повече работещи 
след пенсиониране

От стр. 1 
„Задължително тър-

сещите работа пенсио-
нери държат да бъдат 
осигурявани за пен-
сия, с което целят да 
повишат размера на 
отпусканата им вече“, 
обясняват от Агенция-
та по заетостта. Всеки 
месец по 1871 пенси-
онери търсят работа 
чрез бюрото по труда. 
Жените, които продъл-
жават да се осигуряват 
за пенсия и след изли-
зането си в заслужена 
почивка, взимат превес 
над мъжете. Малко над 
1200 души от всички, 
които се записват ме-
сечно на борсата, са 
именно от нежния пол. 
Дамите най-често на-

мират работа в детски 
заведения, като прода-
вачи, помощник-готва-
чи, хлебопроизводите-
ли, шивачки, медицин-
ски сестри или фарма-
цевти.

Мъжете пък обикно-
вено започват като ох-
ранители. Веднага след 
тях се нареждат шо-
фьорите, строителните 
работници и животно-
въдите. От Агенцията 
по заетостта уточняват, 
че пенсионерите пред-
почитат гъвкавото ра-
ботно време или не-
пълния работен ден.

По данни на осигу-
рителния институт от 
всички почти 150 хил. 
нашенци, които са ос-
танали на трудовия па-

зар, малко над 100 хил. 
са с пенсия за стаж и 
възраст. Всеки четвър-
ти българин от трета-
та възраст, който про-
дължава да работи, е 
намерил препитание 
в столицата. Веднага 
след София се нарежда 
и още един добре раз-
вит икономически ре-
гион – Пловдив. В дъ-
ното на класацията са 
Силистра, Търговище и 
Кърджали.

Освен тях още 34 
482-ма под пагон про-
дължават да се трудят. 
Това означава, че 23 на 
сто от всички работе-
щи пенсионери са по-
лицаи, военни или по-
жарникари. Средната 
възраст на служители-
те на МВР е 57 г., а въз-
награждението - около 
800 лв.

Най-високи заплати 
след пенсиониране на-
шенци под пагон взи-
мат в София - 1221 лв., 
а най-ниски в Благоев-
град – 795 лв. Възна-
гражденията на воен-
ните и полицаите във 
Варна, Пловдив, Шумен 
и Стара Загора са най-
близки до тези в столи-
цата – по около 1000 лв.

От 14 до 16 май 2019 г. в Пловдив 
ще се проведат традиционните бъл-
гаро-германски консултационни дни. 
Събитието се организира от Нацио-
налния осигурителен институт, Феде-
рацията на Германското пенсионно 
осигуряване и Германското пенсион-
но осигуряване - Средна Германия, а 
домакин е териториалното поделе-
ние на българската институция в гра-
да. Четири екипа от експерти по соци-
ално осигуряване от двете държави 
ще предоставят индивидуални кон-
султации по конкретни казуси, свър-
зани с преценка на пенсионни права 
на живеещи в България лица, които 
имат осигурителни периоди, придо-
бити както по българското, така и по 
германското законодателство.

Всички заинтересовани ще могат 
да потърсят информация по въпро-

си, свързани с условията за придоби-
ване право на пенсия в двете страни, 
преизчисляването и изплащането на 
пенсии съгласно правилата за коор-
динация на схемите за социална си-
гурност на Европейския съюз и да на-
учат повече за очаквания размер на 
бъдещата си германска пенсия. Кон-
султациите са безплатни, предвидена 
е възможността да се провеждат и на 
български, и на немски език. Срещите 
с експертите от двете държави ще се 
проведат по предварително изготве-
ни графици в сградата на територи-
алното поделение на НОИ в Пловдив 
на адрес: ул. „Любен Каравелов“ №7. 
Приемното време за консултации 
е от 9 до 16 ч. желаещите могат да 
си запишат приемен час на телефо-
ни 032/608601 и 032/608775 или на 
електронна поща: plovdiv@nssi.bg.

Националният оси-
гурителен институт 
обявява, че размерът 
на средния осигурите-

лен доход за страна-
та за януари 2019 г. е 
951,57 лв. 

Средномесечният 

осигурителен доход за 
страната за периода от 
1.2.2018 г. до 31.1.2019 
г. е 897,13 лв. 

Размерът на средния 
осигурителен доход за 
страната за февруари 
е 952,98 лв. Средноме-
сечният осигурителен 
доход за страната за пе-

риода от 1.3.2018 г. до 
28.2.2019 г. е 904,73 лв. 

Определеният сред-
номесечен осигурите-
лен доход за страната за 
посочения период слу-

жи при изчисляване раз-
мерите на новоотпусна-
тите пенсии през март 
2019 г. съгласно чл. 70, 
ал. 2 от Кодекса за соци-
ално осигуряване.

Среден осигурителен доход 
за янУари 2019 г. 

за ФеврУари 2019 г.

Шофьор за цял живот
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Сива икономика
Общо 65,2 процента 

от участвалите у нас в 
изследване за сенчес-
тата икономика счи-
тат, че икономиката 
в сянка е най-бързи-
ят начин да се изка-
рат повече пари. А са-
мо 36 процента от ан-
кетираните споделят, 
че тя е тежко морално 
престъпление.

Цените  
на имотите

София се изкачи до 
30-о място сред 150 
града по поскъпване 
на жилищните имоти.

Цените на имотите 
в България продължа-
ват да растат, но тем-
пото изглежда се за-
бавя.
 Против ТОЛ 
системата 

Изграждането на 
ТОЛ системата върви 
по график и има го-
товност за пускането 
й към 16 август. Тема-
та за ТОЛ системите  
предизвиква остри по-
лемики и реакции от 
страна на превозвачи, 
бизнес, работодатели, 
власт, общество. Пър-
ви реагираха превоз-
вачите. 

Столица на 
водопадите

Всеки втори град 
в България е столица 
на нещо. Имаме си  и 
столица на чешмите и 
това е Сопот. Вечният 
му съперник – съседно 
Карлово,  е нещо като 
некоронованата сто-
лица на водопадите. А 
те, както знаем, никак 
не са в изобилие у нас.

Питайте един 
пенсионер – пари 
ли са 200 лева на 
месец. Те са съвсем 
друго – покана да 
се омиташ вече от 
този свят, да не се 
мотаеш наоколо и 
нахално да тикаш 
в очите на властта 
клетия си живот.
кеворк кеворкян

Разходите растат...

България остава 
най-бедната в ЕС

Има ли държава
Въпреки че за последните 10 годи-

ни средната работна заплата у нас е 
нараснала с близо 90%, а минимална-
та - със 180%, България остава най-бе-
дната държава в Европейския съюз, а 
неравенствата между хората продъл-
жават да се задълбочават. Тази карти-
на представи президентът на КНСБ 
Пламен Димитров по време на кон-
ференция за социалните права.

Той припомни исканията на синди-
ката за ръст на заплатите между 12 и 
15 процента  през всяка от следващи-
те четири години.

От 1 януари 2020 г. минималната 
заплата да стане 650 лева и да се въ-
веде стартова работна заплата за вис-
шисти, която да бъде 1000 лева, насто-

яват още от КНСБ.
„Дори и тази средна работна запла-

та, която всички ние тук коментираме 
малко ли е, много ли е, кой я получава, 
кой не я получава, 1180 към декември 
или 1135, ако трябва да сме точни, по 
четни данни за 2018 г. на годишна база 
2/3 от българските работници получа-
ват по-малко от нея. И точно тези 2/3, 
тази стратификация на получаващите 
минимални доходи, които устойчиво 
са някъде около 400-500 хиляди души 
около минимална заплата, работещи 
бедни, сами разбирате, че показват 
дълбочината на неравенствата сред 
работещите българи. Те са най-теж-
ките в целия Европейски съюз“, каза 
Пламен Димитров.

Йорданка живее с инвалидна пенсия от  
150 лв. Тя пита има ли държава и правител-
ство, което да помогне на хората като нея?

Полк. никола николов, Плевен

Общият доход 
средно на лице 
от домакинства-

та нарасна през мина-
лата година със 7,6% 
спрямо година по-рано, 
достигайки 6013 лв., ка-
то за последните десет 
години (между 2008 г. 
и 2018 г.) средните до-
ходи в България се уве-
личиха 1,6 пъти, показ-
ват данни на Национал-
ния статистически ин-
ститут.

Реалните доходи (от-
читайки инфлацията) се 
увеличиха през 2018 г. 
със 7,3% спрямо годи-
на по-рано, като спря-
мо 2011 г. те се пови-
шиха със 138,1%.

Доходът от работна 
заплата се повиши през 
2018 г. с 9,8% на годиш-
на база до 3336 лв., на-
раствайки със 73,0% 
спрямо 2009 г. В същото 
време доходите от пен-
сии се повишиха спря-

мо годината по-рано с 
11,2% до 1645 лв. и на-
раснаха с 61,4% спря-
мо десет години по-ра-
но. Доходите от самос-
тоятелна заетост пък се 
повишиха спрямо 2017 
г. с 11,4% до 420 лв. и 
нараснаха с 59,1% спря-
мо 2009 г.

В структурата на об-
щия доход през 2018 г. с 
най-висок относителен 
дял е работната заплата 
(55,5%), увеличавайки 
се с 1,1% спрямо 2017-
а и с 3,3% спрямо 2009 
г. Доходите от всички 
социални трансфери 
(пенсии, обезщетения 
за безработни, семей-
ни добавки за деца и 
други социални помо-
щи и обезщетения) пък 
формират 29,8% от об-

щия доход на домакин-
ствата през 2018 г., ка-
то относителният дял 
на доходите от пенсии 
е 27,3% от общия до-
ход на домакинствата, 
което е с 0,8% по-малко 
спрямо 2017 г. и с 0,3% 
повече спрямо 2009 г.

През 2018 г. дома-
кинствата в България 
са изразходвали сред-
но 5772 лв., което е по-
вишение с 10,6% спря-
мо предходната годи-
на, като за последните 
десет години разходи-
те са се увеличили 1,7 
пъти.

Разходите за храна и 
безалкохолни напитки 
през миналата година 
са в размер на 1714 лв. 
средно на лице от до-
макинство, или с 9,0% 

повече спрямо 2017 г. и 
с 41,0% спрямо 2009 г. 
Жилищните разходи (за 
вода, електроенергия, 
горива, жилищно обза-
веждане и поддържане 
на дома) за миналата го-
дина са били в размер 
на 1017 лв., нараствай-
ки с 3,0% на годишна ба-
за и с 67,5% спрямо де-
сет години по-рано.

Разходите за транс-
порт и съобщения пък 
се увеличават през 
2018-а с 15,8% на го-
дишна база до 667 лв. 
и с 90,0% спрямо 2009 
г., докато средните раз-
ходи за данъци и соци-
ални осигуровки са в 
размер на 738 лв., на-
раствайки с 13,9% спря-
мо 2017 г. и над три пъ-
ти спрямо 2009 г.

Средствата са изчислени на базата на ня-
колко официални източника, но не включ-
ват паричните преводи и пренасянето на па-
ри в брой.

Докладът на Световната банка се отнася за 
парите, изпращани от емигранти, в държави-
те с ниски или средни доходи.

Все по-често парите, изпращани от емигран-
ти на близките им, ще стават основен източ-
ник на финансиране на икономиките на дър-
жавите, където населението живее основно с 
ниски и средни доходи. 

За региона на Централна и Източна Евро-
па най-яркият пример е Украйна, където еми-
грантите са изпратили около 14 млрд. долара, 
а това само по себе си представлява ръст от 
19 на сто спрямо 2017 г. 

В целия свят паричните преводи на емигран-
ти възлизат на половин трилион, а най-много 
пари очаквано са внесени в Индия и в Китай. 

За България сумата, получена от близки 
на емигранти в чужбина миналата година, се 
равнява на 3,8 на сто от брутния вътрешен 
продукт. 

Увеличават се и средствата, които се изна-
сят от България от работещи тук. Те са 221 
млн. долара, което е ръст с 11 сто спрямо го-
дина по-рано. 

2,4 млрд. долара
  от нашите емигранти Г р у -

па до-
б р о в о л -
ци още в 
р а н н и т е 
часове на 
почивния 
ден прис-
тигат в 
к у х н я т а 
към хра-
ма в кв. 
"Дружба" 
и започват да приготвят храна за 
социално слаби столичани – пре-
димно възрастни мъже и жени, 
както и майки с деца, които не 
могат да си позволят топла храна 
всеки ден. Близо 300 души минават 
всяка събота, за да получат топла 
храна. И усещането, че не са сами 
и някой мисли за тях. 

Всичко започва в края на 90-те 
години, разказва Мони Маринов, 
основател на кухнята за социално 
слаби и участник в църковното на-
стоятелство към храма.

„Стигнахме до извода, че вярата 
има и социално измерение". Мо-
ни вече е забелязал, че храмът в 
столичния квартал "Дружба 2" се 
е превърнал в естествен притега-
телен център за хора в нужда. Та-
ка в една ноемврийска сутрин той 

Вярата има и социално измерение

и останалите вярващи спонтанно 
решават да започнат да готвят за 
хората, които идват там, за да на-
мерят утеха. В началото условия-
та са полеви, а доброволците съ-
бират жълти стотинки, за да заку-
пят храна. Първото готвене е на 9 
ноември 2000 г. 

С течение на времето обаче в 
кухнята при храма идват все по-
вече нуждаещи се. Доброволците 
не успяват нито физически, нито 
финансово да се справят с потока. 
Така  чрез платформа за добровол-
чески инициативи те създават но-
ва организация и  структура, коя-
то да се занимава с приготвянето 
на храната. 

Появяват се дарители, които се 
грижат складът към кухнята да не 
остава празен.
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Български

От стр. 1 
Червените ги бият за-

сега с малко, но е показа-
телно за бъдещите евро-
пейски избори. Смелият 
пожарникар надъхва сим-
патизантите, дошли да го 
видят и чуят на рехавите 
митинги при представяне 
листата на ГЕРБ в провин-
цията. 

Доскоро Бойко яростно 
атакуваше левицата. Нави-
кът му е останал от спорта 
– да скача на онези, които 
му дишат във врата. Смет-
ките излязоха без кръч-
мар. Колкото повече плюе 
по Елена Йончева, какви-
то и проверки да нареж-
да на прокуратурата сре-
щу русата дама, авторите-
тът й скача все по-високо. 
С последната глупост да 
се проверява свекърът й, 
построил нещо доста пре-
ди колежката журналистка 
да познава бащата на сво-
ето дете, тя го задмина с 6 
пункта в класацията на на-
ционалните лидери. Елена 
вече е трета след Румен Ра-
дев и Мая Манолова. А за-
едно с другия представи-
тел на гражданската квота 
Иво Христов привлича до 
200 хил. гласоподаватели, 
доскоро разочаровани от 
БСП, но уважаващи нейна-
та самоотверженост. И ре-
шението на президента да 
даде едно рамо на черве-
ните, единствени борещи 
порочния модел на упра-
влението на гербаджиите. 
Неговото съгласие шефът 
на кабинета му да бъде чет-
върти на избираемо място 
при левицата се приема по-
ложително от мнозинство-
то българи…

Какво скриха медиите, 
обслужващи властниците, 
през почивните дни око-
ло Великден? Те не отде-
лиха достатъчно място на 
проведения икономически 
форум в

КИТАЙ
Там присъстваха деле-

гации от 150 държави, над 
5000 души, сред които 60 
президенти и премиери. 
Сключиха се сделки за 63 
млрд. долара. Москва и 
Пекин отчетоха, че финан-
совият оборот между тях 
е надминал 102 млрд. до-
лара, и т.н. Доколкото си 
спомняме, Бойко се похва-
ли, че сме фактор в иници-
ативата 16+1 на държави-
те от Източна Европа, част 
от глобалния проект „Един 
пояс, един път” за интен-
зивно развитие на реги-
оните с финансовата по-
мощ на най-мощната ази-
атска държава на планета-
та. Първоначално идеята 
наистина бе „пътят” да ми-
нава през София и да при-
ключва в Бургас, като пре-
ди това е обиколил при-
балтийските републики, 
бившите югославски репу-
блики без Косово, Балкан-
ския полуостров без Тур-
ция и т.н. Гърците се нати-
снаха и станаха седемнаде-
сети на опашката на обла-
годетелстваните…

На американците всич-
ко, свързано с основния 
им конкурент Китай, зад-

минал ги по повечето по-
казатели, естествено не им 
допада. Явно са посъветва-
ли нашия премиер той до-
ри не отговори на покана-
та да посети грандиозно-
то събитие. Не пусна и ми-
нистърката на енергетика-
та. Местата, предвидени за 
България, останаха праз-
ни. Маршрутът се измени 
и ще минава през Солун 
до пристанището на Пи-
рея, 2/3 купено от наслед-
ниците на Мао. Пропусна-
тите ползи от поредния 

СЛУГИНАЖ
тепърва ще се разбере 
какви са. Самоизключва-
нето от финансов поток, 
какъвто не сме и сънува-

ли, е категорична глупост. 
По всяка вероятност Бори-
сов е решил да омилости-
вява Държавния департа-
мент на САЩ, за да прес-
танат острите доклади за 
корупция, политическа 
зависимост на съдебната 
система, задушаване сво-
бодата на словото, идва-
щи отвъд океана. Ще му се 
да командва родината по 
неговия авторитарен на-
чин още поне година-две. 
Да раздава парите ни, ся-
каш са бащиния. Не е по 
силите на Бойко да вникне 
във функцията, възложена 
на изпълнителната власт – 
да се подчинява на парла-
мента и да спазва закони-
те, изработени от народ-
ните представители. Как-
то и да не превръща Ми-
нистерския съвет в орган, 
утвърждаващ еднолично 
господство на своя пред-
седател. Бившият охрани-
тел обърна нещата наопа-
ки и гази основите на демо-
крацията.  Възприел се за 
щедър чорбаджия, бърка 
в торбата и раздава мили-
они като милостиня. Посте-
пенно вкара и вероизпове-
данията в бюджета. Ние не 
твърдим лошо или добро 
дело е това. Но то е про-
тив чл. 13 на конституция-
та. Прави се с пропагандна 
предизборна цел. Парите, 
отиващи за стари дългове 
и заплати на ходжи и попо-
ве, са от джобовете на все-
ки данъкоплатец. Имайки 
предвид, че сме най-атеис-
тичната страна на Стария 
континент, че само 15 на 
сто са истински православ-
ни християни, а останали-
те гледат на религията по-
скоро като на традиция, 
подобно своеволие е на-
казуемо. Дали пък бивши-
ят пожарникар не измолва 
опрощаване на лични гре-
хове? Запознати твърдят, 
че те не са никак малко в 
предполитическия му пе-
риод. Макар че и в момен-
та са доста. Явно планове-
те на Борисов да изкара и 
два президентски мандата, 
за да стигне до пенсия, как-
то бе споделил, се прова-
лят. Неспособността за три 
мандата да изведе нацията 
от последното място по до-
ходи в Европейския съюз, 
разрастването на коруп-

цията, отклоняването на 
11 млрд. лв. ежегодно спо-
ред доклад от Брюксел на-
маляват количеството зап-
ленени от харизмата му на 
победител нашенци. Както 
и безумната алчност и ла-
комия на част от най-близ-
кото обкръжение. Двана-
десет оставки за месец е 
своеобразен рекорд. Кос-
тов смени седмина сини 
министри след репликата 
на Петър Стоянов „Иване, 
кажи си!” и СДС се срути в 
пропастта заради „Мистър 
10%” и подобни негови ко-
леги. Комисионът в подо-
бен размер днес е смехот-
ворен. 

Непредвидена трагич-

на случайност лиши гер-
баджиите от

ТАЕН СЪЮЗНИК
Невнимателното шофи-

ране на Местан, отмъкващ 
избиратели на ДПС и имащ 
топли отношения с Анкара, 
освободи Доган от наложи-
телната необходимост да 
се държи прилично с уп-
равниците. Партията с до-
бре разгърната мрежа и 
обръч от фирми, финанси-
ращи я без обществени по-
ръчки, не може да издържи 
дълго. Особено ако вътре-
шен враг шета из Родопите 
и търси отцепници. Боян-
ският стратег философ си 
отдъхна. Неговите 3 депу-
татски места в Брюксел са 
почти сигурни. Друг е въ-
просът доколко идеологи-
ята му е либерална. 

Националистите се пре-
върнаха в нещо като кон-
серватори, но не съвсем. 
ВМРО след недекларира-
ната тераса на Каракача-
нов е преди всичко Джам-
базки и синът на незабра-
вимия Петър Слабаков. Що 
му трябваше на Андрей да 
се хваща за подобна игра, 
да се чуди човек. С неговия 
характер вероятно ще му 
писне да го показват като 
мечка по мегданите с 50-
60 воеводи, развели черве-
но-черни байраци, хванали 
се на хоро, и ще тегли една 
майна на кампанията. Ма-
кар че с преференциите е 
възможно да измести всич-
ки и да си пуши цигарките 
в коридорите на Европар-
ламента.

Разбитите и ограбени от 
ГЕРБ десни направиха не-
що като обединение. По-
ставиха начело напорис-
тия и остър адвокат Ра-
дан Кънев. Той се харесва 
на доста хора и измества 
Марешки, или най-малко-
то ще са наравно, ако Та-
фров – вторият в листата 
им, с особената си ориен-
тация не отблъсне граж-
данството.

Столетницата, колкото 
и да не им се нрави на ня-

кои, уверено печели точ-
ки. Не толкова поради нови 
симпатии, колкото заради 
фалове и слабости на опо-
нента ГЕРБ и опитите от-
всякъде да се мятат камъ-
ни в нейния двор. Да об-
виняваш опозицията в ко-
рупция, значи чавка да ти 
е изпила мозъка. Рушвет 
без власт не съществува в 
природата. Както и наивни 
бизнесмени, инвестиращи 
в партия, от която нищо не 
зависи. Нито една поправ-
ка на червените, да не го-
ворим за цял закон, не ми-
наха в пленарната зала за 
година и половина време. 
Правилно напуснаха депу-
татите им, за да не носят 
срама от присъствие в пар-
ламент с 8 на сто симпатии. 
Обвиненията на прокура-
турата – и тя е с 8% рей-
тинг, не ги плашат. Стигнат 
ли до съд нейни предста-
вители, обикновено пече-
лят делата. 

Настоящето е напрег-
нато и

НЕЯСНО
Бъдещето – нашето и на 

Европейския съюз – също. 
Сигурно е само, че нищо 
след 26 май няма да е как-
вото е било. Моделът се 
оказа калпав. Народите се 
бунтуват. Англичаните на-
пускат и една от скритите 
причини е, че Брюксел им 
пречеше да развиват вза-
имноизгодни отношения с 
Китай. Ние се снишаваме 
и чакаме да дойде героят, 
да ни дари благополучие 
и просперитет. Докато раз-
берем, че „месията” е еле-
ментарен тарикат и власто-
любец, минават още някол-
ко безвъзвратно загубени 
години от безценното бла-
го живот. 

Не сме европесимисти, 
но прикриването интен-
зивното развитие на Ев-
разия не означава, че то 
не съществува. Същинска-
та мощ на човечеството е 
на Изток. Там хората ста-
ват са по-богати и щастли-
ви. Утрото им е предначер-
тано от прагматична поли-
тика. Спазва се препоръка-
та на Конфуций, че не е ва-
жно котката дали е черна 
или бяла, а да лови миш-
ки. Китайски, виетнамски, 
индийски, руски милионе-
ри, някои от тях с черве-
ни партийни билети в джо-
бовете, стават такива не за 
сметка на жестока експло-
атация на трудещите се, а 
внедрявайки нови техно-
логии и справедливо за-
плащане. Силната държа-
ва следи и защитава инте-
ресите на работниците и 
селяните, на интелигенци-
ята, грижи се за пенсионе-
рите, гарантира безплатно 
здравеопазване и образо-
вание, преследва и жес-
токо наказва корупцията, 
престъпността във всички-
те техни измерения. 

4 Политика Общество

Социалистите триумфираха 
на изборите в Испания

КоМЕНТиРАМЕ

В последната неделя на април социалистите 
удържаха победа в предсрочните парламентар-
ни избори в Испания. Партията на Педро Сан-
чес спечели вота, като получи 29% от гласове-
те и ще разполага със 123 места в 350-местния 
парламент. За първи път след края на  режима 
на Франсиско Франко през 1975 г. крайно дясна 
партия влиза в законодателния орган на страна-
та. Това е политическата формация „Вокс” с ли-
дер Сантяго Абаскал, която ще има 24 депутатски 
места. Дясната Народна партия на Пабло Каса-
до претърпя крах на доверието, сдобивайки се 
едва с 66 депутати в сравнение със 137 на пре-
дишния парламентарен вот.  Това е най-слабото 
представяне в избори в историята на консерва-
тивната партия. Тя управляваше Испания, докато 
не беше изхвърлена от властта през май 2018 г. 
при вот на недоверие.

В речта си след победата Санчес каза, че го-
лемите предизвикателства пред партията са да 
се бори с неравенството и да спре корупцията. 
По време на досегашния си мандат, при който 
управляваше заедно с „Унидас подемос” („За-
едно можем”), той повиши минималната работ-
на заплата и пенсиите. Сега бившият коалицио-
нен партньор на социалистите получи 42 места 
в парламента.

Резултатът от изборите е и личен успех за ми-
нистър-председателя Санчес, който увеличи дела 
на партията си от 23% от гласовете през 2016 г. 
до 29%. И ако досега социалистите разполагаха 

с 85 депутати, в новото Народно събрание вече 
са 123 при избирателна активност 75%. Това е 
с 10% повече от изборите през 2016 г. 7 мили-
она и 300 хиляди избиратели дадоха гласа си за 
социалистите. И гласоподавателите в Каталуния 
също участваха масово в изборите.

Но на лявата коалиция все още не й дости-
гат 11 места до необходимите 176 за мнозин-
ство. При съставяне на новото ляво правител-
ство Санчес би могъл да компенсира разликата 
с помощта на по-малките регионални партии ка-
то тази на баските и евентуално на каталунски-
те, които преди малко повече от месец оттегли-
ха подкрепата си за правителството, предизвик-
вайки предсрочния вот. А те разполагат сега с 
15 депутатски места. Вече „Унидас подемос” за-
яви готовност да се коалира със социалистите.

Не би било изненада, ако в едно бъдещо пра-
вителство на Педро Санчес се приобщи и тре-
тата парламентарна сила – центристката „Суида-
данос” („Граждани”), която увеличи депутатските 
места от 32 на 57. 

Въпреки че „Вокс” няма да участва в управле-
нието, тяхното влизане в парламента може да 
се приеме като сериозно предизвикателство за 
всички проевропейски политически сили.

След като Пабло Касадо поздрави победите-
ля Санчес, не пропусна да отбележи, че резул-
татът за неговата Народна партия е много лош. 
Лидерът на испанските социалисти вече декла-
рира готовност да сформира правителство, ко-
ето да спазва конституцията и да осигури соци-
ална справедливост.

Поредният изборен успех на социалистите в 
държава от Европейския съюз идва да покаже, 
че избирателите вече не залагат на десни по-
литически формации, които в последните го-
дини доведоха до задълбочаване на социално-
то неравенство в не една и две страни на Ста-
рия континент.

Áúäеùето

Ние сме за Европейски съюз, в който Вашингтон да 
няма думата и Русия – най-голямата и богата тери-
тория на нашия континент, да е равноправен член в 
него. Да бъде естественият мост с Азия в борбата за 
мирно съвместно съществуване – лозунг, който през 
„демократичния преход” позабравихме.

Петьо ДаФинкиЧевцветан илиев

Санчес ликува след победата
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Лазарки пяха за берекет

здðавен ìедиатоð 
çаðаáоти в Ценово

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да из-

ложа мнението си за 
Европейския съюз.

Той е с претенции-
те, че са най-напредна-
лата демокрация в све-
та. Години наред и на-
шите политици и ме-
дии ни внушават също-
то. Те се правят, че не 
виждат недоволство-
то на хората в дър-
жавите - членки на съ-
юза. Ето у нас напри-
мер  1 200 000 души жи-
веят с доходи под гра-
ницата на бедност – 
348 лв. месечно, соци-
алната пенсия е 132 
лв. Съпоставени със 
заплатите на евроде-
путатите от 10-20-30 
хил. евро на месец, до 
100 пъти повече, озна-
чава безочливо ограб-
ване на данъкоплатци-
те, включително и те-
зи, които едва или из-
общо не могат да вър-

До ГлАВНия РЕДАКТоР ти и нагоре. Защо? По-
неже нямат какво да ка-
жат: тяхната работа 
се свежда главно да съ-
бират пари от страни-
те - членки на ЕС, и да ги 
разпределят. Та за тази 
работа не е необходимо 
да си завършил висша 
политическа академия. 
Влезли в европейските 
структури, те излизат 
милионери с парите на 
данъкоплатците. Тези 

страни ли трябва да 
наречем напреднали де-
мокрации? Тях ли тряб-
ва да следваме, защо-
то те са нашият обра-
зец? Европейският съюз 
е длъжник на собствени-
те си цели да бъде общ-

ност от демократич-
ни, справедливи държа-
ви, с поносима граница 
на бедност. И ако това 
не се промени, негово-
то съществуване е об-
речено.

Преди да дам гласа 
си за вас, господа кан-
дидат-евродепутати, 
моля да дадете мнение-
то си по тези проблеми.

Уважаеми пенсионе-
ри, обръщам се и към 
вас, сигурно и вие има-
те какво да кажете по 
повдигнатите въпро-
си. Затова пишете в на-
шия вестник „Пенсионе-
ри”! Сега е нашият час, 
не го пропускайте. И да 
видим какво ще ни ка-
жат.  Ако не ни удовлет-
воряват, не сме длъжни 
да гласуваме. 

Да изпратим в Евро-
пейския парламент оне-
зи, които ще сложат в 
куфарите си демокра-
цията!

Димитър сТоянов, 
софия

жат двата края, нямат 
средства за храна, за 
лекарства, лечение, по-
чивка. Не могат да опра-
вят зъбите си, водят не-
щастно съществуване.

За такава несправед-
ливост не се говори, не 

се правят референдуми, 
досега никой не е излязъл 
пред хората да каже, че 
трудът на евродепута-
тите и техните шефо-
ве е от толкова високо 
качество, че трябва да 
се оцени на ниво 100 пъ-

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

ЕХо оТ ПРАЗНиКА

Скъпи състуденти от випуск 1967 г. на УИ „Лазар 
Станев” в Плевен със специалност начални учите-
ли и курсов ръководител Пенка Василева, 

Изминаха 52 г. от завършването ни и досега не 
сме се срещали или свързвали. Много години са и 
затова реших да направя това чрез любимия ни 
вестник. Обръщам се с молба към всички състу-
денти да установим по някакъв начин контакт. 
Къде сте, Катя от Плевен, Веска от Дряново, До-
ра от Габрово, Ицо от Полски Тръмбеш, Тинка от 
Бутово, Христина, Надежда, Наско и другите? Да 
се срещнем, да си спомним за хубавия шумен физ-
културен курс, за разходките из Кайлъка, Панора-
мата, историческите места, за красивия Плевен. 
Някои може би още работят, други са пенсионери с 
побелели коси, трети навярно не са между живите.

Аз съм Георги Николов Арнаудов от с. Козловец, 
обл. Велико Търново. Изкарах задължението си ка-
то учител в Родопите и след това се установих 
и продължих професията си до пенсионирането в 
Стара Загора. Благодаря ви, ако установим кон-
такти и се срещнем!

За връзка с мен: 6010  Стара Загора, 
кв. „Казански”, бл. 25, ап. 45, Георги Николов 

АРНАУДоВ, 0888/957263

 в  село айдемир, си-
листренско, се   про-
веде  44-ият   фес-
тивал на   кукери-
те. имаше   пове-
че   от   200  учас-
тници. Фестива-
ла   откри   кме-
тът  на   селото   
инж.   Денчо   ге-
оргиев.  органи-
затори  на   проя-
вата   бяха   община  
силистра, кметството  и 
нЧ  „родолюбие”.   

кукерите представиха   много   картини   от  
земеделския  труд - оране,  сеене,  копане,  и   
от  бита  - сватби, годежи, кръщенета и  много  
други.  всички   изгониха    злото  от  селото  и  
хората.  вечерта  се  състоя  голям  празник. 
Беше запален голям   огън,  наречен „онилие”. 

Фестивалът  върна  зрителите  в   онази  да-
лечна  епоха, когато   млади   и  стари  са   об-
личали  кукерски  дрехи, отивали   на  площа-
да  и играели  на  воля.

 йорданка жекова , силистра

Георги Георгиев е първият здравен медиатор, 
който започна работа в община Ценово. Другият 
одобрен специалист от Русенска област ще обслуж-
ва община Бяла. Двамата успешно преминаха чети-
ринадесетдневно специализирано обучение в Ме-
дицинския университет в София и получиха серти-
фикати за подготовката си. 

Многобройни са ангажиментите на Георги ка-
то здравен медиатор. Той ще представлява жива-
та връзка и ще 
гради мостове 
между общин-
ската админи-
страция и дър-
жавните ин-
ституции с уяз-
вимите групи. 
Според офици-
алната статис-
тика компакт-
но ромско на-
селение живее 
в три населени 
места от общи-
ната – в Ценово, 
Долна Студена 
и Караманово. 
Броят на хора-
та, които се определят като представители на мал-
цинствени групи, е близо 800 души в цялата община. 

„Независимо че държавата полага немалко гри-
жи за интеграция на ромите и за повишаване на 
здравната им култура, много по-добре е „свой чо-
век“ да представи програмите. Трябва да помага-
ме и съдействаме на хората пред институциите“, 
разказва Георги. 

Здравните медиатори от цялата страна са обеди-
нени в национална мрежа. По този начин те опис-
ват случаите, по които работят и могат да потърсят 
консултации за заплетени ситуации. „Много важна 
е работата на терен и да можеш да убедиш хората 
от малцинствените групи, да им говориш така, че да 
ти повярват“, споделя младият мъж. Една от първи-
те задачи на здравния медиатор е да се запознае с 
общопрактикуващите лекари и с ръководствата на 
учебните заведения. 

Въпрос от изключителна важност е да се под-
готви регистър на децата в общината и редовно-
то следене на имунизационните им календари, за-
дължителните профилактични прегледи. Здравни-
те медиатори ще поддържат активна връзка и при 
необходимост ще търсят съдействието на Българ-
ската асоциация по семейно планиране и на Факул-
тета по обществено здраве.

марий ПеТров

В празничния календар 
Лазарица има подвижна да-
та - винаги е в съботата една 
седмица преди Великден. 
Този ден има няколко осо-
бено интересни и старинни 
по своя произход момин-
ски обичая - лазаруване, ку-
мичене и боенек.

На самия Лазаровден ра-
но сутринта, пременени в 
момински носии, закиче-
ни с венци и свежи китки 
на главите, лазарките тръг-
ват на групи по махалата да 
обикалят селските домове. 
През цялото време те пе-
ят празнични обредни песни, ка-
то изпълняват и своя ритуален 
танц, наричан най-често „бое-
нек”. Стопанката кара лазарки-
те да подскачат високо и да пот-
ропват с крака, за да растат ви-
соко посевите и да се плодят до-
машните животни. После тя да-
рява девойките с яйца, които те 
събират в кошнички.

По традиция от много годи-
ни на този светъл християнски 
празник прекрасните лазарки в 
плевенското село Подем спази-
ха обичая. 

Облечени в народни носии, 
с пролетни венци на главите и 
пъстро украсени кошнички в ръ-
ка красивите дъщерички на Мая 
и Веселка огласиха китното село 

със своите песни. Освен от 
майките си малките прин-
цеси бяха придружавани 
и от бабата Таня и дядо-
то Боян. Много хора отво-
риха сърцата си и вратите 
на своите домове и оста-
наха впечатлени от невин-
ността и лъчезарността на 
дечицата в този пролетен 
български обичай. Един от 
посетените домове бе на 
близката приятелка на Та-
ня - Клавдия, която дари 
малките момиченца с яй-
ца, сладки лакомства и па-
рички, а те пък от сърце за-
радваха и благословиха се-

мейството й - с нежни като на 
чучулига гласчета пяха с пъл-
но гърло, играха, танцуваха и 
рецитираха стихове за здраве, 
плодородие и берекет.

иво илиев
снимка: авторът

 в  село айдемир, си-
листренско, се   про-
веде  44-ият   фес-
тивал на   кукери-
те. имаше   пове-
че   от   200  учас-
тници. Фестива-
ла   откри   кме-
тът  на   селото   
инж.   Денчо   ге-
оргиев.  органи-
затори  на   проя-
вата   бяха   община  
силистра, кметството  и 

тивал на   кукери-
те. имаше   пове-
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Български6 Женски свят

идеалното теãло 
сïоред рúста

След грандиозна-
та победа на 25 
август 1944 г. на 

Втори и Трети украин-
ски фронт в Яш-Киши-
невската настъпател-
на операция и разгро-
ма на 22 от 47 дивизии, 
съставляващи немска-
та групировка “Южна 
Украйна”, съветските 
войски очистват тери-
торията на Румъния от 
хитлерофашистки час-
ти. На 5 септември Съ-
ветският съюз обявява 
война на Царство Бъл-
гария и частите на Чер-
вената армия навлизат 
в Североизточна Бълга-
рия. Навсякъде българ-
ският народ ги посре-
ща възторжено с цветя. 
На 9 септември 1944 г. 
партизанските бригади 
и отряди на НОВА сва-
лят правителството на 
Константин Муравиев и 
установяват властта на 
ОФ. Под лозунга “Всичко 
за фронта, всичко за по-
бедата!” е създаден Бъл-
гарският народен жен-
ски съюз в състав от 
250 хиляди жени. Част 
от бившите партизанки 
се записват добровол-
ки и отиват на фронта 
в бойните части.  По съ-
щото време воюват с 
хитлеристите стотици 
хиляди съветски жени, 
много от които окичват 
гърдите си с военни ор-
дени и загиват. 

 Една от жените в Чер-

те части противни-
ка чак до Рашка и 
Нови пазар, отвъд 
Рогозен планина и 
Копаоник. 

През втория пе-
риод от заклю-
чителния етап на 
Втората световна 
война за оконча-
телното разгромя-
ване на противни-
ка и освобождени-
ето на Североза-
падна Югославия, 
Унгария и Южна 
Австрия под ко-
мандването на ге-

нерал-лейтенант Влади-
мир Стойчев бе форми-
рана Първа българска 
армия в състав от 130 
хиляди души. Тя воюва 
в състава на Трети укра-
ински фронт. В нейните 
редици смело с врага се 
сражават 518 жени. 

 През май 1945 г. тези 
„мъжки момичета” сти-
гат със своите бойни дру-
гари до градовете Клаге-
нфурт и Марибор, в под-
ножието на Австрийски-
те Алпи, където се сре-
щат с воините от Осма 
британска армия на фел-
дмаршал Монтгомери. 
Тук ги заварва вестта за 
дългоочакваната побе-
да над хитлерофашизма 
и края на войната, в ко-
ято участват общо 4218 
български жени, което е 

около 1% от целия личен 
състав на БНА. 

Завинаги със златни 
букви в Пантеона на без-
смъртието ще останат за-
писани имената на заги-
налите във войната със 
смъртта на героите: 

вълка Ташевска - 
гвардейка от 35-и пехо-
тен полк, загинала на 8 
октомври 1944 г. в боя 
за Остри връх, посмърт-
но наградена с Орден за 
храброст I степен – зла-
тен, и произведена в 
първо офицерско зва-
ние. Тя е първата жена 
офицер в БНА. 

мария николова, 
първата жена знамено-
сец в БНА. Като такава на 
бойното знаме на I гвар-
дейска дружина от 14-и 
пехотен полк тя е теж-
ко ранена на 16 септем-
ври 1944 г. в боя при се-
ло Звегор, но не изпус-
ка от ръце гвардейска-
та светиня въпреки 15-
те си рани. 

стоянка карабойче-
ва – гвардейка от 27-и 
пехотен Чепински полк, 
загива на 5 октомври 
1944 г. в боя за връх Ки-
селец. Посмъртно е по-
вишена в подофицер. 

ламбрина костади-
нова – гвардейка от Шес-
ти пехотен полк, е раз-
късана от немска ми-
на на 23 октомври 1944 
г. в боя за връх Стра-

цин. Посмъртно е по-
вишена в подофицер. 

цветана Богданова - 
гвардейка от Шести пе-
хотен полк, загива от ми-
на на 18 октомври 1944г. 
в боя за връх Стражин. 

мария Томова - 
гвардейка от Първи пе-
хотен полк, тежко ране-
на в боя за връх Стра-
цин. 

С безпримерен геро-
изъм и себеотрицание 
се отличава в боевете 
при село Четирци, Ку-
мановско, подпоручик 
гера Пеева - командир 
на взвод в гвардейската 
дружина на 27-и пехо-
тен Чепински полк.

През втория период 
от заключителния етап 
на войната в жестоките 
боеве при река Драва 
янка иванова - добро-
волка от 41-ви пехотен 
полк, загива на 8 март 
1945 г. в боя при село 
Тешенфа. 

Ще минат години, 
но славата на жените 
от Българската армия, 
участвали във Втора-
та световна война, ня-
ма да заглъхне и вина-
ги ще бъде светъл при-
мер за това как те вою-
ваха с „кафявата чума” - 
в името на живота и за 
светлото бъдеще на сво-
ите деца.

Д-р Петър ненков, 
полковник от запаса, 

военен историк

Страницата подготви
 Наталия ГЕНАДИЕВА

Българки във Втората световна война

За вашата трапеза
ÏÅÑÒÎ ÎÒ ËÅÂÓÐÄÀ

Продукти за 250 г:  
25 г листа пре-
сен босилек, 
25 г листа 
р у к о -
ла,  1/2 
връз-
к а 
м а г -
д а -
н о з ,  
100 г 
л и с т а 
див чесън/
левурда,  50 г 
слънчогледови яд-
ки белени,  100 мл зех-
тин,  1/2 лимон, изцеден 
на сок,  сол,  черен пипер

Приготвяне: Ядките 
се накисват във вода за 
2-3 часа и се изплакват. 
Всичко се пасира до гъ-
ста паста. Сервира се с 
филийка хляб, нарязани 
на ивици зеленчуци или 
в комбинация с накъл-
цани на ситно домати.

ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÎÌËÅÒ
Продукти:  350 г кар-

тофи, нарязани на куб-
чета по 1,5 см,  2 глави 
лук, нарязани по дъл-
жина от 1 см,  1 тиквич-
ка, нарязана кубчета от 
1 см,  1 червена чушка, 
нарязана на кубчета,  1 
жълта чушка, нарязана 
на кубчета, 1 с. л. олио,  
80 г масло,  6 яйца, раз-

който   след 3-4 минути 
ще е готов.

ÇÅËÅÍÀ ÊÐÅÌÑÓÏÀ
Продукти:  100 г спа-

нак, 200 г прясна коп-
рива, 2-3 стръка пре-
сен лук, нарязан на сит-
но, 1-2 стрък пресен че-
сън, нарязан на ситно, 
2 средно големи карто-
фа, нарязани на кубче-
та, 4 чаши домашен зе-
ленчуков бульон/ вода, 
3 с. л. зехтин, 1 ч. л. спи-
рулина, сол и черен пи-
пер на вкус

за гарниране, по из-
бор: по 1/2 сварено яй-
це на порция, сирене на 
вкус, настърган кашка-
вал на вкус

Приготвяне: Почис-
тете и измийте поотдел-

но под течаща вода коп-
ривата и спанака. Кип-
нете в дълбока тендже-
ра с подсолена вода и 
бланширайте последо-
вателно копривата и 
спанака 1-2 минути, от-

цедете и прехвърлете в 
отделни съдове с леде-
на вода.

Отделете листата и 
по-крехките стръкчета 
на копривата и изцеде-
те от водата. Отцедете и 
спанака.

В отделна тенджера 
загрейте зехтина, прес-
ния лук и чесъна и заду-
шете за 2-3 минути, или 
докато омекнат. Доба-
вете бульона или вода-
та, спирулината, спанка, 
копривата и картофите 
и подправете със сол и 
пипер. Оставете да за-
ври, намалете котлона 
до средно силна темпе-
ратура и оставете супа-
та да къкри 15-20 мину-

ти, дока-
то се сва-
рят кар-
тофите.

О т д е -
лете 1 
чаша от 
бульона 
и блен-
дирайте 
или па-
сирайте 

до фино пюре. 
Добавете от отделе-

ния бульон до желана-
та гъстота.

бити,  шунка,  кашкавал
Приготвяне: Загрей-

те олиото 
и 30 г 

м а с л о 
в голям ти-

ган, а когато се разто-
пи, добавете картофите. 
Подправете ги със сол 
и черен пипер и готве-
те за 10 минути. Доба-
вете чушките, тиквич-
ката и лука, ако е 
необходимо - още 
малко сол и готве-
те още 3-4 минути. 
След това оставете 
да се охладят за 10 
минути и добавете 
разбитите яйца. 

Разтопете оста-
налите 50 г масло, 
добавете полови-
ната от омлетната 
смес и гответе за 5 ми-
нути. 

Прибавете наряза-
ните шунка и кашкавал 
и изсипете  останалата 
смес. След около 10 ми-
нути обърнете омлета, 

 Специално при жените има няколко вида из-
числения. Лекарят е категоричен, че до 40-годиш-
на възраст то трябва да се смята по формулата 
теглото минус 110 от височината. И дава пример: 
ако една жена е висока 170 см, трябва да извади 
от ръста 110 и така да получи идеалните за нея 
килограми. А за този ръст те са около 60 кг. 

От същест-
вено значе-
ние при из-
численията 
е да се взе-
ма предвид 
и възраст-
та. Ако тя е 
над 40-те го-
дини, изчис-
ленията са 
малко по-
различни: от 
височината 
се изваждат 
100 см. Пол Барок дава следния пример. Ако да-
мата е висока 160 см и е над 40 г., от 160 се из-
важда 100 и се получава 60 кг.

 Има и още една особеност, и то е за жените 
над 50 години. Тогава към към крайния резултат 
трябва да прибавите още 5%. Ако жената е на 55 
години и е с височина 170 см, изчисленията са 
следните: 170-100=70, 5% от 70=3,5. Това означа-
ва, че идеалното тегло в случая е 73,5 кг.

 Това е пожелателно идеално тегло и в ни-
какъв случай не трябва се стига до крайности. 
Дори и да тежите 2-3 килограма отгоре, не е 
фатално. Фатално е, ако отклоненията са драс-
тични и вместо 60 кг идеално тегло вие тежи-
те над 80-90 кг.

Когато се изчислява по тази формула, трябва да 
се вземе под внимание и видът на фигурата, както 
и фактът, че на някои хора костите тежат повече.

вената армия е българ-
ката Полина недялкова 
(на снимката). Тя е роде-
на на 8 декември 1914 г. 
в София. През 1926 г. ба-
ща й емигрира в СССР и 
семейството му присти-
га при него. Завършва 
през 1936 г. Експлоата-
ционния факултет на Во-
енната академия за меха-
низация и моторизация 
в Москва и става инже-
нер-механик на автобро-
нетанкова техника. На 22 
г., вече със звание капи-
тан, заминава като до-
броволец интербрига-
дист в Испания, където 
участва в Гражданската 
война като инженер по 
ремонта на единствена-
та танкова бригада на 
Републиканската армия. 
Изтегля от бойната ли-
ния 7 поразени итали-
ански танка край Гуада-
лахара, за което получа-
ва първия си боен орден 
„Червено знаме“. Завръ-
ща се в СССР през 1938 
г. Участва във Велика-
та отечествена война на 
съветските народи 1941-
1945 г. в състава на Втори 
украински фронт. 

Българските жени 
през Втората светов-
на война рамо до рамо 
с мъжете воюват с вра-
га като стрелци, минох-
въргачи, картечари, ар-
тилеристи, свързочни-
ци, щабни работници, са-

нитарки.  Други се тру-
дят в тила като военни 
кореспондентки, тилови 
работници и актриси във 
фронтовите театри. 

 И се оказват не по-
малко достойни от геро-
ините на фронта. Създа-
дено е девическо гвар-
дейско военно-санитар-
но училище, чийто пър-
ви випуск масово зами-
нава на фронта. 

 Над 3700 жени се 
включват в 1-ва, 2-ра и 
4-та българска армия 
през първия период на 
войната и воюват смело 
в сраженията в Източна 
Сърбия и Македония при 
Ниш, Косово поле, Стра-
жин, Страцин, Кумано-
во, Буяновце, Кочани, 
Струмица и Щип. Те пре-
следват заедно със свои-
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ПеТък, 10 май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
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
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Кoka Mass 

Jazz”
0:30 На границата на лошото
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 11 май

6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Сребристият жребец
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 

13:00 Иде нашенската музика с 
Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 Българска рапсодия
16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 
2

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съюзници
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Не убивай 
0:15 Последната зима
2:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 
2

3:05 На границата на лошото
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
неДеля, 12 май 

6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Сребристият жребец
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Отвъд скока
14:00 Библиотеката
15:00 Рокаджии
16:55 Семейство Даръл 3
18:00 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО 

19:00 През коридорите на вре-
мето с Морган Фрийман 
2

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Нечестна игра
23:05 По света и у нас
23:20 Екстремни операции
0:55 Съюзници
2:35 Туристически маршрути
3:05 Студио “Х”: Не убивай
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

ПонеДелник, 13 май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
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 История.bg
22:00 На границата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Код 202
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Днес и утре
3:10 Малки истории
4:10 Код 202
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вТорник, 14 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Културното наследство 

на България: Първото 
злато на света

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
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 На границата

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Код 202
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Днес и утре
3:10 История.bg
4:10 Код 202
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 15 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Културното наследство 

на България: Първото 
злато на света

11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Културното наследство 

на България: Изкуството 
на траките

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
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 Евроизбори 2019: Диспут 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Код 202
0:30 Култура.БГ

1:30 100% будни
2:30 Екстремни операции
4:10 Код 202
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧеТвърТък, 16 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Културното наследство 

на България: Изкуството 
на траките

11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Културното наследство 

на България: Среща на 
културите

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
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 Сега или никога
22:35 Карнавални игри
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Рокаджии

ПеТък, 10 май 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува  
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Евроизбори 2019: Пре-

дизборен диспут
19:00 Олтарите на България
19:10 10 000 крачки  
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 BG Music Festival
1:00 Натисни F1
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:15 Откакто свят светува  
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

съБоТа, 11 май 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата   
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува   
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи
16:15 Дом за нежни души
17:30 На опера с БНТ 2: “Итали-

анката в Алжир”
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Универсални ескадрони
21:55 Рок банда
22:20 По света и у нас
22:35 Битките за Европа: “Сли-

вница: Капитаните пече-
лят срещу Генералите“

23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 “Джипси Кинг” на Пако 

Балиардо
1:25 Време за губене
1:55 Универсални ескадрони
3:15 Днес и утре
3:45 Златни ръце
4:00 Рецепта за култура 
5:00 Домът на вярата   
5:20 Олтарите на България

5:30 Защо да стигнем по-далеч

неДеля, 12 май 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата   
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Национален конкурс 

“Път към славата”
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Да построиш чешма
15:25 №1 Туризмът: Любов към 

професията
15:55 Черно-бяло кино: „При-

ключение в полунощ“ 
/105 години от рождени-
ето на Андрей Гуляшки/

17:30 Опера на открито
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува   
20:00 Етнофокус
21:00 Фантомите на оперетата
23:05 По света и у нас
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Джинс
0:50 Йоханес Брамс
2:20 Пътешествия
2:50 Афиш
3:05 Музика, музика...
3:35 Репетиция
4:05 Да построиш чешма

4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план
5:30 Изкуството на 21 век

ПонеДелник, 13 май
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Бани
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Пиренеите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 №1 Туризмът
23:00 По света и у нас
23:25 Етнофокус
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ 
1:10 Афиш
1:25 60 минути за култура

2:25 Репетиция
2:55 Домът на вярата 
3:10 Младите иноватори 
3:40 Часът на зрителите
4:10 Япония днес

вТорник, 14 май 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 110 години от рождение-

то на Йосиф Петров/
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 №1 Туризмът
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Американа
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката

сряДа, 15 май 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Видях безкрайно време 

/100 години от рождени-
ето на поета Александър 
Геров/

8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Председателски дебат 

за поста председател на 
Европейската комисия

23:30 Непознат
1:10 Натисни F1
1:25 Знание.БГ 
1:55 Афиш
2:10 60 минути за култура
3:10 Библиотеката
4:10 Търсачи на реликви
4:55 Съкровище в двореца

ЧеТвърТък, 16 май 

6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Патриархът на правото
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Изкуплението Шоушенк
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:40 Пътувай с БНТ 2
4:10 Търсачи на реликви 2
4:55 Съкровище в двореца

ПеТък, 10 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 До България и обратно: 

Пак Алеко
13:00 До Европа и напред 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На опера с БНТ 2: “Итали-

анката в Алжир”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Полет над 
нощта”

2:20 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:20 История.bg
4:20 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Култура.БГ
5:50 Малки истории

съБоТа, 11 май 
6:00 До България и обратно: 

Пак Алеко
6:30 Минало в бъдещето
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските 

въстания: Краят
14:10 Златни ръце
14:20 Олтарите на България
14:30 Покровителите на Евро-

па
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Зад кадър
22:30 Умно село
23:30 По света и у нас
23:45 Часът на зрителите
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Музика, музика...
1:40 Репетиция  
2:10 Покровителите на Евро-

па
2:40 Насаме с пчелите
3:00 Младите иноватори

3:30 Денят започва с Георги 
Любенов

5:30 България от край до 
край 8 
неДеля, 12 май 

6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Капитан Петко войвода
15:00 Пазители на традициите 
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Емигранти
22:10 Нощни птици
23:10 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:45 Денят започва с Георги 
Любенов

5:45 Афиш

ПонеДелник, 13 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори 
22:30 Да, опера!
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

вТорник, 14 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: Любов към 

професията
22:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

сряДа, 15 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 №1 Туризмът: Любов към 

професията
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Евроизбори 2019: Диспут 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен 

Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ

ЧеТвърТък, 16 май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Мотоспорт екстра
1:45 №1 Туризмът: Любов към 

професията
2:15 Бразди 
2:45 Рецепта за култура 
3:40 Насаме с пчелите
4:00 Златни ръце
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 10 май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.10
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.4
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.30
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.4
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.73
21.00 Премиера: „Столичани 

в повече“ - сериал, с.13 
еп.11

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.33

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.4, еп.10

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.137, 138

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Аламинут: Добре дошли 

в България” - скеч шоу

съБоТа, 11 май
06.00 „Барби: Страната на 

сънищата” - анимация, 
къси епизоди

06.30 „Барби: Страната на съ-
нищата“ - анимация, 
 сериал, еп.1, 2

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.5, еп.19, 20

08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица, с. 3

13.00 „Скитница“ 
15.30 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” - токшоу с 

водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план“ 
- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски 

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 Мегахит: „Джурасик 
свят“ 

22.30 Мегахит: „Черният ри-
цар“

01.30 „Тринадесет“ - трилър, 
драма (САЩ, 2010), ре-
жисьор Гела Баблуани, 
в ролите: Сам Райли, 
Алис Барет, Габи Хофман, 
Джейсън Стейтъм, Мики 
Рурк, Рей Уинстън

03.20 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

неДеля, 12 май
06.00 „Барби: Страната на 

сънищата” - анимация, 
сериал, еп. 3 - 6

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.5, еп.21, 22

08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ 
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.11
13.00 „Пол“ - приключенски, 

комедия, фантастика 
15.00 „Деца на килограм“ 
17.00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите 
20.00 „Гласът на България“ - 

музикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Пазители на наслед-
ството“ 

00.50 „Любов в багажа“ - коме-
дия (САЩ, 2013), режи-
сьор Дейвид Талбърт, в 
ролите: Пола Патън, Тей 
Дигс, Джил Скот, Дерек 
Люк, Дженифър Луис, 
Джаймън Хаунсу, Адам 
Броуди и др.

02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./ 
05.30 „Лице в лице” /п./

ПонеДелник, 13 май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.2 еп.11

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.5
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.31
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.7
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.5
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.74
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.4, еп.11

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.139, 140

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

вТорник, 14 май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.2 еп.12

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.6
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.32
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.6

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Майка” - се-
риал, еп.75

21.00 „MasterChef“ - кулинарно 
шоу, с.5

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините 
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.4, еп.12 (последен)
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.141, 142
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

сряДа, 15 май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.2 еп.13

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.7
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.33
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.7

19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.76 (последен)
21.00 „Смени жената“ - семей-

но риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу, с.13 
еп.34

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.5, еп.1

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.143, 144

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧеТвърТък, 16 май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.3 еп.1

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.8
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.34
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.8
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.1
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.35

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.5, еп.2

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.145, 146

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ 

ПеТък, 10 май
06.00 “Вътрешна сигурност”  

с.7 еп.3, 4
08.30 “Бездомници” - драма 

(САЩ, 1997), режисьор 
Вин Дизел, в ролите: Вин 
Дизел, Джоуи Дедио, Ти 
Кей Къркланд, Майк Епс, 
Валентино Моралес и др.

10.45 Премиера: “Вътрешна 
сигурност”  еп.5, 6

13.30 “Внимавай с бавачката” 
15.15 “Модна къща Версаче” 
17.00 “Тайната на Джейкъб” 

- трилър, романтичен, 
драма (тв филм, САЩ, 
2013), режисьор Робърт 
Маленфънт, в ролите: 
Ашли Скот, Ейдън Тър-
нър, Дженифър Тейлър, 
Джейсън Брукс и др.

19.00 “Принцесата на Монако”
21.00 Европейско кино: “Въл-

ната” 
23.15 “Спасение” - драма (Да-

ния, Великобритания, 
Южна Африка, Швеция, 
Белгия, 2014), режисьор 
Кристиан Левринг, в 
ролите: Мадс Микелсен, 
Ева Грийн, Джефри Дийн 
Морган, Ерик Кантона, 
Джонатан Прайс и др. 
[14+]

01.00 “Анри Наварски” - исто-
рически, биографичен, 
военен, драма (Франция, 
Германия, Австрия, Испа-
ния, 2010), режисьор Йо 
Байер, в ролите: Жюлиан 
Боаселие, Йоахим Крол, 
Андреас Шмид, Роже 
Касамажор и др. [14+]

04.00 “Клетка” - хорър, екшън 
(САЩ, 2016), режисьор 
Тод Уилямс, в ролите: 
Джон Кюсак, Самюъл 
Джаксън, Изабел Фър-
ман, Кларк Саруло

съБоТа, 11 май
06.00 “Внимавай с бавачка-

та” - трилър (тв филм, 
Канада, 2017), режисьор 
Чад Кроучък, в ролите: 
Ашли Скот, Мич Райън, 
Уди Джефрис, Джордана 
Ларджи и др.

07.45 “Модна къща Версаче” 
09.45 “Трябва ти единствено 

любов” 
12.30 “Като на кино” - предава-

не за кино, с.4
13.30 “Всичко се обърка” - ко-

медия (Франция, 2015), 
режисьори Никола Бена-
му и Филип Лашо, в ро-
лите: Филип Лашо, Алис 
Давид, Венсан Дьозаня, 
Тарек Будали, Жюлиан 
Арути и др.

15.15 “Alibi.com” 
17.00 “Вълната” 
19.00 “Газ до дупка” 
21.00 “Трусът” 
23.15 Cinema X: “Ловци на гла-

ви” - трилър, екшън, кри-
минален (Норвегия, Шве-
ция, Дания, Германия, 
2011), режисьор Мортен 
Тилдум, в ролите: Аксел 
Хени, Синьове Макоди 
Лунд, Николай Костер-
Валдау, Айвин Сандер и 
др. [16+]

01.15 “Като на кино” /п./
02.15 “Спасение” - драма (Да-

ния, Великобритания, 
Южна Африка, Швеция, 
Белгия, 2014), режисьор 
Кристиан Левринг, в 
ролите: Мадс Микелсен, 
Ева Грийн, Джефри Дийн 
Морган, Ерик Кантона, 
Джонатан Прайс и др. 
[14+]

04.00 “Бездомници” - драма 
(САЩ, 1997), режисьор 
Вин Дизел, в ролите: Вин 
Дизел, Джоуи Дедио, Ти 
Кей Къркланд, Майк Епс

неДеля, 12 май
06.00 “Бел” - биографичен
08.00 “Музика на тишината”
10.30 “Мордекай” - екшън
13.00 “Под един покрив” 
14.45 “В бялата пустош” 
16.45 “Трусът” - екшън, трилър, 

драма (Норвегия, 2018), 
режисьор Йон Андреас 
Андершен, в ролите: 
Кристофер Йонер, Ане 
Даал Торп, Едит Хоген-
руд-Санде, Йонас Хоф 
Офтебро и др.

19.00 “Газ до дупка 2” - екшън, 
комедия (Норвегия, 
2016), режисьор Халвард 
Брен, в ролите: Андерш 
Босмо Кристиансен, Ида 
Хюсей, Ото Йеспершен, 
Свен Нордин и др.

21.00 “Бандата на Йонсон: 
Големият обир” - екшън, 
приключенски, комедия 
(Швеция, 2015), режи-
сьор Ален Дарборг, в 
ролите: Симон Бергер, 
Александер Карим, 
Торкел Петершон, Сусан 
Торшон и др.

22.45 “Коко Шанел и Игор 
Стравински” - романти-
чен, драма, музикален 
(Франция, Япония, Швей-
цария, 2009), режисьор 
Ян Кунен, в ролите: Мадс 
Микелсен, Анна Муглали, 
Елена Морозова, Наташа 
Линдингер и др.

01.15 “Ловци на глави” - три-
лър, екшън, криминален 
(Норвегия, Швеция, 
Дания, Германия, 2011), 
режисьор Мортен 
Тилдум, в ролите: Аксел 
Хени, Синьове Макоди 
Лунд, Николай Костер-
Валдау, Айвин Сандер и 
др. [16+]

03.15 “Трябва ти единствено 
любов” - романтичен

ПонеДелник, 13 май
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.7 еп.5, 6
08.30 “Всичко се обърка”
10.30 Премиера: “Вътрешна 

сигурност” еп.7, 8
13.15 “Бандата на Йонсон: Го-

лемият обир”
15.00 “Чаровният принц” - 

анимация, музикален, 
романтичен (Канада, 
Великобритания, САЩ, 
2018), режисьор Рос Ве-
нокур

16.45 “Мистър Бийн” - комедия 
(Великобритания, САЩ, 
1997), режисьор Мел 
Смит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Питър Макни-
къл, Джон Милс, Памела 
Рийд, Харис Юлин, Бърт 
Рейнолдс, Джони Галеки 
и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Мордекай” - екшън, 

комедия (САЩ, 2015), 
режисьор Дейвид Кеп, 
в ролите: Джони Деп, 
Гуинет Полтроу, Юън 
Макгрегър, Пол Бетани, 
Оливия Мън, Джеф Голд-
блъм, Улрих Томсен и др.

21.00 Премиера: “Семей-
ство Джоунс” - екшън, 
комедия (САЩ, 2016), 
режисьор Грег Мотола, 
в ролите: Гал Гадот, Айла 
Фишър, Джон Хем, Зак 
Галифанакис, Мерибет 
Монро, Дзяо Мин, Ари 
Шафир и др.

23.15 “Талисманът” - романти-
чен, драма (САЩ, 2012), 
режисьор Скот Хикс, в 
ролите: Зак Ефрон, Тей-
лър Шилинг, Блайд Да-
нър, Райли Томас Стюарт 
и др.

01.15 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.7 еп.7, 8

03.45 “Затворена мрежа” 

вТорник, 14 май
06.00 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.7 еп.7, 8
08.30 “В бялата пустош” 
10.45 Премиера: “Вътрешна 

сигурност”  еп.9, 10
13.15 Телепазар
13.30 “Семейство Джоунс” 
15.45 “Затворена мрежа” - кри-

минален, драма (Вели-
кобритания, САЩ, 2013), 
режисьор Джон Кроули, 
в ролите: Ерик Бана, 
Ребека Хол, Джим Брод-
бент, Кирън Хайндс, Риз 
Ахмед, Джулия Стайлс, 
Диляна Буклиева и др.

17.45 Телепазар
18.00 “Панаир на суетата” 

- драма, романтичен 
(САЩ, Великобритания, 
2004), режисьор Мира 
Неър, в ролите: Рийз 
Уидърспун, Ромола Га-
рай, Джеймс Пюърфой, 
Гейбриъл Бърн, Джо-
натан Рис Майърс, Рис 
Ифънс, Джим Бродбент, 
Боб Хоскинс и др.

21.00 Премиера: “Зоуи” - фан-
тастика, романтичен 
(САЩ, 2018), режисьор 
Дрейк Доремъс, в роли-
те: Юън Макгрегър, Леа 
Сейду, Тио Джеймс, Ра-
шида Джоунс, Кристина 
Агилера, Миранда Ото, 
Матю Грей Гублър и др.

23.15 “Ана Каренина” - драма, 
романтичен 

01.45 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.7 еп.9, 10

04.00 “Ловци на глави” - три-
лър, екшън, криминален 
(Норвегия, Швеция, 
Дания, Германия, 2011), 
режисьор Мортен 
Тилдум, в ролите: Аксел 
Хени, Синьове Макоди 
Лунд, Николай Костер-
Валдау, Айвин Сандер 

сряДа, 15 май
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.7 еп.9, 10
08.30 “Alibi.com” - комедия
10.30 Премиера: “Вътрешна 

сигурност” - сериал, с.7   
еп.11, 12 (последен)

13.00 Телепазар
13.15 “Апостол Карамитев” - 

документален филм
14.30 “Зоуи” - фантастика, ро-

мантичен
16.30 “Талисманът” 
18.45 “Пърси Джаксън и Бого-

вете на Олимп: Морето 
на чудовищата” - фен-
тъзи, приключенски, 
семеен (САЩ, 2013), ре-
жисьор Тор Фройдентал, 
в ролите: Логан Лърман, 
Алекзандра Дадарио, 
Брандън Т. Джаксън, 
Дъглас Смит, Шон Бийн, 
Нейтън Филиън, Стенли 
Тучи и др.

21.00 “Снежен снаряд” - фан-
тастика, екшън (Южна 
Корея, Чехия, 2013), 
режисьор Бон Джун-хо, 
в ролите: Крис Евънс, 
Джейми Бел, Тилда Суин-
тън, Ед Харис, Октавия 
Спенсър, Юън Бремнър, 
Джон Хърт, Влад Иванов 
и др. [14+]

23.30 “Гордост и слава” - три-
лър, криминален (САЩ, 
Германия, 2008), режи-
сьор Гавин О`Конър, в 
ролите: Едуард Нортън, 
Колин Фарел, Ноа Емъ-
рик, Джон Войт, Джени-
фър Ийли, Джон Ортиз, 
Шей Уигъм, Кармен 
Иджого и др. [16+]

02.00 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.7 еп.11, 12

04.15 “Спасение” - уестърн, 
драма (Дания, Велико-
британия, Южна Африка, 
2014)

ЧеТвърТък, 16 май
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.7 еп.11, 12
08.30 “Талисманът”
10.45 “Хрониките на Шанара” - 

сериал, с.2 еп.1, 2
13.00 “Любовта се случва”
15.15 “От руса по-руса” 
17.15 “Бандата на Йонсон: Го-

лемият обир”
19.15 “Мистър Бийн” - комедия 

(Великобритания, САЩ, 
1997), режисьор Мел 
Смит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Питър Макни-
къл, Джон Милс, Памела 
Рийд, Харис Юлин, Бърт 
Рейнолдс, Джони Галеки 
и др.

21.00 “300: Възходът на една 
империя” - фентъзи, 
екшън (САЩ, 2014), 
режисьор Ноам Мъро, 
в ролите: Съливан Стей-
пълтън, Ева Грийн, Лина 
Хийди, Ханс Матисън, 
Дейвид Уенъм, Родриго 
Санторо, Калън Мълви, 
Джак О`Конъл и др. [14+]

23.00 “Нитро” - екшън, трилър 
(Канада, 2007), режисьор 
Ален Дерошес, в ролите: 
Гийом Льоме-Тивиерж, 
Люси Лорие, Мартен Мат, 
Реймон Бушар, Антоан 
Дерошес и др.

01.15 “Талисманът” - романти-
чен, драма (САЩ, 2012), 
режисьор Скот Хикс, в 
ролите: Зак Ефрон, Тей-
лър Шилинг, Блайд Да-
нър, Райли Томас Стюарт 
и др.

03.15 “Ана Каренина” - драма, 
романтичен (Великобри-
тания, 2012), режисьор 
Джо Райт, в ролите: 
Кийра Найтли, Джуд Лоу, 
Ерън Тейлър-Джонсън, 
Матю Макфадън, Емили 
Уотсън

ПеТък, 10 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.3, 4
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 Анимация в 8: “Барби: 

Страната на сънищата” - 
сериал, еп.13 - 15

09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Робо-куче” - фантасти-

ка, семеен (САЩ, 2015), 
режисьор Джейсън 
Мърфи, в ролите: Май-
къл Кемпиън, Патрик 
Мълдуун, Оливия д`Або, 
Уолас Шон и др.

12.00 “Проби и грешки” - сери-
ал

13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.13 еп.10
18.00 “Проби и грешки” - сери-

ал, с.2 еп.1, 2
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.7, 8
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.1
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.19, 20
23.00 “Кухня” - сериал, еп.5, 6 
00.00 “Робо-куче” /п./
02.00 “Без пукната пара” /п./ - 

сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” /п./ - сериал
04.00 “Кухня” /п./ - сериал
05.00 “Без пукната пара” /п./ - 

сериал

съБоТа, 11 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.5, 6
07.00 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.7, еп.16, 17 
08.00 “Без пукната пара” - се-

риал
10.00 Comedy уикенд: “Шафер-

ки” 
12.00 Comedy уикенд: “Гамбит” 

- комедия, криминален 
(САЩ, 2012), режисьор 
Майкъл Хофман, в роли-
те: Колин Фърт, Камерън 
Диас, Алън Рикман, Том 
Кортни,  Стенли Тучи, 
Кенджи Уатанабе и др.

14.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.10

15.00 “Кухня” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка” - се-

риал
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 Comedy уикенд: “Сам 

вкъщи 3” - комедия, 
семеен (САЩ, 1997), 
режисьор Раджа Госнел, 
в ролите: Риа Килстед, 
Хавиленд Морис, Скар-
лет Йохансон, Мариан 
Зелдес, Лени фон Долен, 
Олек Крупа, Алекс Линц 
и др.

22.30 “Столичани в повече” /п./ 
- сериал, с.13 еп.10

23.30 “Кухня” /п./ - сериал
00.00 “Стъпка по стъпка” /п./ - 

сериал
01.00 “Слънчева Филаделфия” 

/п./ - сериал
02.00 “Без пукната пара” /п./ - 

сериал
03.00 “Слънчева Филаделфия” 

/п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.13 еп.10

неДеля, 12 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.7, 8
07.00 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.7 еп.18, 19
08.00 “Без пукната пара”
10.00 “Сам вкъщи 3” - комедия, 

семеен (САЩ, 1997), 
режисьор Раджа Госнел, 
в ролите: Риа Килстед, 
Хавиленд Морис, Скар-
лет Йохансон

12.00 Comedy уикенд: “Робо-
куче” - фантастика, семе-
ен (САЩ, 2015), режисьор 
Джейсън Мърфи, в ро-
лите: Майкъл Кемпиън, 
Патрик Мълдуун, Оливия 
д`Або, Уолас Шон и др.

14.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.11

15.00 “Кухня” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка” 
17.00 “Новите съседи” - сериал 
20.30 “Шаферки” - комедия, 

романтичен (САЩ, 2011), 
режисьор Пол Фийг, в 
ролите: Кристен Уиг, 
Мая Рудолф, Роуз Бърн, 
Ребъл Уилсън, Мелиса 
Маккарти, Бен Фалкон, 
Крис О`Дауд и др.

22.30 “Столичани в повече” /п./ 
- сериал, с.13 еп.11

23.30 “Кухня” /п./ - сериал
00.00 “Стъпка по стъпка” /п./ - 

сериал
01.00 “Слънчева Филаделфия” 

/п./ - сериал
02.00 “Без пукната пара” /п./ - 

сериал
03.00 “Слънчева Филаделфия” 

/п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.13 еп.11
05.00 “Без пукната пара” /п./ 

ПонеДелник, 13 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.9, 10
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал, еп.25, 
26

09.00 “Столичани в повече” 
- сериал” - сериал, с.13 
еп.10

10.00 “Деца на килограм” - 
комедия, семеен (САЩ, 
Германия, 2003), режи-
сьор Шон Леви, в ролите: 
Стив Мартин, Бони Хънт, 
Хилари Дъф, Пайпър 
Перабо, Аштън Къчър, 
Том Уелинг и др.

12.00 “Проби и грешки” 
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Без пукната пара”
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Домашен арест” 
18.00 “Проби и грешки” - сери-

ал, с.2 еп.3, 4
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.9, 10
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.2
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.21, 22
23.00 “Кухня” - сериал, еп.7, 8 
00.00 “Шаферки” - комедия, 

романтичен (САЩ, 2005), 
режисьор Дейвид Доб-
кин, в ролите: Оуен Уил-
сън, Винс Вон, Рейчъл 
Макадамс, Кристофър 
Уокън

02.00 “Без пукната пара” - се-
риал

03.00 “Барби: Страната на съ-
нищата” - сериал

04.00 “Проби и грешки”
05.00 “Без пукната пара” 

вТорник, 14 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.11, 12
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал, еп.19-
21

09.00 “Домашен арест” - сери-
ал

10.00 “Отново е Коледа” - се-
меен, комедия (САЩ, 
2016), режисьор Кристи 
Романо, в ролите:Шон 
Райън Фокс, рмани 
Джаксън, Кристи Романо 
и др.

12.00 “Проби и грешки” - сери-
ал

13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ток-

шоу (2019)
18.00 “Проби и грешки” - сери-

ал, с.2 еп.5, 6
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.3
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, eп.1, 2
23.00 “Кухня” - сериал, еп. 9, 10
00.00 “Отново е Коледа” /п./
02.00 “Без пукната пара” - се-

риал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Без пукната пара” - се-

риал

сряДа, 15 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.13, 14
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Барби: Страната на 

сънищата” - сериал, еп. 
22-24

09.00 “Шоуто на Слави” - ток-
шоу (2019)

10.00 “Сестри на макс” - ко-
медия (САЩ, 2015), 
режисьор Джейсън Мур, 
в ролите: Ейми Поулър, 
Тина Фей, Мая Рудолф, 
Айк Баринхолц, Джеймс 
Бролин, Даян Уийст, 
Джон Сина, Джон Легуи-
замо и др.

12.00 “Проби и грешки” - сери-
ал

13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” - 

сериал” - комедийно шоу 
(2018)

18.00 “Проби и грешки” - сери-
ал, с.2 еп.7, 8

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал

20.00 Премиера: “Барът на 
Пепе” - сериал, еп.4

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, eп.3, 4

23.00 “Кухня” - сериал, еп.11, 12
00.00 “Сестри на макс” /п./
02.00 “Без пукната пара” - се-

риал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Без пукната пара” – се-

риал

ЧеТвърТък, 16 май
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.15, 16
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Барби: Страната на 

сънищата” - сериал, еп. 
25-26

08.30 “Монстър Хай: Гимназия 
за чудовища” - сериал, 
еп.1

09.00 “Комиците и приятели” - 
сериал” - комедийно шоу 
(2018)

10.00 “Лудото куче и Глория” 
- комедия, криминален 
(САЩ, 1993), режисьор 
Джон Макнотън, в роли-
те: Робърт Де Ниро, Ума 
Търман, Бил Мъри, Дей-
вид Карусо, Майк Стар 

12.00 “Проби и грешки”
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2019)
18.00 “Проби и грешки” - сери-

ал, с.2 еп.9, 10
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.5
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, eп.5, 6
23.00 “Кухня” - сериал, еп.13, 14
00.00 “Лудото куче и Глория” 

/п./
02.00 “Без пукната пара” - се-

риал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
03.30 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - сериал 
04.00 “Столичани в повече” 
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Родопски кмет за пример

страницата подготви соня вълкова

Камен Марков отново 
с престижна награда

Любопитно у нас

Търсят се предмети от социализмаПаметна плоча 

"Малкият Моцарт" 

Благотворител след тежко заболяване

Родопското село Сми-
лян, известно с шарения 
си боб, се прочу и с кмета 
си. В социалната мрежа 
се появиха негови сним-
ки как управлява валяк и 
сам ремонтира улиците в 
селото. Оказва се, че Ча-
вдар Червенков не оби-
ча да стои в кабинета си, 
а предпочита да копае, 
да лепи плочки и да ре-
монтира улици.

Той е кмет за пример или поне 
така казват всички в родопското 
село. Взима валяка от приятел, за-
щото в края на зимата стичащата 
се от планината вода почти е раз-
рушила няколко улици.

"Взех валяка от приятел, не бе-
ше нужно да ангажирам негов ра-

Десетки макети 
на възрожден-
ски сгради и ис-

торически забележи-
телности е направил 
от природни матери-
али млад мъж от пав-
ликенското село Стам-
болово.

Павлин Маринов е 
на 26 г. Преди две го-
дини съдбата му под-
нася изпитание и той 
започва борба с тежко 
заболяване. „Трябваше 
да открия занимание, в 
което да вложа прециз-
ност и търпение, за да 
не мисля за болестта и 

да превъзмогна по-леко 
трудната ситуация“, раз-
каза той.

Така започва да пра-
ви макети на историче-
ски сгради и забележи-
телности. Те са в разли-
чен мащаб – едно към 
сто или едно към двес-
та. Използва камък, дър-
во и метал, а напосле-
дък експериментира и 
със съвременни мате-
риали. Сред първите 
макети, които създава, 
са Къкринското ханче, 

стара селска мелни-
ца от родното му село 
Стамболово, копие на 
къщата на Любен Ка-
равелов в Копривщи-
ца, възрожденски къ-
щи от Родопите и Бо-
женци, както и вятър-
ната мелница в Несе-
бър. Последният ма-
кет, направен от него, 
е на жп гарата в Пав-
ликени.

Първите му творби 
са били представени 
в изложба. Част от тях са 

откупени, а средствата 
са били предназначени 

за лечението му.
След възстановява-

нето си Павлин Мари-
нов решава да продъл-
жи да изработва маке-
ти, които продава он-
лайн. Част от средства-
та дарява за различни 
благотворителни ини-
циативи.

Той казва, че е раз-
брал какво е съпри-
частност, когато е бил 
в най-критично състо-
яние. 

Днес иска да подаде 
ръка, за да предаде до-
брото, което е получил, 
на други, които се нуж-
даят от надежда.

Институтът за етно-
логия и фолклористи-
ка с етнографски музей 
към БАН набира пред-
мети от социализма, ко-
ито да бъдат включени 
в експозиция.

Набирането на екс-
понати става под фор-
мата на дарения. Това 
могат да бъдат дрехи, 
опаковки от шоколади, 
партийни книжки, иг-
рачки, сервизи - всич-
ко, което описва епоха-
та, приключила преди 
30 години. Има идея в 
една от залите да поста-
вят компютър „Правец“. 
В музея вече е подре-
дена малка сбирка, ко-
ято онагледява ежедне-
вието на едно обикно-
вено българско семей-
ство. „Преди две годи-

Наскоро на входа на Трънското 
ждрело официално бе открита памет-
на плоча на героите, участвали в съз-
даването на революционната органи-
зация "Въртоп". 

Тя е вътрешна западнокрайска ре-
волюционна организация (ВЗРО). Въз-
никнала в отговор на безпокойство-
то, запла-
хите и на-
с и л и е т о , 
на които е 
било под-
л о ж е н о 
българско 
население 
от Запад-
ните по-
крайнини 
след Ньойския договор, когато били 
откъснати части от Кулско, Цариброд-
ско, Трънско и Босилеградско и при-
дадени към новоучреденото Сърбо-
хърватско-словенско кралство. Орга-
низацията е съществувала в периода 

1924-1934 г. „Днес поправяме една 
историческа несправедливост”, зая-
ви при откриването й евродепутатът 
Ангел Джамбазки. По думите му с по-
ставянето на паметната плоча борба-
та на българите в Западните покрай-
нини се вади от нафталина на исто-
рията, където по политически причи-

ни е била оставена 
в ъгъла и забравена. 
„Трябва да продъл-
жим да търсим смет-
ка за престъпления-
та, вършени в Запад-
ните български по-
крайнини, да под-
крепяме живеещи-
те там българи, за-
щото те са наши бра-

тя”, апелира Джамбазки. Двадесет и 
шестимата, чиито имена са записани 
на паметната плоча, са български на-
ционални герои, каза още евродепу-
татът. Той призова за повече нацио-
нална памет и родолюбие.

ло има много красиво 
звукоизвличане, освен 
това композира за пи-
ано и цигулка. Малко 
деца на тази възраст 
се разсвирват с прелю-
диите на Рахманинов, с 
тригласни инвенции на 
Бах и с етюди от Дебю-
си. Въпреки крехката си 
възраст той е широко 
скроена личност.“ 

През декември 2018 
г. Ивайло спечели пър-
ва награда на конкур-

са "Щелкунчик" в Мос-
ква с най-висок бал от 
двата тура и единствен 
максимален бал на вто-
рия тур. 

На финалния трети 
тур в Москва Ивайло 
блестящо изсвири Кон-
церт №12 в ла мажор от 
Моцарт. Същото произ-
ведение малкият пиа-
нист изпълни наскоро 
и със Симфоничния ор-
кестър на БНР в дебю-
та си като негов солист. 

След като спечели престижни отличия на аме-
риканските награди на Асоциацията за визуални 
ефекти с рекламата "Момчето и пианото" с участи-
ето на Елтън Джон, Камен Марков и неговият екип 
обраха овациите и на английска земя.

Те спечелиха Craft Arrows награди за изпъл-
нение на реклама - сребро за визуални ефекти и 
злато за CG (компютърно генерирани) ефекти за 
"Момчето и пианото".

Друга реклама, по коя-
то Камен е работил като 
ръководител на "Специ-
ални ефекти" за британ-
ския Канал 4, взе награ-
дите -  злато за музика и 
сребро за промотиране в 
категория "Забавление". 
Рекламата е за кулинар-
ното шоу „Голямото бри-
танско печене”. Награди-
те са за изпълнение и за 
цялостната работа върху 
рекламата.

Камен Марков е пока-
нен да бъде жури в ка-
тегориите, свързани с визуални ефекти, на супер 
престижния международен фестивал D&AD в Лон-
дон. Фестивалът се провежда в края на май и от-
белязва постижения в сферата на индустрията и 
културата.

Българинът живее и работи в Лондон. В про-
екта на "Момчето и пианото" с Елтън Джон той е 
бил главен дизайнер и технически ръководител 
на екип от около 40 специалисти.

 Марков започва кариерата си в областта на спе-
циалните ефекти на родна земя, когато рекламни-
ят, музикалният и кинопазар у нас са все още из-
ключително неразвити. 

ни млади колеги в му-
зей решиха, че трябва 
да направим Фонд „Со-
циализъм“, защото мал-

ко или много губим то-
зи спомен, а има нужда 
от това. Има включител-
но частни сбирки, част-
ни музеи, които пред-
ставят този период от 
българската история“, 
разказа и.д. директо-
рът на Института за ет-
нология и фоклористи-
ка доц. д-р Петко Хри-

стов. Този исторически 
период има различни 
лица, подчерта той.

Посетителите могат 
да видят емблема-
тичната игра „Не се 
сърди, човече“. „То-
ва е опит да се по-
каже къс от онова 
ежедневие, което 
сме преживели през 
70-те-80-те години“, 
коментира директо-

рът на института. „Ко-
легите прие мат всичко 
– от работни престил-
ки и ватенки до мебе-
лировка от времето на 
социализма.“ Идеята не 
е сбирката да провоки-
ра носталгия или тотал-
но отричане, а да пред-
стави концептуално ве-
щите от миналото.

ботник, тъй като аз мога да карам 
всяко превозно средство. Хората 
не се учудват, те ме виждат в раз-
лична светлина - един ден строя 
цветарници, в друг правя покри-
ви, после нареждам плочки", каз-
ва г-н Червенков. 

Той е първи мандат кмет. 

"Това не е предиз-
борна кампания. Не съм 
максималист пак да бъда 
кмет, но може би ако не 
стана, ще ме е яд, че ня-
кои от нещата, които съм 
започнал, не съм ги свър-
шил. Станах такъв, за да 
докажа, че не всичко е 
пари, като има желание 
човек, намира му се ко-
лаят. Аз не съм политик, 
не знам дали ще се кан-

дидатирам пак", споделя смилян-
ският кмет.

Постоянно живеещите хора в 
селото са около 1600. По думите 
му Смилян е единственото село в 
Смолянска област с положителен 
прираст. От началото на годината 
са се родили 7 бебета.

11-годишният пианист 
Ивайло Василев, наричан 
"малкия Моцарт", е ученик 
в Националното музикал-
но училище "Любомир Пи-
пков" в класа на Емилия 
Канева и вече е лауреат 
на много първи и специал-
ни награди от национал-
ни и международни кон-
курси. "Ръцете на това де-
те "хвърчат," казва за не-
го Владимир Владимиров, 
преподавател по пиано в 
Мадрид, и допълва: "Ивай-
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Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Престъпната схема на измамниците

Черен Великден по пътищата

95% от óбиéствата на æени 
извúрøени от ïознати 

Дърво Премаза 
кола 

жена е с опасност за 
живота, след като дър-
во падна върху лек ав-
томобил на пътя Па-
зарджик-Белово. ин-
цидентът е станал в ра-
йона между минерален 
плаж "Топлата вода" и 
орешака. в резултат на 
силния порив на вятъ-
ра дървото е паднало 
върху автомобила, в 
който са пътували мъж, 
жена и дете. най-тежко 
е пострадала жената. Тя 
е откарана в мБал Па-
зарджик в тежко състо-
яние. мъжът е с нараня-
вания, детето е невре-
димо. 

разкриха 
оранжерия 

за марихУана
оборудвана нарко-

оранжерия е разкри-
та при съвместна опе-
рация на служители на 
оДмвр-софия и аген-
ция "митници". митни-
чари предприели пре-
търсване на комплекс-
мотел над язовир "ис-
кър", стопанисван от 
криминално проявен 
62-годишен самоковец. 
Те установили специал-
но обособени помеще-
ния за отглеждане на 
марихуана. Две от бун-
галата на комплекса съ-
що били прецизно обо-
рудвани. Установен е и 
наемателят на бунгала-
та - 50-годишен крими-
нално проявен и осъж-
дан столичанин.
Полицай ПосТраДа 

При меле
Полицай е постра-

дал при скандал и по-
бой в ромската махала 
в Шумен. към мястото 
са насочени три поли-
цейски екипа. Унифор-
мените заварили група 
мъже да се бият. Пред-
приели мерки за разде-
ляне на участниците в 
побоя. ситуацията би-
ла овладяна. оказало 
се, че повод за възник-
ване на скандала е сил-
на музика. Бил е уда-
рен 26-годишен поли-
цай. Трима мъже са за-
държани. 

мъж изДъхна
 При изПисване

 оТ Болница
мъж е издъхнал на 

прага на Пета градска 
болница в софия. Той 
е бил пациент на здрав-
ното заведение. При из-
лизане на прага на бол-
ницата му става лошо, а 
малко по-късно е почи-
нал, без да получи ме-
дицинска помощ. раз-
поредена е проверка.

Групата на Борислав 
Димитров – Бобито, ко-
ято беше разбита при 
акция на жандармерия-
та и полицията в Горна 
Оряховица и Румъния, 
мамела жертвите си по 
схемата "полицейска 
акция". 

Това е най-работещи-
ят номер на телефон-
ните измамници от по-
следните 5 години. Гру-
пата на Бобито подби-
рала жертвите най-чес-
то в София. 

как си изБираТ 
жерТваТа?

 Става на случаен 
принцип. Набират кода 
на София 02. И си изби-
рат дадена серия. Като 
влязат в тази серия, за-
почват от 100, 101, 102, 
103, 104… и т. н. Зависи 
колко въртачи са в ця-
лата група. Въртят, дока-
то не попаднат на някой 
възрастен човек, който 
да повярва, че съдейст-
ва на полицията и да бъ-
де измамен. 

кои са сТъПкиТе
 на ТелеФоннаТа 

измама "Полицей-
ска акция"? 

Звъниш и се предста-
вяш за полицай. Най-го-
лям респект буди, ако 
полицейският служител 
е главен инспектор. На-
пример: "От Криминал-
на полиция се обаждам, 
казвам се главен инспек-
тор Маринов (или Ива-
нов, Петров)". След като 
вече възрастният човек 
е повярвал, измамникът 
обяснява, че е необходи-
мо неговото гражданско 

с ъ -
д е й -
ствие: 
" Г о с -
пожо, 
обаж-
дам ви 
се във 
в р ъ з -
ка с 
т о в а , 
че усилено се правят те-
лефонни измами. В мо-
мента сме по следите на 
една от тях. Беше извър-
шена спецакция от наши-
те колеги и са заловени 
трима телефонни измам-

ници. Ще ви обясня за-
що точно на вас се обаж-
дам. В тартора на група-
та беше открит списък с 
имена. В листчето откри-
хме и вашия телефон и 
име. Вие сте набеляза-
на за жертва. Искам да 
ни съдействате!" След 
това измамникът убеж-
дава жертвата, че ще й 
се обади истински теле-
фонен измамник, който 

полицията 
подслушва. 

Д р у г 
въртач се 
о б а ж д а . 
Вече раз-
играва те-
лефонната 
измама, а 
възрастни-
ят човек е 
предупре-
ден за това 

обаждане и знае, че съ-
действа на полицията: 
"Ало, майко чуваш ли 
ме, майко!" - измамникът 
плаче на тези реплики. 
"Майко, аз съм. Напра-
вих беля. Катастрофирах 

и блъснах човек. Тряб-
ва да дадеш пари на ад-
вокат". 

Следва друго обаж-
дане: "Ако не дадеш па-
рите, веднага ще ти от-
режа главата и ще ти я 
сложа между краката! 
Знам къде живееш! Ще 
изпратя моите хора!"

Тогава възрастни-
ят човек вече е повяр-
вал, събира всичките 
си спестявания и ги ос-
тавя до кофа за боклук 
или ги хвърля през те-
расата. А мнимият по-
лицай обещава да ги 
върне, след като задър-
жат измамниците. 

Схемата "полицей-
ска акция" е измислена 
от Кольо по прякор Ми-
шинито от Горна Оря-
ховица, докато лежал 
в затвора за измами. 
Макар и зад решетки-
те, той продължавал да 
мами и да изкарва до-
бри печалби на гърба 
на възрастните хора. В 
момента е на свобода 
и живее в лукс. 

та, както и да из-
пълняват разпо-
режданията на 
контролните ор-
гани. Имаме кон-
статирани случаи 
на водачи, кои-
то нарушават за-
браната за движе-
ние в аварийната 
лента. Те са око-
ло десет”, поясни 
главен инспектор 

Георгиев и припомни, че глобата за 
това нарушение е 1000 лв., а шофьор-
ската книжка се отнема за 3 месеца.

Близо 30 000 автомобила са проверили ин-
спекторите на Националното тол управление в 
празничните дни за платена винетна такса, съ-
общиха от управлението към пътната агенция. 
Установени са 1400 нарушители, като повече от 
половината от тях са чужденци.

На нарушителите са наложени 1188 компенса-
торни такси, от които 707 са на автомобили с чуж-
дестранни регистрационни номера. Най-много 
компенсаторни такси са наложени на водачите 
на леки автомобили - 1119, като от тях 680 са на 
чужденци. Съставени са и 208 акта за установя-
ване на административно нарушение.

Нарушители на 
ТОЛ систематаОбщо 68 ката-

строфи, при кои-
то има 98 постра-
дали и двама за-
гинали, са стана-
ли по време на 
в е л и к д е н с к и т е 
празници в Бъл-
гария. Шестима 
от ранените са с 
опасност за живо-
та. Това съобщи 
главен инспектор 
Илия Георгиев от Пътна полиция.

 „Призовавам всички водачи да 
спазват ограниченията и правила-

Домашното насилие е един от 
най-големите проблеми у нас, 
сочи доклад на Българския хел-
зинкски комитет за правата на 
човека през 2018 г. Според ста-
тистиката 95% от убийствата на 
жени са извършени от познати на 
жертвата, в 44% от случаите, за-
вършили фатално, извършители-
те са настоящи или бивши парт-
ньори на жената. 

Ето един от тях: Г. 
се запознава с бившия 
си съпруг през 2009 г. 
в Германия, където и 
двамата са студенти. 
Следва година любов.

През 2010-а два-
мата сключват брак. 
„Първата физическа 
разправа беше още 
декември. Беше ме 
ударил в крака”, каз-
ва тя. От началото  не 
подава жалби в поли-
цията. 

След поредната физическа са-
моразправа Г. стига до болница в 
Германия. Лекарите викат поли-
ция. Тогава идва ред и на първа-

та заповед за незабавна защита. 
Но след няколко седмици Г. от-
ново прибира насилника вкъщи. 
„Месеци след това ме хвана да 
ме души”, казва жертвата. След 
поредните шамари се стига от-
ново до полицията, а след това 
и до следващите заповеди.

Ограничителните заповеди от 
Германия са три. Г. търпяла тор-

моза около половин година. След 
това подала молба за развод. 
„След всичкото насилие в един 
момент видях, че трябва да спа-
ся моя живот”, казва тя.

стотинки.
Ж е н а т а 

събирала па-
рите за ле-
чение и ре-
хабилитация 
с надежда-
та да прохо-
ди. Ивелина 
и з р а б о т в а 
гривни и та-
ка успяла да 
събере пари-
те, които оба-
че й били от-
краднати.

Тя ведна-
га е позвъ-
нила в клона 
на банката, 
който я об-
служва. Спо-

ред онлайн банкирането 
сумата е изтеглена от чуж-
бина, като всяка транзак-
ция е от различен адрес.

От банката са й гаран-
тирали, че ще възстановят 
сумата, която е изтеглена 
от банкирането.

Източиха банкова 
сметка на инвалид

Хакери източиха бан-
ковата сметка на жена в 
инвалидна количка и от-
краднаха 2600 лв.

Ивелина Димитрова от 
русенското село Тръсте-
ник разбрала, че в едната 
от сметките й са останали 

Къща на ало измамник

"Мозъкът"
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Още в най-старите български ръ-
кописни книги, запазени до днес, е 
отбелязана паметта на светите бра-
тя - 14 февруари за св. Кирил и 6 ап-
рил за св. Методий. За техния общ 
празник - 11 май, най-ранният запа-
зен спомен е от XII век. 

Тази дата се чества и през следва-
щите векове като църковна просла-
ва, а през годините на Българското 
възраждане се превръща и в граж-
данско тържество, изразяващо ду-
ховните въжделения на българите 
за църковна и политическа незави-
симост, просвещение и национално 
въздигане. 

Като църковен празник на свети-
те равноапостоли Кирил и Методий 
11 май се установява от 1863 година. 
Той става общоучилищен празник на 
славянските първоучители. Тогава се 
заражда идеята за химн. През 1892 г. в 
Русе Стоян Михайловски, по това вре-
ме учител в мъжката гимназия, напис-
ва "Върви, народе възродени". През 
май 1901 г. учителят от петокласното 
Ловчанско училище Панайот Пипков 

написва музиката към текста и хим-
нът се разпространява и придобива 
известност, като вълнува сърцата ни 
и до днес. 

Първи известия за празнуването 
на Кирил и Методий на 11 май във 
възрожденската ни книжнина нами-
раме в "Христоматия славянского 
языка" от 1852 г. на Неофит Рилски. 
През 1857 г. денят на светите братя 
е почетен в българската църква "Св. 
Стефан" в Цариград. От страниците 
на „Цариградски вестник” от 26 ап-
рил 1858 г. гражданите научават, че 
в Пловдив и други градове българи-
те започнали да честват вместо Три 
светии - светите братя Кирил и Мето-
дий като училищен празник. 

Днес 11 май се отбелязва като 
църковен празник на светите бра-
тя, докато 24 май е утвърден като 
празник на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. 
С въвеждането на Григорианския ка-
лендар през 1916 г. празникът, дър-
жавен и църковен, вече се чества 
на един ден - само на 24 май. След 

Äåí íà ñâåòèòå áðàòÿ 
Êèðèë è Ìåòîäèé

1969 г. се провежда секуларизация  
- отделяне на църковния от светския 
календар, затова имаме два празни-
ка - църковен (11 май) и светски (24 
май). На този ден Българската пра-
вославна църква отбелязва и възста-
новяването на Българската патриар-
шия през 1953 г.

Светите братя Константин-Кирил 
и Методий - създатели и разпростра-
нители на първата славянска азбука 
- глаголицата, са канонизирани ка-
то светци за превода и популяризи-
рането на Библията на старославян-

ски език и за разпространяване на 
християнството сред славяните. Обя-
вени са за съпокровители на Европа 
заедно със св. Бенедикт от папа Йо-
ан Павел II. 

11 май е патронен и професиона-
лен празник на Националната библи-
отека "Св. св. Кирил и Методий". В де-
ня, в който БПЦ почита св. св. Кирил 
и Методий, празнуват библиотечните 
и информационни работници.

на 11 май именици са кирил, ки-
рилка, киро, кирчо, рилка, кинка, 
кера, методи, методий.

 „Сан Клементе“  е ед-
на от известните хрис-
тиянски базилики в 
Рим, Италия, разполо-
жена на около 10 мину-
ти пеша от Колизеума. 
Осветена е в памет на 
четвъртия римски папа 
- свети Климент. В Бъл-
гария църквата „Сан 
Клементе“ е известна с 
това, че в нея е погре-
бан св. Кирил Философ. 
И това не е случайно.

През ІХ век св. св. 
Кирил и Методий оти-
ват в Херсон с мисия 
при хазарите. Мисия-
та се оказала неуспеш-
на, но наред с религи-
озните диспути, солун-
ските братя успели да 
открият мощите на св. 
Климент, който бил лич-
но ръкоположен от св. 
апостол Петър за епис-
коп на Рим. По-късно 
бил изпратен на зато-
чение в Херсон, къде-
то умира мъченически. 
По заповед на импера-
тора бил удавен в мо-
рето, но 7 века след то-
ва, в дните на неговата 
кончина, морето се от-

дръпвало за 7 дена, за 
да могат всички хрис-
тияни да се поклонят 
на мощите на св. Кли-
мент. Това било голя-
мо събитие за Църква-
та, която по това вре-
ме е все още неразде-
лена. Папа Адриан лич-
но посрещнал Кирил и 
Методий извън стените 
на града, защото те но-
сели със себе си светите 
мощи. Посрещането им 
е грандиозно и е запе-
чатано на фреска в „Сан 
Клементе“.

Три дена са били во-
дени служби на тра-
диционните три езика 
плюс славянския. По-
пулярността на двама-
та братя е толкова го-
ляма, че азбуката и кни-
гите на славянски език 
били благословени от 
папата в една от чети-
рите най-големи рим-
ски църкви – „Санта Ма-
рия Маджоре“. Там Кон-
стантин Философ прие-
ма монашеската схима 
(най-висша степен на 
монашеството, с много 
строги обети) и името 

Кирил, с което остава в 
историята. Брат му Ме-
тодий е издигнат от па-
пата за Архиепископ на 
Великоморавия и про-
дължава там делото на 
славянското просвеще-
ние.

След знаменития си 
диспут за светата Трои-
ца, две години след вли-
зането си във Вечния 
град, св. Кирил нена-
дейно заболява и скло-
пява очи тук на 14 фев-

руари 869 г.
Въпреки че 

папата разре-
шил на св. Ме-
тодий да от-
несе тленни-
те останки на 
брат си в род-
ния им град 
Солун, накрая 
той отстъпил 
пред молби-
те му тялото 
на св. Кирил 
да бъде по-

гребано в „Сан Клемен-
те“. Положили го в мра-
морен саркофаг отдясно 
на олтара и изобразили 
неговия лик.

Днес поклоненията 
се извършват от лява-
та страна на олтара, 
където е запазен гроб, 
зидан с тухли. До ден-
днешен е спорно точ-
ното място на гроба на 
св. Кирил. 

Сега гробът на св. Ки-
рил е задължително 
място за поклонение на 
всички славяни, които е 
дарил с писменост. Поч-
ти всички държави, ко-
ито ползват кирилицата, 
са поставили свои памет-
ни плочи. Цар Борис ІІІ е 
първият държавник, по-
ставил паметна плоча 
още през 1929 г. 

Огромно мозаечно 
табло, изобразяващо 
светите братя Кирил и 
Методий, украсява вто-
рото ниво на храма. Из-
пълнено е през 1975 г., 

„ÑÀÍ ÊËÅÌÅÍÒÅ” Â ÐÈÌ – 
ãðîáíèöàòà íà ïúðâîó÷èòåëÿ

гребано в „Сан Клемен-
те“. Положили го в мра-
морен саркофаг отдясно 
на олтара и изобразили 

Днес поклоненията 
се извършват от лява-

зидан с тухли. До ден-
днешен е спорно точ-

Сега гробът на св. Ки-
рил е задължително 
място за поклонение на 

на олтара и изобразили 

Папата приема Кирил и Методий
 и признава тяхното дело

Папа Адриан II

а надписът гласи: „На 
славянските първо-
учители от признател-
ния български народ“. 

Встрани има един 
калаен венец, на който 
е изписано: „На създа-
телите на българска-
та славянска писме-
ност от Тодор Живков, 
председател на Дър-
жавния съвет на На-
родна Република Бъл-
гария, юни 1975 г.“
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Многократно са изра-
зявани мнения, обстоя-
телства и факти от стра-
ниците на вашия вест-
ник, отнасящи се до по-
рочно проведения IV 
конгрес на СП-2004 на 
3 юни 2017 г.

На практика  вече 
почти две години, а и 
повече (след смъртта на 
титуляра – председате-
ля Цветан Минков) съ-
юзът е без председател, 
а отговорността за орга-
низационното и най-ве-
че финансовото състо-
яние през този период 
лежи върху нелегитим-
ната председателка Ва-
лентина Николова.

Нейните твърдения в 

12
Íe çамесваéте в 

иçмисëиöи пенсионерската 
органиçаöиÿ в Áреçник 

Съюзен живот Читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Ще заведа съдебен иск

Èмотите на ÑП-2004

Ãîñòîïðèåìñòâî  ïî áúëãàðñêè
теки вратите на 
някоя вила се 
отворят госто-
приемно.

Така стана 
при послед-
ния  ни поход 
до местност-
та Трите бора. 
Уморени и вече 
огладнели, ние 
от групата "ру-
сенски турис-
ти" бяхме пока-
нени да влезем 
в подредена-
та стая за гости 
във вилата на 
общия ни при-

ятел гено.
както преди две години, 

така и сега домакинът ни по-
срещна с току-що изпечената 
пита, излязла изпод майстор-
ските ръце на съпругата му. 
всички чаши бяха напълнени с 
червено домашно вино, а тра-
пезата - отрупана с храна, из-
вадена от туристическите ра-
ници. след обилния обяд и сле-
добедното кафе всички изля-
зохме на красивата тераса под 
лозницата и огромния бор, за 
да се порадваме на слънчевия 
ден, в който имаше всичко - и 
дълъг поход, и приятна отмо-
ра, и веселие, и думи на бла-
годарност за хубавото българ-
ско гостоприемство.

Текст и снимка
 александрина Шаханова, 

русе
хубаво е, когато след дълъг 

път по стръмните горски пъ-

В медийното пространство често се появяват  
материали, свързани със състоянието на Съюза 
на  пенсионерите-2004. Незнайно защо никой и 
никъде не засяга въпроса този съюз има ли имо-
ти или не. Покойният  председател Цветан Мин-
ков говореше за  помещения в центъра на Со-
фия и дарение в гр. Банкя на ул."Княз Борис  I", 
граничещо с УПИ Х2924, кв.43 А. По този повод  
той използваше адвокат и водеше преписка със 
Софийска община. 

Като член на ръководството на СП-2004, из-
бран на III конгрес, многократно съм настоявал 
имотното  състояние да бъде изяснено на засе-
дания на ръководните органи на съюза, но това 
беше оставено без  последствия.  

Тези въпроси не бяха засегнати и в основния 
доклад на IV конгрес, както и в отчетния доклад 
на Контролната  комисия, а Валентина Николо-
ва и ръководството на конгреса ми отнеха пра-
вото на изказване. 

Поради отбягване на отговор на този въпрос 
беше подадена жалба до Софийска градска про-
куратура за установяване на  обстоятелствата, 
свързани с имотa в гр. Банкя. 

На основание на Устава на СП-2004 лицето Ва-
лентина Николова е длъжна да даде публичен 
отговор има ли съюзът имоти, каква е тяхната 
съдба, каква е преписката със Столичната об-
щина и какво е състоянието на   имота в гр. Бан-
кя и ползва ли се.

инж. стефан сТеФанов, 
учредител и член на иБ на нсП 

Неверни твърдения в статия
 на Валентина Николова в бр. 15

инж. Петър Петров  е бил директор на два машиностро-
ителни завода в горна оряховица и ловеч,  награден за до-
бра работа със златен орден на труда. от 1981 до 1992 г.  
работи в окръжния и областния народен съвет в ловеч. 
от 1991 до 2007 г. е общински съветник четири поредни 
мандата, а от 2007 до 2009 г. е съветник в мвр. след пен-
сионирането си през 2012 г. е избран за зам.-председател 
на Федерацията на пенсионерите и възрастните хора в България. През 
2016 г.  е избран за  председател на столичната организация на сП-2004 
с председател цветан минков. от 2018 г. е председател на новоучреде-
ния нов съюз на пенсионерите в България. През 2016 г. създава самоде-
ен сатиричен състав на пенсионерите от столицата и при вход свободен 
съставът има над 40 изяви сред пенсионерите в столицата и страната.

статията й от 10 април 
2019 г. във вашия вест-
ник са отново инсинуа-
ции и свободни съчине-
ния. Моят отговор на те-
зи лъжи е:

Първо – нямам пра-
во и не бих го напра-
вил да се самопредла-
гам за председател на 
СП-2004, което не се 
разрешава от Устава и 
ЗЮЛНЦ. Аморално е!

второ – в дневния 
ред на конгреса липсва 
точка за избор на пред-
седател и не са обсъжда-
ни кандидатури (пред-
варителни и по време 
на конгреса) за избор на 
нов председател. Лъжа 
е, че на конгреса според 

ложение с входящ но-
мер до ЦС с протоколно 
решение от зам.-пред-
седателя Лили Кръсте-
ва, от което е видно, че 
кандидатурата ми е из-
дигната с решение на 
Столичната организа-
ция на СП-2004.

Няма как починалият 
председател Цв. Мин-
ков да ме гони, след ка-
то преди това в негово 
и Ваше присъствие, г-жо 
Николова, бях избран за 
председател на Столич-
ната организация. За те-
зи неистини и за всич-
ки останали лъжи гос-
пожа Николова трябва 
да се подготви за отго-
вор пред съда, тъй ка-
то ще заведа втори съ-
дебен иск.

Нека е ясно, че  аз 
престанах да се инте-
ресувам от състояние-
то на СП-2004. Нашият 
Нов съюз на пенсионе-
рите е с отворени вра-
ти за всички желаещи 
пенсионери и вече се 
радваме на постоянно 
нарастващата членска 
маса.

Петър ПеТров, 
председател 

на нов съюз на 
пенсионерите и 

делегат все още на 
IV конгрес на сП-2004

г-жа Николова са гласу-
вали за мен само 2 гласа.

Трето – никой не ми е 
искал да представя пис-
мени данни за общест-
вената ми дейност пре-
ди влизането ми в съ-
юза, нито когато бях 
избран през 2016 г. за 
председател на Софий-
ската градска организа-
ция на СП-2004.

Четвърто – друже-
ството, което издигна 
моята кандидатура с 
над 100 членове, не се 
казва „Нов живот“, кое-
то потвърждава неиск-
реността на Николова. 

Столичната органи-
зация внесе още преди 
конгреса писмено пред-

В статия, публикувана в няколко пенсионерски 
вестника, лицето Валентина Николова твърди, че 
инж. П. Петров е посетил гр. Брезник за получава-
не на средства чрез изнудване на пенсионерска-
та организация. Това е измислица, клевета и въз-
мутителна манипулация. Сатиричният състав не е  
посещавал този град. Той е изнесъл три предста-
вления в община Перник, напълно безплатни за 
публиката и посрещнати с интерес от нея. 

В Брезник няма кино, няма театър. Интересно 
защо, вместо да съчинява измислици, Валентина 
Николова не организира   безплатно представле-
ние или концерт за възрастните хора. Нали се хва-
ли, че работи за тях? И защо от цитираните ней-
ни митинги, споразумения и международни изя-
ви няма ефект и реален резултат за пенсионери-
те, особено за тези в малките общини?

Що се отнася за Брезнишката пенсионерска ор-
ганизация, тя е демократична и независима  в сво-
ята дейност. Има разнообразни изяви, работи в 
сътрудничество с общината и се радва на нейна-
та подкрепа. Организацията споделя принципи-
те, стила и методите на работа, прокламирани и 
осъществявани от Нов съюз на пенсионерите, и 
участва в неговите действия.  

Напразни ще останат опитите и усилията на В. 
Николова да руши репутацията, да уронва дос-
тойнството и  да създава грешен образ, без до-
казателства, на личности, широко известни в об-
ществения и стопанския живот в Пернишка област. 

 златка василева, 
 член на обл.с на нсП - Перник

В препълнен салон с пенсионери от клубове-
те „Пенсионери”, „Инвалиди” и „БЧК” знаменитата 
спортистка Йорданка Благоева сърдечно беше по-
срещната по повод представянето на книгата „Бо-
соногата Кралица – Йорданка Благоева, и седем-
те крачки към върха” с автор Юлия Пискулийска.

Срещата беше открита от инж. Стефан Харизанов, 
председател на пенсионерското дружество „Лозе-
нец”, с кратко представяне на Йорданка Благоева и 
книгата за нейния живот и постиженията й във ви-
сокия скок. Гостенката бе поздравена от певческо-
инструменталната група с ръководител Йорданка 
Георгиева от клуба по интереси „Алеко”. На успе-
хите на г-жа Благоева специално бе посветено сти-
хотворението „Пожелания с поклон” от поетесата 
д-р Мария Попсавова.

В непринудена и приятелска обстановка име-
нитата спортистка разказа за детството си, за учи-
лището, студентството и за своите постижения в 
спорта. По думите на авторката на книгата „Всички 
крачки по нейния път – жизнен и професионален, 
са белязани от предизвикателства и усилен труд, но 

и от безкрайна радост и осъществени мечти. Защо-
то рекордите и медалите не изчерпват поводите за 
гордост в нейния живот”.

На промоционална цена бе предложена книга-
та с автографи и благопожелания от г-жа Благоева.

Срещата завърши с почерпка на участниците.
инж. ст. харизанов

ПРАВо НА оТГоВоР

В препълнен салон с пенсионери от клубове-
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трябва да се "изтласка 
от Европа". Завладяна-
та територия трябва да 
бъде колонизирана от 
германците, а ресурси-
те да бъдат поставени 
в служба на Райха.

Безспорно за на-
цистка Германия това 
е война за унищожава-
не, а за СССР – война за 
оцеляване, за правото 
на неговите народи на 
съществувание. Втора-
та световна война не 
може да бъде сведена 
само до  описанието 

на бойните действия. Една от 
нейните малко познати стра-
ни е конкретното осъществя-
ване на нацистките планове 
в завладените съветски зе-
ми. Окупираните територии 
на СССР се разчленяват на от-
делни части. Прибалтика и по-
голямата част от Беларус са 
включени в райхскомисариа-
та "остланд", Украйна и юж-
ните райони на Беларус – в 

състава на райхскомисариата 
"Украйна". Двата райхскоми-
сариата са третирани като ра-
йони, подлежащи на "коло-

низация", т.е. в превръщане-
то им в колонии на Райха. Бе-
сарабия и земите между ре-
ките Днестър и Южен Буг се 
окупират от румъния. Част от 

литва и Беларус формират 
окръг "Белосток" и са вклю-
чени непосредствено в Рай-
ха, част от западна Украйна 
е обявена за генерал-губер-
наторство. Районите около 
фронтовата линия са под пря-
кото управление на Вермах-
та. За управлението на завла-
дените земи отговаря минис-
терството за източните тери-
тории, а полицейската власт е 
в ръцете на райхсфюрера на 
СС Хайнрих Химлер. 

Всички ресурси в завоюва-
ните области са обявени за 
собственост на Райха. След 
Вермахта в окупираните те-
ритории навлизат както чи-
новници, така и представи-
тели на големите концерни 
(„Круп” и др.), които поставят 
под свой контрол промиш-
леността. около 22 мили-
она души са били привле-
чени да работят "в името на 
германските цели и под гер-
мански надзор". В заводите 
е въведен принудителен, на 
практика робски труд. Работ-
ният ден е бил с продължи-
телност 14-16 часа в деноно-
щие. Храната е била изклю-
чително оскъдна. От първи-
те дни на войната окупаци-
онните власти обявяват, че 
земята и колхозното имуще-

ство преминават в тяхна соб-
ственост. Колхозният строй е 
запазен, за да се конфискува 
безпрепятствено земеделска-
та продукция за нуждите на 

Райха. По-късно тази полити-
ка се диференцира с въвежда-
не на общинна форма на зе-
меделие. На окупираните те-
ритории хитлеристите забра-
няват всички обществени ор-
ганизации, провеждането на 
митинги и събрания, затварят 
театрите, музеите, универси-
тетите, училищата и даже дет-
ските градини.

Една от най-трагичните 
страници на Великата оте-
чествена война е история-
та на "остарбайтерите" (из-
точните работници). По съ-
ветски данни в Райха са из-
пратени 5,3 милиона съвет-
ски граждани, по германски 
– 2,8 милиона души. Разли-
ката се обяснява с това, че 
германската статистика от-
чита "остарбайтерите", кои-
то са в границите на Герма-

ния до 1937 г., докато техни-
ят труд е бил използван във 
всички окупирани от наци-
стите страни. Около 2,2 ми-
лиона "остарбайтери" уми-
рат през годините на вой-
ната.

Друга трагична страница 
е нацисткият плен. По гер-
мански източници като во-
еннопленници, сред които 
са включени не само бойци-
те на Червената армия, а всич-
ки способни да носят оръжие, 
са взети 5,7 милиона съвет-
ски граждани. Около 1 мили-
он пленници в годините на 
войната принудително или 
доброволно изразяват "жела-
ние да помогнат" на хитлерис-
тите. в концентрационните 
лагери загиват 3,3 милиона 
пленени (57%), от тях почти 
2 милиона души до февру-
ари 1942 г. 

Гибелта на такова огромно 
количество хора е свързана 
с нечовешките условия на 
транспортиране, настанява-
не и бит на пленниците, как-
то и с преднамереното им из-
биване. Първата работа е би-
ло да се отделят и разстре-
лят комисарите (комунисти-
те), евреите и други радикал-
ни и вредни елементи. На оку-
пираните територии и в Рай-
ха нацистите изграждат гъста 
мрежа от големи и по-малки 
концлагери. Пленниците са 
държани в студени и непри-
годни за живот помещения. 
Храната е била минимална. 
Разработен е даже "хляб за 
руснаци" по специална ре-
цепта.

13История Трибуна

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

AКТ ЗА ВОЕННА КАПИТУЛАЦИЯ

Тежко изпитание за СССР

9 МАЙ - краят 
на кръвопролитието

От стр. 1
Съветската делега-

ция се води от маршал 
Жуков, американска-
та – от генерал Спатс, 
британската – от мар-
шал Тедър, френската 
– от генерал Дьо Латр 
дьо Тасини. От името 
на Райха подписва фел-
дмаршал Кайтел. Това е 
краят на Втората све-
товна война. Новина-
та за капитулацията на 
Германия обикаля като 
светкавица целия свят. 
В СССР тя е посрещната 
с грандиозно ликуване. 
Милиони хора изли-
зат по улиците на гра-
довете и селата в ця-
лата страна. Приключ-
ва 1418-дневната епо-
пея, наречена Велика-

отечествена война, зад 
която се крие море от 
лишения и страдания, 

мъка от пораженията и 
радост от големите по-
беди. 

На 9 май 1945 г. с подписване на капи-
тулацията на Германия завършва Втората 
световна война. В нея освен СССР участ-
ват още 60 държави, като пряко е засег-

нато 80% от населението на земята. Во-
енните действия се водят на териториите 
на 40 държави. Загиват приблизително 57 
милиона души.

Âторото раæдане на Åâропа
Датата 9 май не е избрана случайно за 

празнуване на Деня на Европа. 
Това е датата на второто раждане на 

Европа, която благодарение победата на 
Съветската армия в съюз с армиите на ан-
тихитлеристката коалиция се е спасила 
от смъртна опасност от хитлерофашист-
ката чума.

“Ние, долуподписа-
ните, действайки от 
името на Германско-
то върховно команд-
ване, се съгласяваме за 
безусловната капиту-
лация на всички наши 
въоръжени сили на су-
ша, море и във възду-
ха, а също всички сили, 
намиращи се в насто-
ящия момент под нем-
ско командване, преда-
ваме на подчинение на 
Върховното главно ко-
мандване на Червена-
та армия и едновре-

менно на Върховното 
командване на съюзни-

ческите експедицион-
ни сили.”

Основна заслуга за раз-
грома на хитлерист-
ките пълчища в Евро-

па има СССР. Военният сблъ-
сък между нацистка Герма-
ния и СССР започва рано 
сутринта на 22 юни 1941 г., 
когато германските войски 
нахлуват в пределите на СС-
СР по цялото протежение на 
западната граница от Бал-
тийско море до Карпатите. 
Започва война, 
невиждана по-
рано в човеш-
ката история, 
м н о г о к р а т н о 
превъзхожда-
ща Първата 
световна (1914-
1918 г.) по сво-
ята унищожи-
телна сила.

Изхождайки 
от старата идея 
"Drang nach 
Osten" (Поход 
на изток), Адолф 
Хитлер обосно-
вава своята тео-
рия за разширя-
ване на жизне-
ното простран-
ство на герман-
ската нация, ко-
ето може да ста-
не само за смет-
ка на Русия. Той 
твърди, че славяните са роде-
ни роби, които разбират са-
мо от камшик. Съгласно ге-
нералния план "Ост" Русия 

Битката за Сталинград

лондон ликува след победата

Последната снимка на Хитлер -
 20 април 1945 г.

Войната с нацистка Германия е изключително тежко из-
питание за СССР. Зад фасадата на победата се крият мно-
го тежки рани,  които оказват влияние на по-нататъшното 
развитие на СССР. 

Грандиозни са човешките загуби. След разсекретяването на 
документите става ясно, че загубите на Червената армия са 
8,7 милиона души. има много ранени и осакатени. В същото вре-
ме демографите оценяват общите загуби на СССР на 27 мили-
она души. СССР излиза от войната с десетки хиляди разруше-
ни градове и села, с разбита икономика, с едностранно развит 
военнопромишлен комплекс, с нарушена социална структура. 
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иван васев

Последният да духне свещта
От стр. 1
Този век последен 

ли ще бъде за българ-
ската държава или не?  
Отговор от политици-
те няма – техният хо-
ризонт е до избори-
те. Учените дават раз-
нопосочни отговори. 
Проф. Петър Иванов, 
директор на Демограф-
ския институт към БАН, 
е категоричен: „Бълга-
рия е в клинична демо-
графска смърт. Въпро-
сът е екзистенциален 
за България. България 
изчезва”. Проф. д-р На-
ко Стефанов говори за 
демографска катастро-
фа и твърди, че тя за-
страшава национална-
та сигурност. По-голям 
оптимист е доц. д-р Ге-
орги Бърдаров от СУ 
„Св. Кл.Охридски”, кой-
то приема, че в страната 
има демографска кри-
за, динамиката на раз-
витие на съвременния 
свят е много голяма и 
с последователни уси-
лия въпросът може да 
бъде решен.      

оцеляванеТо 
 не ТърПи 
оТлагане

Истината е една. Въ-
просът е основен, въз-
лов, съдбоносен и е 
невъзможно отлага-
не. Всяка година един 
голям областен град 
отива в небитието. Ве-
че 60 % от страната е 
демографска пустиня 
(под 10 човека на кв. 
км). Проблемът е ком-
плексен – той се отра-
зява на икономическо-
то развитие, социална-
та политика, здравео-
пазването. В 21 век, ко-
гато човешкият потен-
циал се превръща в ос-
новен ресурс, България 
търпи колосални загуби 
в жива сила и енергия. 
Факторите, обуславящи 
срива, са преки, непре-
ки и външни (глобал-
ни). Оказва се, че ни-
ската раждаемост и на-
маляването на жените 
във фертилна възраст 
не са драматични, до-
ри България е по сре-
дата сред европейски-
те страни (най-ниска в 
Италия – 7,6 промила, 
България – 9 промила, 
Ирландия – най-висока 
с 12,9.). Другите показа-
тели - смъртност и еми-
грация, обаче са ката-
строфални. С 15,5 про-
мила смъртност сме на 
първо място не само 
в Европа, но и в света, 
делейки „короната” със 
Свазиленд, където 50 % 
от населението е бол-
но от СПИН. В най-бе-
дния и обезлюден ра-
йон в Европа – Севе-
розапада, смъртността 
надминава 30 проми-
ла, сравнимо с панде-
мии и войни. Масовата 
емиграция след 1989 г. 

е другата жестока ра-
на в снагата на Бълга-
рия. Повече от милион 
българи станаха гурбет-
чии в търсене на по-до-
бър живот. В Испания, 
Гърция, Италия, Герма-
ния, САЩ се установи-
ха стотици хиляди, го-
ляма част млади и висо-
ко образовани българи. 
Вероятността да се вър-
нат е илюзорна. Според 
известния журналист и 
инвеститор Васил Васи-
лев от началото на пре-
хода България е загуби-
ла над 120 млрд. евро 
от изтичането на чо-
вешки потенциал в за-
падна посока.      
Три ДесеТилеТия 
към ПроПасТТа

Високата смъртност 
и масовата емиграция 

тласкат страната към 
пропастта, но те не са 
единствените факто-
ри. Социалната бед-
ност и несигурност, ни-
ското ниво на социал-
на осигуреност, раз-
падът на семейството, 
ужасяващото социално 
неравенство, подмя-
ната на християнските 
ценности с либерални-
те – свръхиндивидуал-
ност и свръхпотреби-
телство, пораждат ог-
ромни диспропорции 
и социални, етнически 
и религиозни напреже-
ния. Пред голяма част 
от населението стои въ-
просът с оцеляването. 
А когато става дума за 
оцеляване, понятия ка-
то нравствени ценнос-
ти, чест и достойнство 
губят значение.        

 При преброяването 
през 1985 г. население-
то възлиза на 8 948 649 
човека. Съветският де-
мограф-статистик Щем-
пел прогнозираше през 
2000 г.  то да бъде 9,5 
млн. Сега обаче сме под 
7 млн. А според Центъ-
ра за демографска по-
литика през 2050 г. то 
ще бъде около 5,5 млн., 
като циганите ще са 
3,5 млн., турците – 1,2 
млн., а държавнотвор-
ческият етнос, бълга-
рите – само 800 хиляди.                                             
Всеки математик може 
да изчисли датата, де-

ня и часа, когато по-
следният българин ще 
духне свещта и ще за-
ключи вратата. Статис-
тиците обаче знаят, че 
социалните процеси се 
развиват като нелине-
ен вектор – възможни 
са отклонения в различ-
ни посоки според ока-
заните въздействия. Но 
съществува и т.нар. кас-
каден провал – сривът 
в една социална сфера 
може да доведе до срив 
във всички останали.                               

в Тази БорБа  
няма свиДеТели

Великият комбина-
тор Остап Сюлейман 
Берта Мария Бендер 
Бей беше дал верния 
способ за спасение. Но 
не индивидуално! Ин-
дивидуалният път води 

до Терминал 2 или гро-
бищния парк. Всички за-
едно!

Късият път за изход 
от тунела е внос на жи-
ва сила и работна ръка. 
По-малко експертите и 
повече политиците го-
ворят за реемиграция. 
Вярвате ли, че 2 млн. 
българи ще се завар-
нат? Тогава защо досе-
га не са го направили? 
Те бяха прогонени и на-
мериха по-уютни места 
за живот. Второто пред-
ложение е да се обър-
нем към старата диаспо-
ра в Молдова, Украйна и 
други страни. И сега от 
Украйна и Молдова ид-
ват сезонни работници 
по морето. И си отиват. 
Работодателите и дър-
жавата невинаги са дос-
татъчно гостоприемни, 
по-често груби, алчни 
и корумпирани. Оста-
ват мигрантите от дру-
ги страни. Да, други дър-
жави го правят успеш-

но. Но да сте чули за 
привличане на образо-
вани, високо квалифи-
цирани, от нашата ре-
лигия хора? Потоците 
преминаваха тук като 
през пустиня на път за 
обетованите западни 
земи. Специалистите 
говорят, че не е далеч 
денят, когато върху нас 
ще се изсипе цунами от 
климатични мигранти. 
Пустините ще тласнат 
милиони на север не 
за по-добър живот, а 
за оцеляване. После-
диците са неизвестни.                                                         
Остава вторият, труд-
ният и неизбежен път. 
Незабавна национална 
стратегия с много аспе-
кти и задачи в три ос-
новни направления. Не 
може да се говори за 
нормално функциони-

раща държава и 
управление при 
тази чудовищна 
смъртност. Яв-
но този модел на 
здравеопазване 
е порочен, скъп 
и съвършено не-
ефективен. Полу-
фалиралите тър-
говски дружества 
не лекуват, а тър-
сят пари за оцеля-
ване. Колкото по-
бързо се смени, 
толкова повече 
човешки животи 
ще бъдат спасени. 

 Второто на-
правление е бър-

зи мерки за преодо-
ляване на социална-
та бедност и несигур-
ност. Проблемът ня-
ма да се реши с раз-
даване на пари. Трябва 
да се преодолее чудо-
вищното социално не-
равенство, запушване 
на паричните пробой-
ни с раздутата адми-
нистрация и пилеене-
то на средства, внед-
ряване на високите 
технологии, стимули-
ране на научния по-
тенциал и най-важно-
то – връщане на „усе-
щането” за върховен-
ство на закона и спра-
ведливост вместо усе-
щането за корупция.                                                                
Третото направление 
е грижа, закрила и под-
крепа на семейството. 
Тук са наложителни за-
конодателни промени, 
финансови стимули, 
развитие на мрежата 
за отглеждане и обра-
зование на децата. 

Тържествата по повод 143-годишнината 
от Априлската епопея приключиха на площад 
„20 април” в Панагюрище. Стотици българи 
участваха във възстановките и като публи-
ка в Копривщица и Клисура. Всичко бе вълну-
ващо, добре организирано, богато отразено. 
Президентът и председателката на парла-
мента произнесоха трогателни речи. Трудно 
бе обаче за родителите да обяснят на деца-
та си защо това се случва на 1 май, след ка-
то въстанието е Априлско?! Помагам им – за 
да бъде изместено вниманието от Междуна-
родния ден на труда…

Близо 25 хил. души се събраха под знаме-
ната, предимно симпатизанти и членове на 
БСП, на мирен марш и протестен митинг в 
центъра на столицата. Как реагираха „неза-
висимите” национални електронни канали за 
информация и не само те? Някои направо пре-
небрегнаха събитието. Други показаха за се-
кунди нещичко с тенденциозен коментар, че 
са създадени притеснения поради блокирани 
улици и булеварди от дошлите с рейсове про-
винциалисти. Пропуснат бе дребният факт, 
че за превозването на подобно количество 

хора автобусите в зависимост от местата 
щяха да бъдат между 420 и 500. Няма къде 
да се паркират толкова транспортни сред-
ства на площада пред „Александър Невски”. 
Макар че на празниците софиянци масово се 
изнасят по родните места и градът опустя-
ва. Най-тарикатски постъпи „обществена-
та” телевизия. Под мъдрото ръководство на 
временния си директор Емил Кошлуков – от-
кровен борец срещу комунизма, не бе допус-
нат репортаж. Две минути бяха отделени с 
„Платена форма”, т.е. като реклама за пас-
та за зъби, но под рубриката „Евроизбори”. 

Към отговора за невръстните потомци 
защо са първомайски демонстрациите на 
Априлската епопея ще добавим пояснение 
за класацията на „Репортери без граница”, 
следяща за свободата на словото в над 150 
страни. На 111-о място сме не понеже бият с 
тояги журналистите, а заради притиснати 
в ъгъла от държавната машина издатели и 
главни редактори. Тресе ги страх върховни-
ят господар да не се разсърди, прокуратура-
та да не ги погне с голямата бухалка, данъч-
ни да не ги полазят…

Цензурата у нас е рафинирана, маскирана, 
коварна. Целта е читатели и зрители да на-
учават не истината, а захаросани манипула-
ции, внушаващи, че може и да сме зле, но по-
добре няма как да бъдем.

Цензурата

Петьо ДаФинкиЧев

МълНия

либералната идеология, стимулираща инди-
видуализма, хедонизма и „многполовото” обще-
ство, трябва да срещне решителен отпор не са-
мо от обществото, но и от държавните струк-
тури.  Но и това не е достатъчно. Нужна е доза 
оптимизъм, тласък и чист въздух. и още – от-
немане възможността на политиците да тру-
пат рейтинг, насъсквайки половината българи 
срещу другата половина. Крайно време е стого-
дишната гражданска война да приключи. 

В тази битка за национално оцеляване  сви-
детели няма. Всички сме на сцената. Бъдещето 
зависи от нас – днешните българи. 

 Защото е 12 без 5.   
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî

Продукта „Менмакс” можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата 

 https://biotica.bg/ или в аптеките. 

Промоционална цена: 
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.)

Здравейте, приятели. 
Искам да споделя полез-
на информация с всеки, 

който знае какво е бол-
ка при уриниране и на-
рушена ерекция.

Преди една година аз 
успях да се отърва от 
простатита. Направих го 
за малко повече от 2 ме-
сеца, “унищожих” хро-
ничния простатит, който 
ме измъчваше от годи-
ни, а и ми подобри по-
тентността. Простатитът 
се появи при мен пре-
ди 8 години. Тогава ра-
ботех по строежите и 
си простудих простата-
та. Появиха се дърпащи 
болки, често уриниране 
и всичко останало.

През годините опитах 
антибиотици, различни 
народни средства, лека-
ри. Получиха се някакви 

резултати, но хронични-
ят простатит си остана. 

Започнаха проблеми 
с потентността, които, 
както каза докторът, са 
в пряка зависимост от 
заболяването, а това се 
случва при 90% от мъ-
жете, които страдат от 
простатит. В началото 
потенцията стана вяла, а 
след това започна поня-
кога да изчезва напъл-

но. Аз съм само на 47 
години и да свърша със 
сексуалния си живот, не 
бях готов.

аз успях да си по-
добря потентността и 
да се отърва от хро-
ничния простатит на-
пълно! Помогна ми пре-
паратът менмакс, кой-
то го купих, защото ми 
го препоръча един въз-
растен лекар. Но той се 
оказа, че е и най-ефек-
тивен. Освен това ефек-
тът от него се усети поч-
ти веднага.

Сутрешна ерекция 
нямах от 10 години, 
още преди проблеми-
те с потентността. А тук 
се появи едва няколко 
дни след началото на 

приемането на препа-
рата. Искаше ми се да 
се нахвърля на всички 
жени около мен, добре 
че наблизо е съпругата 
ми. С времето от мен-
макс нещата ставаха са-
мо по-добри.

Започнаха да из-
чезват симптомите на 
простатита. След около 
2–3 месеца си направих 
тестове и те показаха, 

че простатит няма. Ми-
наха повече от 10 ме-
сеца и него (простати-
та) го няма. 

Препоръчах този пре-
парат на няколко от по-
знатите ми и той и на тях 
им помогна. Те също се 
избавиха от хроничния 
простатит, както им из-
чезнаха и проблемите с 
потентността. 

Погледнете снимката 
ми! Преди една година 
за първи път  опитах 
менмакс и оттогава, 
като че се подмладих с 
10 години. Първия осе-
заем ефект усетих едва 
след седмица. Болки-
те започнаха да изчез-
ват, честото уриниране 
престана. 

ÌÎßÒА ÒАÉÍА ÇА 
ÇДÐАÂА ÏÐÎÑÒАÒА

Този простичък метод е достъпен за всеки. 
Той помага на хората.

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на България“

за контакти: вита херб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Преди години же-
на ми почина и пре-
живях силен стрес. По 
тялото ми започнаха 
да излизат червени 
петна, които много 
ме сърбяха. Оказа се 
псориазис, който се 
отключил на нервна 
почва. Лекуваха ме по 
болници, ходих на те-
рапии, но след време 
петната пак се появя-
ваха. Лятото от слън-
цето и морето се по-
оправях, но дойдеше 
ли есента, псориази-
сът се появяваше от-
ново.  

Един ден дъщеря 
ми дойде от София и 
ми донесе Псориазал 

Бойчо Бойчев, Варна

за подпомагане 
на кожното кръво-
снабдяване;
за стабилизиране 

на кръвоносните съ-
дове, на кожата и на 
процесите на епита-
лизация.

Основната със-
тавка на Псориазал 
Плюс е корен от сар-
сапарила. Това е бил-
ка, използвана от ве-
кове за лечение на 
кожата и пречиства-
не на кръвта.

Медицински про-
учвания потвържда-
ват традиционната 
употреба на сарса-
парила за кожни про-
блеми като псори-
азис, екзема и акне. В 
New England Journal 
of Medicine е пуб-
ликувано изследва-
не, че сарсапарилата 
драстично подобря-
ва състоянието при 
псориазиса. Там е оп-
исано клинично про-
учване, проведено с  
92 пациенти. Резул-
татите показват, че 
симптомите намаля-
ват при 62% от случа-
ите и напълно изчез-
ват при 18% от тях. 
Коренът от сарсапа-
рила действа тонизи-
ращо на тялото, пре-
махва токсините, как-
то и пречиства лимф-
ните възли.

Плюс – 
чела в 
някакво 
списание 
за него. 
П о ч н а х 
да го пия 
с у т р и н 
и вечер, 
както пи-
ше в лис-
товката, и 
видях на  
двадесе-
тия ден, 
че по-
малките 
петънца 
изчезват. 
След ме-
сец и по-

ловина и големите за-
почнаха да се скри-
ват, не ме сърбеше 
вече. Постепенно се 
изчистих по цялото 
тяло. Продължавам и 
до ден днешен да пия 
Псориазал ПлЮс, 
нищо че по кожата 
нямам нищо. Вярвам 
само на негo…

Псориазал 
ПлЮс се 

ПреПоръЧва:
за подобряване 

състоянието на ко-
жата при псориазис;
за подкрепа дей-

ността на кожата при 
възпалителни кожни 
процеси;

Вярвам само на 
„ÏÑÎÐÈÀÇÀË ÏËÞÑ“
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Хранителните добавки 
Тракеия са взаимвствани от храните 
на древните траки, съчетани с българ-
ските космически хранителни техно-
логии. Те са създадени от Българска-
та академия на науките, съвместно с 
Института по криобиология и храни-
телни добавки.

Този продукт е отличен с първо 
място в конкурс за нови български 
продукти на Международния панаир 
в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, за-
щото е на достъпна цена и действа 
безотказно. 

Продуктът е 100% натурален и 
снабдява човешкия организъм с всич-
ко необходимо. Полезен е за всички 
възрасти, няма противопоказания и 
странични ефекти. Представлява 
водноразтворим 
прах от билки, 
горски плодове и 
лимец. 

видове
 Тракеия:
1.сърце и 

кръвоносна сис-
тема – възстановява функциите на 
сърцето, черния дроб и далака, нор-
мализира кръвна захар, кръвно на-
лягане и холестерол. Изчиства и от-
пушва кръвоносните съдове, премах-
ва разширени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – подпо-
мага изграждането на хрущялна тъкан 
и премахва коксартроза, гонартроза и 
дискова херния. Увеличава плътност-
та на костите.

3.храносмилателна система – 
гастрит, колит, рефлукс, премахва 
проблеми с тънкото и дебелото черво.

4.Дихателна система – изчист-
ва белия дроб, включително и на пу-
шачите, укрепва бронхите, трахеята, 
алвеолите. Спомага изчистването на 
синусите.

5.нервна система – намалява 
психическото напрежение и безпо-

койство. Способства за по-добър сън, 
бодрост и концентрация. Балансира 
нервната система.

6.имунинет – балансира имунна-
та система, повишава съпротивител-
ните сили на организма и физическа-
та активност.

7.Баланс телесна маса – нама-
лява мазнините, балансира метабо-
лизма, подпомага контрола на телес-
ното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага нор-
малното функциониране на мозъка – 
памет, концентрация, мисловна дей-
ност.

Всеки вид действа най-силно за 
посочения проблем като подобрява 
и цялостно организма.

мнения на ползвали продукта:
„Ползвала съм почти всички рек-

ламирани про-
дукти за сър-
це и стави, от 
скъпи по-скъ-
пи и нямаше 
ефект. Полз-
вах Тракеия 
почти без па-

ри и веднага започнах да се подобря-
вам. След няколко месеца, правейки 
редовните изследвания, лекарите не 
повярваха какво се е случило с мен. 
Тичам, работя, живея нов живот. Из-
ползвайте го и сами се уверете в си-
лата на този продукт.“ 

мария иванова, Благоевград, 
0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо може да 
ми помогне. Няколко човека от пен-
сионерския клуб го ползвахме, защо-
то можехме да си го позволим. След 
няколко месеца всички започнахме да 
споделяме, че невероятното се случ-
ва. На един се подобри сърцето, на 
друг ставите, на трети белия дроб, 
ходиме два пъти повече без умора. 
Чувстваме се много по-жизнени и на-
шите приятели последваха нашия 
пример. Досега няма недоволни.

ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  Христов, 0898 573 092

 На тазгодишен медицински 
конгрес в Кеймбридж бяха 
засегнати проблемите с 
недочуването и шумът в 
ушите. От медицинския 
доклад на отолога Майкъл 
Барет се разбира, че след 
дългогодишни проучвания и 
изследвания е патентован 
биоактивна формула за 
възстановяване на слуховата 
способност. Благодарение 
на формулата  предоставя 
възможността на паци- 
ентите да се премахне 
шумът и пищенето в ушите 
на 90%, подобрява чуването 
на високите тонове на  
95%, премахва чувството 
на запушен ушен канал и 
подобрява комфорта на 
чуване на 100%.
    “Невероятно, но преди 45 

години, когато 
з а п о ч н а х 
к а р и е р а т а 
си не бих 
повярвал на 
това, че с 
тази формула 

ще се възстановят рецепторите 
и слуха на пациентите ми. 
Благодарение на опита ми 
натрупан през годините ми 

даде възможност да вникна 
в същността на проблема с 
недочуването, шума в ушите  
и загубата слух. Също сме 
доказали, че съвременните 
слухови апарати и усилватели 
на слуха не са надеждни, а 
хората дават безмислено 
хиляди левове. Със замисъл и 
желание да помогна на милиони 
недочуващи се обърнах към 
помощта на нано-технологията, 
която въздейства на молекулярно 
ниво. Няма значение от колко 
време имате понижен слух или 
шум в ушите това може да се 
промени и да си възвърнате 
нормалния слух и комфорт Ви” - 
уверено споделя откривателя на 
формулата.
 Проф. Барет споделя: 
„Показвайки резултатите 
от терапията на водещите 
специалисти “уши нос гърло”, 
всички те бяха шокирани”. 
    “Не можехме да повярваме, 
че без ползване на слухови 
апарати може да се постигне 
подобен ефект.” - споделят 
отолози от България. 
 Само качествен продукт 
съставен от чисти натурални 
съставки може да даде бързи и 
трайни резултати, стимулирайки  

организма  да реши тези 
проблеми по натурален път. 
Благодарение на съвременната 
нанотехнология на молекулярно 
ниво помогна да се създаде 
уникалният продукт Stenopran 
ultra (Стенопран ултра)
   Формулата на този продукт е 
поместена в капсула съдържаща 
14 активни съставки, които бързо 
и ефективно възстановяват 
косъмчевите рецептори 
(виж снимката преди/след ), 
подобрява кръвообращението и 
оросяването в слуховия орган. 
Възстановява правилното 
предаване и усилване на 
трептенията от тъпанчевата 
мембрана до вътрешното 
ухо. Това дава възможност да 
се отстрани шума в ушите и 
да се възстанови слуховата 
способност и чуваемост. 
Значително добре бихте чували 
дори човек, който говори шепотно 
на няколко метра от Вас. 
   “Периода на ползване на 
препарата зависи от процента 
на загуба на слух и причината 
поради, която е започнало 
намаляване на слухът, но преди 
всичко препоръчвам 2 месечна 
терапията на ползване, за да 
имате пълноценен резултат.”-  
уверено съветва Майкъл Барет. 

 Понеже технологията 
за обработка на ценните 
съставки не е евтина, и за да е 
финансово достъпен препарата 
за българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници 
и дистрибутори. В момента в 
България покупката на препарата 
става чрез телефонно обаждане 
към оторизирания представител 
за България. 

“Доверих се на опита на 
специалистите и използвах 
препарата. Слуха ми се 
обостри и вече чувам 
внуците си отлично. Сега 
се чувствам изключително 
комфортно и радостен.“                                                                                                                                       
         Марин Ф., 78 год.,  София

“В продължение на 10 години 
шума в ушите ми направо ме 
подлудяваше, а с препарата 

АНГЛИЙСКИ УЧЕН ОТПРАВЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СЛУХОВИ АПАРАТИ
ОТОЛОГА МАЙКЪЛ БАРЕТ РАЗРАБОТИ БИОАКТИВНА КАПСУЛА, КОЯТО 10 ПЪТИ ПОДОБРЯВА ОСТРОТАТА НА СЛУХА, 
АКТИВИРА РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА КОСЪМЧЕВИТЕ РЕЦЕПТОРИ И ВЪЗВРЪЩА ЧУВАЕМОСТТА НА ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР ОТ 
ЗВУЦИ, КАКТО ШЕПОТ ТАКА И ВИСОКИ ТОНОВЕ.

шума изчезна! Радвам се като 
малко дете.”            

Василка Д, 62 год., Варна

“Въпреки усложненията, които 
имах в ушите препарата ми 
въздейства положително. Сина 
ми го поръча и след 4 седмично 
ползване чувам ясно и отче- 
тливо всяка една дума.”     

Мария К., 83 год., Пловдив

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
САМО ЗА ПЪРВИТЕ ОБАДИЛИ СЕ 120 ДУШИ ДО 31.05.2019 ЩЕ ИМАТ ПРАВОТО 

ДА СЕ СНАБДЯТ С ПРЕПАРАТА „STENOPRAN ULTRA” ВМЕСТО 189 ЛВ. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

САМО ЗА 55 ЛВ.
(1 опаковка с 30 капсули за едномесечно ползване)

ОСИГУРЕНА  БЕЗПЛАТНА  ДОСТАВКА  ДО  ВАШ  АДРЕС
Работно време от Понеделник до Събота от 08:00 до 20:00

Онлайн поръчка може да направите на WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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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.

В червата на всеки от нас има 15 килогра-
ма отрови, които водят до тежки заболява-
ния, затова системното им пречистване е от 
огромно значение. Много хора смятат, че за 
да пречистят червата и стомашно-чревния 
тракт, е необходимо да си направят клизма. 
Това обаче далеч не е така, защото отрови-
те и опасните наслоявания не могат да бъ-
дат изчистени само с помощта на клизма.

Все по-често се среща проблемът с нере-
довните черва, а това води до почти всички 
останали здравословни проблеми. Остатъч-
ната хранителна маса е добре да се изхвър-
ля редовно, защото, престоявайки в червата 
ни, започва да загнива, отделените газове и 
вещества са токсични и лесно преминават 
в кръвообращението и така се разпростра-
няват по цялото ни тяло.

За профилактика и предпазване от поли-
пи и рак на дебелото черво аз препоръчвам 
един съвременен фитопродукт, който по ес-
тествен начин пречиства червата и пред-
пазва от образуване на тумори по дебело-
то черво. Продуктът се казва колон клий-
нър. Съдържа натурални биосубстанции, 
които подпомагат естественото изпразване 
на чревния тракт и участват активно в про-
цесите на детоксикация на тялото и поддър-
жането на здрава храносмилателна система. 
колон клийнър отмива всички престояли 
и загнили остатъци по храносмилателната 
система, особено добре изчиства от натру-
пани шлаки и мазнини по лигавицата и сте-
ните на дебелото черво.

Продуктът се използва за ефективното 
прочистване на полипите в дебелото чер-
во  – причини за стомашно-чревните възпа-
ления, дисбактериозата и нарушената чрев-

Д-р Асенов: Големият полип за 10 години 
става рак на дебелото черво!

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на България“.

не или ускоряване на перисталтика-
та. Намалява холестерола, понижава 
нивото на кръвната захар, намалява 
телесното тегло.

екстракт от алое вера 412 mg
Подпомага лечението на лигави-

цата на стомаха, поддържа джобове-
те и гънките на дебелото черво чис-
ти, като не позволява натрупването 
на отровни вещества в тях. Активи-
ра имунните клетки.

екстракт от сена 138 mg
(майчин лист)
Има мощни слабителни свойства. 

Считана е за най-ефективенния бил-
ков лаксатив, в пъти по-добър от 
всички известни природни средства. 
Билката стимулира чревната перис-
талтика, възпрепятства абсорбира-
нето на течности от дебелото черво. 

Подобрява работата на черния дроб, 
помага при хемороиди и фисури. Се-
на се използва още при кожни въз-
паления, очни заболявания, анемия, 
атеросклероза, жълтеница.
екстракт от тиквени семки 138 mg

Съдържа в концентриран вид без-

брой много важни за качествената 
обмяна вещества витамини, микро-
елементи и ензими. Тиквените сем-
ки помагат да се избегне формиране-
то на бъбречни камъни, имат проти-
вовъзпалително действие и облекча-
ват артритните болки, изключително 
ефикасно премахват паразити и гли-
сти. Екстрактът от тиквени семки се 
предписва и срещу увеличаване на 
простатата. Способства за нормали-
зация на нивото на захар в кръвта. 
Тиквените семки извеждат от органи-
зма излишния холестерол, подобря-
ват захранването на сърдечния мус-
кул, регулират растежа на клетките, 
защитават ги от вредни въздействия, 
възстановяват и подмладяват, снаб-
дяват ни с енергия и забавят старе-
енето.

Препоръчителен е приемът в про-
дължение на 3 месеца 2 пъти в го-
дината. „колон клийнър“ има дъл-
готрайно действие, като запазва сво-
ята ефективност в тялото дори след 
периода на употреба. Без лекарско 
предписание.

При желязодефицитна 
анемия

Злокачествените заболявания и хроничният запек са предпоставка за развитие на рак на дебелото черво

Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате директно 
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата 

https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.
цена: 

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./

на флора, фамилната аденоматозна-поли-
поза, тумори и отслабването на имунната 
система.

колон клийнър съдържа: 
Псилиум екстракт 412 mg (индийски 

живовляк)
Чудодейно средство, което подобрява 

работата на дебелото черво – облекчава 
констипацията, предизвикана от фактори, 
свързани с начина на живот. В случай на 
диария псилиум фибрите абсорбират из-
лишната вода в червата, изсушават храни-
телната маса и така забавят пътя й. Прила-
га се успешно при храносмилателни нераз-
положения – успокояващото и защитното 
му действие повлиява благоприятно целия 
стомашно-чревен тракт. Регулира чревната 
перисталтика – псилиум спомага за забавя-

През пролетта е 
подходящо да се напра-
ви следната запарка от 
глухарчета. 10 съцве-
тия се изсипват в литър 
завряла вода, оставят се 
за около 3 ч. да престо-
ят добре увити с кърпа 
и захлупени. За по-до-
бър вкус добавете мал-
ко мед или захар. Упо-
требява се трикратно по 
половин чаша.
рецепта с пелин. 

Съберете си пелин или 
го купете от аптеката. 
Напълнете с билката ед-
нолитров буркан и го за-
лейте с водка. Съхране-
те съдържанието за ме-
сец, препоръчително е 
да бъде на топло мяс-
то. Ползва се по капка 
от спиртната настойка, 
разредена в малко во-
да, веднъж през деня. 
Този лек се прилага 10 
дни и се почива 5 дни. 
За добри резултати на-
правете 5 курса с тази 
терапия.
рецепта с листа от 

коприва и бреза. Ще ви 
трябват 100 грама листа 
от коприва и бреза. Из-
сипват се в кипнала во-
да и се слагат да се за-
парят за 12 часа. Преце-
дете получения лековит 
разтвор и добавете сока 
от един лимон. Вземай-
те половин чаша дневно 
няколко пъти. Ако лис-

тата са пресни, дозата 
на листата да се нама-
ли наполовина.
Направете си 

обикновен чай от 
шипка. Няколко на-
рязани плодчета шип-
ка се изсипват в завря-
ла вода и се оставят да 
престоят около 5 ми-
нути. Ползвайте го три 
пъти за един ден. 

Запарката не само 
помага за повишава-
не на имунитета, но съ-
що е и чудесна вита-
минна напитка с мно-
го добър ефект върху 
човешкото тяло. Тази 
рецепта е особено до-
бра за деца.

 За да се повиши 
нивото на хемоглоби-
на в кръвта се използ-
ва и сок от цикория. 
В чаша мляко се сипва 
една лъжичка пресен 
сок, който се смесва с 
млякото и се изпива на 
три пъти.
Чай от върбинка 

помага при анемия. 
За да го направите, 
трябва да варите лъ-
жица върбинка в 500 
мл вода за 15 минути, 
след което се прецеж-
да и подслажда с мал-
ко мед. Пийте този чай 
по чаша трикратно за 
един ден.
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Зеленият грах и нашето здраве
 Една от най-вкусните бобови кул-

тури – грахът, е тревисто растение, 
което е една от най-древните зелен-
чукови култури. Според източниците 
неговата консумация от хората е за-
почнала още преди 20 000 години. За 
негова родина се смятат Югозападна 
Азия, Задкавказието и Етиопия, къде-
то до днес се среща в диво състояние. 
Още в Спарта, Атина, Китай и Римската 
империя зелената засищаща култура 
е била много популярна. В Европа за-
почва да се отглежда едва през 8 век, 
а през 13 век започва да се използва 
за консумация.

Освен с толкова богата история и 
голямо разнообразие на подвидовете 
грахът е изключително богат на мно-
го ценни хранителни вещества, като в 
неговия химичен състав влизат таки-
ва витамини като С, В1, В2, В5,В6, В9 и 
К1. Освен това може да се открият ми-
нерали като желязо, калций, фосфор, 
магнезий, цинк, селен, манган и мед, 
фибри и протеини. Изключително по-
лезен за човешкия организъм, в 100 
грама грах се съдържат 0,39 грама маз-

нини, 21,1 грама въглехидрати и 8,34 
грама белтъчини. Като бобова кул-
тура той съдържа много протеини.

Честата консумация на грах осигу-
рява на човешкия организъм и тъка-

ните хранителни вещества, които са 
изключително важни за нормалното 
функциониране на организма. При-
емът на високи дози от витамин К1 
например, който се намира в изоби-
лие в граха, по изключение, води до 
регулиране на кръвната захар, как-
то и до редуциране на появилите се 
симптоми на остеопороза.

„елДа - рУ-
Тин растител-
ни капсули х 
60“ съчетава 
пет от най-мощ-
ните природни 
средства, при-
лагани при про-
блеми с кръво-
носните съдо-
ве - екстракт 
от елда (греч-
ка), екстракт от 
японска софора, екстракт 
от червен лозов лист, ру-
тин и магнезий. 

Продуктът се прилага 
успешно: 
 при напукани капиля-

ри, разширени вътрешни и 
външни вени, хемороиди, 
тромбофлебити и трудно 
заздравяващи рани, въз-
никнали в резултат на на-
рушено кръвоснабдяване;
 за активизиране на  

кръвната циркулация и 
лимфния дренаж на веноз-
ната система;
 за увеличаване елас-

тичността на стените на ве-
ните и нормализиране на 
кръвоснабдяването;
 за премахване на на-

прежението и чувството на  
сърбеж и изтръпване;
 за облекчаване на на-

прежението, отоците, бол-
ките и спазмите в краката;
 за предотвратяване 

на кръвонасяданията и ус-
коряване на  резорбция-
та  при си-
нини и на-
търтване.

“зелен 
Чай рас-
т и т е л н и 
капсули х 
60” e съ-
временен 
ф и т о т е -
рапевти-
чен про-

С КАЧЕСТВЕНиТЕ 

ПРоДУКТи НА 

ESPARA GMBH, 

АВСТРиядукт - незаменим 
помощник за пред-
пазване от  прежде-
временно стареене 
на всички тъкани и 
органи. Стимулира 
система-
та за де-
токсика-
ция на 
ч е р н и я 
дроб и 
намаля-

ва риска от 
злокачестве-
ни заболява-
ния на белите 
дробове, гърдата, стома-
ха, дебелото черво, прос-
татата и панкреаса. Свеж-
да до минимум вредните 
влияния от радиацията. 
Той е важен в борбата с 
остеопорозата, помага 
за редуциране на тегло-
то, като ускорява изгаря-
нето на мазнините. Заба-
вя процеса на стареене 
на клетките и допринася 
за подмладяване и дъл-
голетие. Прочиства кръв-
та от холестерол и други 
наслоявания по стените 
на кръвоносните съдове. 
Допринася за намаляване 
на риска от атеросклеро-
за, високо кръвно наля-
гане и сърдечни заболя-
вания. Стимулира отде-
лителната система, функ-
циите на бъбреците и пи-
кочния мехур. Укрепва 

духа, повдига настро-
ението, подобрява па-
метта и мозъчната дей-
ност. 

Поддържа нормал-
ната дейност на сър-
цето и стомаха. Благо-
приятства развитието 
на полезните чревни 
бактерии и спомага за 
редовното изпразване 
на дебелото черво.

в продукта “оПц - 
ресвераТрол растител-
ни капсули х 30”  са под-

брани “първенци-
те” сред най-добри-
те природни анти-
оксиданти: олиго-
мерни проантоци-
анидини от екстракт 
от семки на грозде 
и от кора на пиния, 
ресвератрол, на-
турален витамин С 
от ацерола и лико-

пен. Получената синергич-
на комбинация притежава 
следните по-важни здра-
вословни характеристики:
  а н т и о к с и д а н т е н 

ефект, който е в основата 
на профилактиката и лече-
нието на повечето заболя-
вания, в това число сърдеч-
но-съдови, злокачествени, 
имунодефицитни, автои-
мунни и др.;
 забавя процеса на ме-

тастазиране и повлиява 
благоприятно сърдечните 
пристъпи при болните от 
исхемична болест на сър-
цето;
 ограничава възпали-

телните и алергичните ре-
акции;
  увеличава ставната 

гъвкавост и ускорява въз-
становяването след трав-
ми;
 заздравява стените на 

всички кръвоносни съдове, 
намалява капилярната ри-
гидност и повишава резис-
тентността към мозъчен 
инсулт и различни конту-
зии;
 благоприятства със-

тоянието при разширени 
вени, намалява риска от 
флебит и отока на долните 
крайници.

За информация се обърнете към вносителя: 
“ФАРМАБиоН ПлЮС” ЕооД

тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg 

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ 
ÊÐÚÂÎÍÎÑÍÈÒÅ ÑÚÄÎÂÅ

Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!
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Ïîñðåùàíå â Çâåçäíèÿ ãàðàäîê
Продължение от бр. 18

А леглата са на стена-
та – възглавница и три 
колана, с които космо-
навтите се привързват. 
Имаше и покрити неща.

За 16 часа бе обяве-
на „другарска среща” в 
профилакториума. Из-
чакахме малко да за-
върши пресконферен-
цията. На срещата не 
бе допуснат нито един 
журналист, фото- и ки-
норепортер. Събира-
нето се водеше като 
вечеря, дадена от Рука-
вишников и Г. Иванов. 
Присъстваха ограни-
чен кръг - космонавти-
те от Звездния гарадок, 
инструктори и методи-
сти, разни светила и на-
шата делегация. Избра-
ха за тамада Алексей 
Архипович Леонов. 
Той даде думата поч-
ти на всички. Разгово-
рът вървеше неприну-

дено. Изказаха се мно-
го от тези, които вина-
ги са зад кадър. Дадо-
ха много високи оцен-
ки. Излиза, че ситуаци-
ята е била много слож-
на. 12 часа центърът е 
обработвал данните и 
отказите и е търсил ва-
риант за благополучен 
изход. Космонавтите са 
подавали информация 
за абсолютно всичко. 
Рукавишников е участ-
вал във вземането на 
решенията, а Георги 
е следил моментното 
състояние и е предавал 
в центъра показания на 
приборите. Попитах Гу-
барев защо. Той ми от-
говори по нашему, по 
авиаторски: „Кога ле-
тецът започва да дава 
всички данни на земя-
та?” Разбрахме се.

На срещата се сипе-
ха суперлативи за тях, 
за успешното справяне 

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ
га закачка Рукавишни-
ков казва: „Вие ни из-
стреляхте, ама ние се 
върнахме.” Пак Рука-
вишников, говорейки 
за завръщането, каз-
ва: „След отварянето 
на спирачния парашут 
всичко тръгна по про-
грамата.” Имаше закач-
ки към Петров (дирек-
тора на Интеркосмос) и 
Елисеев (ръководителя 
на полета). При един от 
докладите на Рукавиш-
ников за една ситуация 
„не тръгна” Петров, 
който е бил облегнат 
на някаква колона, се 
смъква долу, а Елисе-
ев, който бил прав, се 
смъкнал на стола. Това 
е означавало „Край!”. 
Успокоили се, когато 
Рукавишников казал 
„тръгна проклетата”.

Излязохме с Губарев 
да търсим цигари. Спа-
си ни баджанакът на Ге-
орги – Андинов, който 
гледаше на телевизор 
хокей между Чехосло-
вакия и Канада. А в са-
лончето продължаваха 

и ме търсили - трябва-
ло и аз да кажа нещо. 
Чудех се какво, а Лео-
нов вече обяви, че ду-
мата има инструкторът 
на Георги от военното 
училище. Сетих се за 
първия му полет като 
курсант в Телиш. Казах 
им: „Явно, че на Георги 
не му върви в първите 
полети. И при първия 
му полет с мен поради 
частичен отказ на дви-
гателя при излитане-
то можеше да загинем. 
Някак си се справих и 
кацнахме нормално. 
Друг курсант вероятно 
щеше да се откаже от 
полети. За Георги все 
едно нищо не бе се слу-
чило. И тогава, както и 
сега той не трепна.” И 
още нещо в този дух.

Започнаха да стават 
от местата си и водеха 
разговори помежду си. 
Георги дойде при мен. 
Седяхме доста време. 
Говорихме за много 
неща. Следва

5

с изключително сложна-
та ситуация, за техните 
безпогрешни действия. 
За спокойствието им.

Имаше и закач-
ки. Леонов се обръ-
ща към Георги: „Геор-
ги, Георги, страх ли ви 
беше?”.  Георги му от-
върна: „Алексей Архи-
пич, много добре знае-
те, че нямаше време за 

страх, но вие, когато ни 
посрещнахте след при-
земяването, цялата ви 
уста бе в херпеси.” Ле-
онов: „Хей, хей, не ме 
излагай.” За да бъде в 
херпеси устата на този, 
който пръв излезе в от-
крития космос, показва 
каква е била обстанов-
ката при Рукавишни-
ков и Георги. При дру- цветан сТойновски

Войната бушуваше 
на четири конти-
нента. Истината 

можеше да се научи от 
информационните еми-
сии на Радио Москва и 
Радио Лондон, ала от-
къде радио! В нашето 
голямо село Букьовци, 
сега град Мизия, ради-
оапаратите наброява-
ха колкото пръстите на 
едната ръка. Собстве-
ниците им бяха хора на 
властта. Пък и там, къде-
то собствениците на ра-
диоприемник биха до-
пуснали външни хора, 
им беше забранено да 
слушат, особено Радио 
Москва. А народът мра-
зеше германците, ви-
новни за две национал-
ни катастрофи на Бъл-
гария, обичаше и тъже-
ше за Съветския съюз, 
нападнат вероломно от 
хитлеристите.

 Беше краят на 1941 г. 
Като мълния се разнесе 
вестта, че се обадила не-
легална радиостанция 
на името на Христо Бо-
тев. За щастие баща ми, 
стар комунист, преди 
няколко месеца бе ку-
пил голям шестлампов 
радиоприемник “Теле-
функен”, от който до 
тоя момент комунисти-
те от “Новото село” слу-
шаха Москва и Лондон. 
Слушаха и денем, и но-
щем, зарязали кърска-
та работа и грижите за 
добитъка. Когато се чу 
гласът на Радио “Христо 
Ботев”, броят на слуша-
телите се удвои и утрои. 
Сред тях вече се виж-
даха хора, членували в 
БЗНС, БСДП... Събира-
ха се вечер, когато ние, 
младежите, сме на раз-
ходка и по седенки.

 Помолих баща ми 
да отстъпят поне една 
вечер на нас, членове-
те на РМС, да слушаме 
радио. Той се съгласи и 

Íåçåìíèÿ
ков, а и никой от село-
то не знаеше нищо за 
него. Още от първото 
слушане бяхме изуме-
ни: мощен глас, пре-
възходна дикция и 
интонация, език све-
щен български, прав-
див, искрен и трево-
жен, зов за борба, ся-
каш камбана. Глас, до-
несен от ефира на са-
мата епоха.

- Този човек, на-
истина е неземен! - 
обади се Иван Ст. Са-

вов (Истето). - Негово-
то слово звучи като бой-
на тръба, то е спасител-
но!...

Бяхме единодушни, 
че човекът с огненото 
слово е неземен, но ро-
ден от “българска май-
ка юнашка”...  Само дър-
воделецът, синдикален 
деятел, Камен Панчев 
седеше като замаян. Ед-
ва когато предаването 
свърши, той отсече: “За-
пишете ме в РМС! Край 
на моята независимост, 
след като чух този - Не-
земния, не ми е просте-
но да седя отстрани.”

 Така започнахме ре-
довно да слушаме Ра-
дио “Христо Ботев”. Заб-
равихме тлаки и седен-
ки. Неземния ни пома-
гаше да изградим сил-
на бойна младежка ор-
ганизация, а по-късно и 
Отечествен фронт сре-
щу фашизма. В село Бу-
кьовци, Оряховско, сега 
град Мизия, радиопри-
емниците се увеличиха 
десеторно, от които ве-
че цялото село със зя-
пнала уста слушаше Не-
земния Вълко Червен-
ков. Ала това явление 
не остана скрито за фа-
шистките власти. Те се 
нахвърлиха върху соб-
ствениците на радио-

апарати. Арестуваха ня-
кои, други изпратиха на 
лагер, а на по-близки-
те до властта запечата-
ха приемниците.

 Най-после свобода-
та, за която Неземния 
говореше, дойде с ше-
мета на победите на съ-
ветската армия. Незем-
ния се приземи в наша-
та столица. В София той 
проблесна като зорни-
цата на политическия 
небосклон. У Вълко Чер-
венков думите бяха в 
пълно единство с дела-
та му. След смъртта на 
великия Георги Дими-
тров той пое управле-
нието на държавата. 

 Във всички области, 
отрасли и подотрасли 
явно се виждаше огро-
мен скок напред и на-
горе. Ала безсъвест-
ни и антинародни сре-
ди вътре и вън от стра-
ната обявиха великия 
мъж за самоизтъкващ се 
култ, а любовта народна 
бе осъдена. Каква гнус-
на клевета! Всички зна-
ехме, че Вълко Червен-
ков не обича култовщи-
ната. Веднъж - на наци-
оналното съвещание на 
първенците от ДЗС, ка-
то обявиха, че на сцена-
та излиза Вълко Червен-
ков, цялата зала “Г. Кир-
ков” гръмна от овации 
и възгласи: “Червенков, 
Червенков...” Снажният 
и даровит мъж се стъпи-
са и сякаш обиден, изви-
ка мощно: “Спрете! Ня-
мам амбицията да ме из-
дигате в култ!” 

С подлост и външна 
намеса бе свален един 
от най-великите българ-
ски министър-предсе-
датели. Ударен бе един 
от най-любимите ръко-
водители на България, 
който остави велик при-
мер за поколенията.

начо Павлов, 
софия

По рождение чеда сме на духа –
този Дух, останал в нас навеки...
С тленните останки на праха 
пак ще съществуваме... И всеки, 
всеки жив приживе ще остане
непрежален в пътя си нелек...
Няма смърт, когато непрестанно 
и след смъртта те смятат за човек.

Ала май човеците са малко,
няма я оная топлота – 
и в душите ни е пусто... Жалко, 
жалко е, че ни дели кръвта... 

Липсва този дух навярно днес, 
няма я и правдата ни свята...
Всяка глътка въздух с интерес 
вдишва в нас животът на Душата...

Винаги преследвал ме е той –
този Дух, крепял ни в дни нелеки, 
като клетвен зов след кървав бой 
на дедите ни, останали навеки 
да ни водят само към Добро 
и в сърцата ни да бият с пулс бунтовен!
Този Дух е плам от зарево, 
шепа пръст, споена в родствен корен...

Духът свещен в душите ни изтлява  
като свещица, гаснеща в нощта... 
Днес всъщност ние сме си своята държава!
И аз, и ти сме всъщност днес света!

стефан николаев

ми показа коя станция 
на коя вълна да дирим. 
Първата вечер се съ-
брахме шестима души, 
от които един не члену-
ваше в РМС, а беше ра-
ботник дърводелец и ак-
тивист на Независимия 
работнически съюз. По 
принцип той не искаше 
да членува в РМС, макар 
да бе добро момче. При-
съства и баща ми. Пуснах 
радиото. Чуваше се до-
бре и без смущения. От 
апарата се разнесе мо-
щен бас-баритонов глас, 
който сякаш ни закова 
по местата. Заговори на 
чист български език и 
без никакъв акцент, ся-
каш се обаждаше от съ-
седната къща. Слово-
то му, правдиво и дос-
товерно, ни даваше ин-
формация за войната, за 
героизма на съветските 
воини, зовеше ни на ор-
ганизирана борба с мо-
нархофашизма. 

 Говореше Вълко Чер-
венков. Със своето не-
вероятно слово този не-
познат до момента ора-
тор ни изправи на крака. 
Някои се обърнаха към 
баща ми: “Чичо Тодо-
ре, откъде е този даро-
вит мъж?” Старият кому-
нист поясни, че не знае 
откъде е Вълко Червен-

Вълко Червенков
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Kaтeтo Eвpo имала теæêа сúдба

СПоДЕлЕТЕ С НАС

Ìàéêà ìå ïîáúðêà

Винаги много съм обичала майка 
си, защото цял живот тя беше всеот-
дайна към мен. Аз съм единствено 
дете, баща ми я е напуснал, когато 
съм била на няколко месеца. Нико-
га през живота си не съм го виждала.

Майка ми е имала много тежък жи-
вот и се е опитвала да прави най-до-
брото, което може, включително що 
се отнася до отглеждането ми. Не ми 
дава душа да я дам в дом, пък и е 
много скъпо, но тя вече не е с всич-
кия си. Разболя се от алцхаймер и е 
много зле. Не знае какво говори, не 
ме познава въобще коя съм, разлива 
ястията на пода, хвърля покъщнина 
през прозореца. Страхувам се да я 
оставя сама, защото може да излезе 
и да се изгуби. Затова я заключвам, 
когато отивам до магазина.

Заради тежкото й здравословно 
състояние напуснах работа, за да я 
гледам. Едвам свързваме двата края 
само с нейната пенсия, но нямам друг 
изход. В града, в който живеем, няма-

ме други роднини, на които да раз-
читам. 

Тежко ми е не само да я гледам, но 
и аз също имам свои желания и коп-
нежи. Вече съм на 60 г., преди пенсия, 
но ми се живее още. Не мога да оти-
да на театър, екскурзия или да изля-
за с приятели. Това ми тежи.

Наскоро около мен се завъртя 
един мъж – вдовец, на моята въз-
раст. Говорихме си по телефона поч-
ти всеки ден, но имахме само една- 
единствена среща, защото аз не мога 
да оставя майка си сама. Това беше и 
причината той да прекрати отноше-
нията си с мен. Просто се изплаши от 
големите ми ангажименти.

Понякога си мисля, че е добре да 
я пратя в старчески дом, но следва-
щата мисъл прогонва това мое жела-
ние. Разкъсвам се отвътре и не знам 
как да постъпя. 

Помогнете ми със съвет! 

Áàùà ìè å ëúæåö
телефона. Случвало се 
е да ми казва, че го ви-
кат спешно в работата 
и тръгва нанякъде. При-
бира се към сутринта.

Лошото е, че и съсе-
дите са го забелязвали 
и вече чух да го комен-
тират. Казват, че е „жен-
кар”. Жената, с която се 
виждал, била доста по-
млада от него, известна 
в града с похожденията 
си. Скачала от обект на 
обект и изцеждала па-
рите им. Аз също видях, 
че е млада, дори е хуба-
ва. И така времето ле-
ти и нещата стават все 
по-груби. А аз се стра-
хувам да кажа на майка 
ми, за да не разваля се-
мейството си. Тя не за-
служава такъв удар.

Преди години той 
имаше още една така-
ва връзка. Тогава май-
ка разбра, искаше да се 
разделят, но накрая му 
прости. Мъчно ми е за 
нея, че трябва да пре-
живява такива обиди. 

Heдa Cпacoвa cе e 
нaпaтиëa oт ëþáoвтa

й. николова, 
Пловдив

Kpacивaтa 
Heдa Cпacoвa 
oт „Oткpaд-
нaт живoт“ 
e изживялa 
к o ш м a p н a 
вpъзкa. Eднa 
oт нaй-кpacи-
витe aктpиcи 
в Бългapия e 
минaлa пoч-
ти пpeз aдa, 
дoкaтo ce 
пpeвъpнe в 
y c п e ш н a т a 
млaдa дaмa, 
кoятo пyбли-
кaтa пoзнaвa. Heдa cтaнa любим-
кa нa зpитeлитe нa „Oткpaднaт жи-
вoт“ c poлятa нa cecтpa Kaя Paйкoвa. 
Ha мaлкия eкpaн тя изживявa cтpacт-
нa, нo зaбpaнeнa любoв c гepoя нa 
Bлaдo Kapaмaзoв, cблъcквaйки ce 
c oгpoмни тpyднocти и в личeн, и в 
пpoфecиoнaлeн плaн.

Oкaзвa ce, чe и peaлният живoт нa 

aктpиcaтa e бил пълeн c пpeпятcт-
вия, кoитo тя c мнoгo тpyд и ycилия 
нa вoлятa e ycпялa дa пpeoдoлee. 
Heдa билa нa pъбa дa ce oткaжe 
oт aктьopcкaтa пpoфecия. гoдини 
нapeд млaдaтa жeнa тpyднo вpъз-
вaлa двaтa кpaя. Toчнo пpeди гoлe-
мия cи ycпex тя cepиoзнo миcлeлa 
дa oбъpнe гpъб нa cцeнaтa.

в същото време мъжът, 
кoгoтo oбичaлa, й изнeвepявaл. 
Eмoциoнaлнaтa paнa oбaчe нe би-
лa eдинcтвeнaтa, кoятo въпpoc-
ният човек нaнecъл нa бъдeщaтa 
звeздa. „Toй мe зaвлeчe и c пapи. 
имaшe бизнec, зa кoйтo мe нaкapa 
дa изтeгля кpeдит.

Бaнкaтa ми oтпycнa cepиoзнa 
cyмa, кoятo тoй извecтнo вpeмe 
изплaщaшe. Πocлe бизнecът мy 
ce пpoвaли и ce нaлoжи aз дa 
вpъщaм пapитe. зa мeceчнaтa 
внocкa oтивaшe вcичкo, кoeтo yc-
пявax дa cпeчeля. A тpябвaшe дa 
плaщaм и нaeм, и cмeтки”, споде-
ля актрисата. 

Coфи Mapинoвa 
не е щастлива

в. к., видин

Аз съм жена на 30 го-
дини и живея все още 
при родителите си. Не 
съм омъжена. От из-
вестно време хванах 
баща ми в лъжа. Изне-
верява на майка ми с 
друга жена. Видях го 
един ден в парка да се 
разхожда с нея. Беше я 
прегърнал. Иначе той е 
добър човек, обича ме 
много, държи се уважи-
телно и към майка ми. 

Тя за съжаление не 
подозира нищо. Рабо-
ти тежка работа, връща 
се капнала у дома. При-
готвя вечерята, гледа 

малко телевизия и си 
ляга. Тя е изцяло отда-
дена на семейството си 
и на мен. Загърбила е 
всякакъв личен живот, 
работи, гледа да ни на-
храни и отново пак на 
работа. Жал ми е за нея. 

Аз обаче се измъч-
вам и се чудя дали да 
й кажа. На няколко пъ-
ти му подсказах с по-
ведението си, че знам 
за връзката му,  но той 
се прави, че не разби-
ра. Често вечер, кога-
то майка си легне, ба-
ща ми излиза на тера-
сата и говори дълго по 

Maйкaтa нa aк-
тpиcaтa Kaтepинa 
Eвpo е билa мнoгo 
пoпyляpнa cтoличнa 
яcнoвидкa. Йopдaнкa, 
или лeля Дaнчe, кaктo я 
нapичaлa клиeнтeлaтa 
й, пpeдcкaзвaлa бъ-
дeщeтo бeзпoгpeшнo.

Πpи нeя peдoвнo 
xoдeли вce apтиcти oт 
coй, зa дa им вpaчyвa. 
Гeopги Kaлoянчeв, 
Toдop Koлeв и Cтoян-
кa Myтaфoвa гocтyвaли 
в дoмa нa лeля Дaнчe, 
зa дa нaдникнe в бъ-
дeщeтo им.

Oт нeя Катето нay-
чилa мнoгo цeнни жи-
тeйcки ypoци, кoитo 
e cъyмялa дa пpeдaдe 
нa cинa cи Aлeкcaндъp 
Kaдиeв. Aктpиcaтa e 
нacлeдилa oт мaйкa cи 
нeoбикнoвeнитe пpeд-
чyвcтвия, кoитo пo-
някoгa имa. Kaтeтo нe 
пpитeжaвaлa нeйнaтa 
дapбa дa пpeдcкaзвa 
cъбитиятa, нo й ce cлyч-

знaeлa, чe нямa дa ви-
ди пoвeчe съпруга си. 
Taкa и cтaнaлo.

Cлoжнитe пoли-
тичecки игpи в 
c o ц и a л и c т и ч e c к и я 
лaгep cтaнaли пpи-
чинa зa paздялaтa нa 
Kaтeтo c бaщa й Илия 
Eвpo. Toй ocтaнaл в 
poдния cи гpaд Kopчa 
в Aлбaния, a тя зaeднo 
c мaйкa cи и пo-мaл-
кия cи бpaт Πeтъp – в 
Coфия. Hикoгa пoвeчe 
нe гo видeли, пиcмaтa 
им ce вpъщaли oбpaт-
нo, a пpeз гpaницaтa нe 
пpeминaлa никaквa ин-
фopмaция зa нeгo.

Цeлият живoт нa 
Kaтeтo бил бeлязaн oт 
кoпнeжa дa види oт-
нoвo бaща си, кoгoтo 
oбoжaвaлa. 

Taткo й ce oжeнил 
пoвтopнo зa мюcюл-
мaнкa и cъздaл дpyгo 
ceмeйcтвo.

вaлo дa имa пpopoчecки 
cънищa.

Зa пъpви път лeля 
Дaнчe ocъзнaлa, чe 
имa пpopoчecкa дapбa 
нa лeтищeтo в Tиpaнa, 
дoкaтo ce изкaчвaлa пo 
cтълбaтa нa caмoлeтa. 
Koгaтo poдитeлитe на 
Катето ce cбoгyвaли 
нa лeтищeтo, мaйкa й 

Πpoблeмитe зa Coфи 
Mapинoвa cлeд cвaтбaтa 
зaпoчнaxa! Πpяcнaтa 
бyлкa oтпycкa eжeднeв-
нo пo 100 лeвa нa мъжa 
cи Toдop Дaвидoв – 
Гpингo. Mycкyлecтият 
мaчo бил нa пълнa из-
дъpжкa нa глacoвитaтa 
cи cъпpyгa. B зaмянa 
oт дъжд нa вятъp Гpин-
гo влизaл в poлятa нa 
нeин шoфьop. Mypгaви-
ят здpaвeняк извoзвaл 
Coфкa дo зaвeдeниятa, 
къдeтo тя имaлa yчac-
тия, и cлeд тoвa я пpи-
биpaл. „Coфи мy дaвa пo 
мaлкo пapи вceки дeн, 
зaщoтo Гpингo бeшe 
cилнo пpиcтpacтeн 
към xaзapтa. Зaлaгaшe 
нa фyтбoлни мaчoвe, 

дъpпaшe pъчкитe нa 
poтaтивкитe и xoдeшe 
пo кaзинa. Cтpaxyвa ce 
дa нe пpoфyкa пapитe й и 
дa нaтpyпa кoмapджий-
cки дългoвe“, oдyмвaт 
любимия мъж нa пeви-
цaтa във фoлк cpeдитe. 
Πpeди дa ce зaпoзнae 
cъc Coфи, Гpингo е бил 
oбикнoвeн oxpaнитeл в 
нoщeн клyб. Имeннo тaм 
е cpeщнaл пeвицaта.

Tя гo измъкнa oт 
пocpeдcтвeния живoт. 
Hacтaни гo в cвoeтo 
жилищe и зaпoчнa дa 
гo издъpжa. Дopи гo 
нaпpaви cвoй кoлeгa, 
кaтo финaнcиpa нeгoвa 
пeceн, казват близки до 
двойката. 

Дocкopo Coфкa из-

дъpжaлa и цялaтa cи 
мнoгoлюднa poдa, нo 
cлeд кaтo ce зaдoмилa, 
зaявилa нa poднинитe 
cи, чe им cпиpa кpaн-
чeтo, зaщoтo имa cвoe 
ceмeйcтвo. Toвa дoвeлo 
дo cepиoзни пaнaиpи в 
кaтyнa, a poдcтвeницитe 
нa глacoвитaтa звeздa я 
нapичaли „нeблaгoдap-
ницa”.
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Нов живот за синагогата във Видин

страницата подготви иван васев

Целунат от Бога

От стр. 1
Бащата, кореняк со-

фиянец, бил майстор-
обущар, а ро-
дът на майка 
му имал коре-
ни в Ниш. Кон-
стантин учил 
в София и за 
кратко вре-
ме (1908 г.) в 
Русия. През 
1912 г. напра-
вил опозна-
вателно пъте-
шествие в За-
падна Европа, 
при което на-
трупал инте-
ресни впечат-
ления, пре-
създадени по-късно в 
забележителни шедьо-
ври. Участвал е като вое-
нен художник в Балкан-
ската, Междусъюзниче-
ската и Първата светов-
на война. От фронтовата 
линия на най-решител-
ните сражения "рису-
ва епопеята на кърва-
вия труд на българския 
войник и създава об-
разци на баталната ис-
торическа живопис". В 

най-трудните времена 
успява да завърши през 
1915 г. Държавното ху-
дожествено индустри-
ално училище при про-
фесор Иван  Мърквич-
ка. Автор е на пейзажи, 
изпипани с удивителна 
лекота и изящна ефект-

Съюза на българските 
художници. Творчест-
вото му, макар и с "не-
обозрими проекции", е 
обругавано и отхвър-
лено като несъвестимо 
с новата култура, дар-
бата му "да рисува, да 
пее, да пише" е забра-
вена, страданията за не-
го, за съпругата му Со-
ня, за дъщерите Весела 
и Богдана са чудовищ-
но тежки в морал-
но и материално 
отношение. Тъжна 
загуба за нацията е 
отричането на бо-
гатото му литера-
турно наследство 
- брилянтно слово, 
рецензии, пътепи-
си, есета, бележки, 
дневници, описа-
ния... Досегашните 
опити за реабили-
тация никак не са 
достатъчни.

Нека си при-
помним ня-

кои фрагменти от 
"Животоописание"-то 
(1999 г.) на гениалния 
художник. В свое ин-
тервю през 1935 г. той 
споделя: "Когато рису-
вам - било пейзаж или 
цвете, аз чувам музика 
или като че ли прочи-
там стихове на Лермон-

тов или Надсон. А когато 
слушам голям оркестър 
или хор, аз виждам пей-
заж...Тия пейзажи, що са 
дните на моите тъжни 
песни, тия малки миро-
ве, на които душата се 
е спирала, споделяла е 
своето настроение. Там 
е истинският живот."

Неговият близък при-
ятел, връстник, поет и 
художник Христо Ясе-

нов (1899-1925) се въз-
хищава: "Сякаш всич-
ко, до което се докос-
не, пламва и се излива 
в търсените форми през 
бурята на дълбоки пре-
живявания. Той сякаш 
поглъща красотата..."

На 10 февруари 1935 
г. Никола Вапцаров е 
написал за изкуството 

ливата приказка на зи-
мата. Неговите картини 
са песни. Той прилича 
на древен екзалтиран 
певец, овладян от хип-
нотичната омая на все-
лената, която се моли и 
пее под огромната ку-
пола на небето... Аз по-
знавам тези пръсти, ко-
ито с вълшебство карат 
един сив камък да раз-
казва своята хилядолет-
на легенда."

И Дора Габе (1886-
1983), съвременничка и 
почитателка, на 28 юни 
1958 г. също е написала: 
"Магесникът Щъркелов! 
Конкурира на природа-
та и на поезията! Опасен 
съперник!"

А професор Панчо 
Владигеров посмърт-
но го величае: "Вдъхно-
вен певец на природа-

та! Негови-
те багри са 
ненадми-
нати - то-
ва е музи-
ка!" 130-го-
дишнина-
та от рож-
дението на 
К о н с т а н -
тин Щър-
келов е ху-
бав повод 
да се въз-
роди па-
метта за 

неговите живот и твор-
чество.

Доц. Тодор керин

Синагогата във Видин ще бъде възстанове-
на и ще се превърне в Културен център "Жул 
Паскин". Това обяви министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството Петя Авра-
мова на дискусионен форум в 
града. Това е втората 
по големина си-
нагога в земи-
те край ре-
ка Дунав 
и вто-
р а т а 
по го-
леми-
на в 
Б ъ л -
г а р и я 
след та-
зи в Со-
фия. По-
строена е 
през 1894 г., след 
като старият еврейски 
храм в града е бил разру-
шен по време на Руско-турската война (1877-
1878). Строежът е реализиран за една година 
с дарения на гражданите на старинния квар-

тал на Видин, затворен в периметъра на кре-
постта Калето.

Забравена и полуразрушена, тя все още пази 
следи от някогашното си великолепие. В ста-

тия на местния вестник "Рестарт Ви-
дин" се посочва, че по проекта 

за възстановяването й ра-
боти архитектурното 

бюро S Architectural 
Team с ръководи-

тел арх. Любо-
мир Станисла-
вов. Проектът 
следва жела-
нието на орга-
низацията на 

евреите в Бъл-
гария "Шалом", 

която дарява соб-
ствеността на сгра-

дата на община Видин 
с условието тя да бъде 

възстановена като културен 
център на името на родения във Ви-

дин световноизвестен художник с еврейски 
корени Жул Паскин.

ност: "Есен край София" 
(1914 г.), "Белоградчиш-
ките скали" (1922 г.), "Ре-

ка" (1928 г.)... Ненадми-
нати са натюрмортите 
му  с цветя от селски-
те домове и от дворо-
вете на старовремски-
те къщи: ружи, божури, 
хризантеми, иглики, те-
менуги, макове, метли-
чини... Като оригинален 
майстор създава своя 
школа в тази област, 
която се характеризира 
"едновременно с рафи-
ниран реализъм и люб-

веобилно поетизиране 
на природата".

Промените след 1944 
г. за Щъркелов са небла-
гоприятни. Клеветници 
го нападат за приятел-
ски връзки с царското 
семейство. Изселен е от 
София, изключен е от 

на Щъркелов: "Стран-
на и вълшебна е тази 
игра между сенките и 
светлините. Тя достига 
до символ на някакво 
жизнено чувство. Тя се 
прелива в хиляди баг-
ри и разнася младото 

ухание, златния дъх, 
меката печал на есен-
ната елегия и мълча-
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Поредна треньорска рокада 
в Левски

За купата на Европа - първи полуфинали 

Държавно първенство по художествена гимнастика

Разгромна победа 
на врачани над Верея

Боряна триумфира в многобоя

Барса  се доближи до финала

„А” 
група, 

XXXII 
кръг

84-годишният Чубриков 
ще участва в рали „България”

Тимът от стадион "Ге-
орги Аспарухов", който 
вече 10 години не мо-
же да зарадва привър-
жениците си с шампион-
ска титла, се опитва да 
стъпи на крака, но ста-
тистиката показва, че 
ръководителите повта-
рят едни и същи грешки, 
които са правили техни-
те предшественици. 

Именно поради то-
ва и клубът се лута и 
клатушка вече цяло 
десетилетие, като ве-
че не изглежда гранд 
и страшилище в очите 
на българските футбо-
листи и отбори, а по-
зицията треньор на 
Левски губи все пове-
че тежест и престиж. 

Голяма част от фено-
вете мечтаят за Стани-
мир Стоилов, който во-
ди тима в 161 мача, из-
веждайки отбора до две 
титли, две купи, две су-
перкупи на страната, 
четвъртфинал в УЕФА 
и историческо класи-
ране в груповата фаза 
на Шампионската ли-
га. Именно Мъри доне-
се най-големите успехи 
и радости на "Герена" 
през този век. Той оба-
че не иска и да поми-
сли за връщане в люби-
мия Левски след толко-
ва години зад граница. 
Основната причина е, че 
няма стратегия, ясна ви-
зия и идея как да се раз-
вива клубът. 

Новият треньор на 
Левски Георги Тодоров е 
петият специалист, кой-
то ще води "сините" в 
официален мач през се-
зон 2018/2019 г. "Сини-
те" стартираха кампани-
ята с Делио Роси, който 
беше уволнен след ре-
зила от Вадуц в Лига Ев-
ропа. Неговият помощ-
ник Тодор Симов, полз-
ващ лиценза на Георги 
Тодоров, води столича-
ни в първите две срещи 
от Първа лига срещу Бо-
тев (Пловдив) - 1:0, и Чер-
но море (2:2). Сърбинът 
Славиша Стоянович пое 
26-кратните шампиони 
в края на юли, но беше 
заменен от Георги Дер-
менджиев през януари 
тази година на лагера в 
Кипър. 

Пет кръга преди края 
на сезона опитният спе-
циалист също беше ос-
вободен от поста, а на 
негово място застана То-
доров, който изведе сто-
личани до Купата на Бъл-
гария през 2003 г.

Напусна ни 
футболна легенда
Един от най-великите 

футболисти в историята 
на родния футбол - Динко 
Дерменджиев, ни напусна 
само месец преди да навър-
ши 78 г. 

Динко Дерменджиев е 
роден на 2 юни 1941 г. в 
Пловдив. Започва футбол-
ната си кариера като вра-
тар в юношите на Марица 
(Пловдив). През 1959 г. пре-
минава в отбора на Ботев (Пловдив), където играе 
до 1978 г., общо 19 сезона. Той е футболистът с 
най-много мачове и най-много голове в историята 
на "канарчетата". Изиграл е 447 мача в "А" РФГ и е 
отбелязал в тях 194 гола. За националния отбор е 
играл 58 срещи и има 19 гола. Три пъти участник 
на световно първенство – Чили (1962, 2 мача), Ан-
глия (1966, 2 мача) и Мексико (1970, 2 мача и 1 гол). 
Обявяван за "Футболист на Пловдив" за 1966, 1967 
и 1976 година. Избран от привържениците на Бо-
тев (Пловдив) за футболист №1 на клуба за ХХ век. 
Шампион през 1967 и носител на купата на стра-
ната през 1962 г. с Ботев (Пловдив), сребърен ме-
далист през 1963 г. и бронзов медалист през 1961 
г. от шампионатите на "А" РФГ и Балканската клуб-
на купа за 1972 г., финалист за купата на страната 
през 1963 и 1964 г. "Заслужил майстор на спорта" 
от 1967 г. Спортсмен № 1 на България за 1974 г. Ка-
то треньор извежда Ботев (Пловдив) до купата на 
страната през 1981 г.

Легендата Илия Чуб-
риков ще седне отново 
зад волана по време на 
рали „България“ (10-12 
май). Това е една от из-
ненадите, които орга-
н и з а т о -
рите са 
п о д г о т -
вили за 
юбилей-
ното 50-о 
издание. 
8 4 - г о -
д и ш н и -
ят Чуб-
риков е 
първият 
б ъ л г а р -
ски пи-
лот, пе-
ч е л и л 
н а д п р е -
в а р а т а 
през далечната 1971 
г. Сега той отново ще 
има възможността да 
покаже на какво е спо-
собен по маршрута на 
градския етап по бу-
левард „Васил Левски” 
във Варна. 

Освен него и другият 
специален гост Енрико 
Бертоне (Италия), три-
кратен победител (1995, 
1996 и 1999 г.), ще може 
да натисне здраво га-

зта. Авто-
мобилът, 
който ще 
им бъде 
п р е д о с -
т а в е н , 
остава в 
тайна.

Ц е -
р е м о -
н и а л н и -
ят старт 
на рали 
„ Б ъ л г а -
рия“ е от 
2 0 , 3 0  ч . 
на 10 май 
на пло-

щада пред катедрала-
та „Свето Успение Бо-
городично” в морската 
столица. 

Подадени са 39 за-
явки за участие. Най-
много желаещи има от 
Румъния.

Отборът на Барсело-
на спечели категорич-
но като резултат (но не 
и като игра) с 3:0 сре-
щу Ливърпул в първия 

динамичен и изстиск-
ващ сблъсък от 1/2-фи-
налите в Шампионска-
та лига. Момчетата на 
Юрген Клоп стресира-

ха каталунците с мощна 
преса, но "лос кулес" ус-
тояха на напора и се въз-
ползваха от голяма част 
от положенията си. Лу-
ис Суарес (26) и Лионел 
Меси (75 и 82) зарадва-
ха с попадения публика-
та на "Камп Ноу". "Чер-
вените" пропуснаха ня-
колко великолепни го-
лови възможности след 
почивката.
Тотнъм – Аякс 0:1 

лига Европа –  
полуфинали

Айнтрахт – Челси 1:1
Арсенал – Валенсия 3:1

Боряна Калейн от 
клуб "Левски Триади-
ца" спечели титлата в 
многобоя при жените.

Възпитаничката на 
Мариана Памукова съ-
бра сбор от 84.450 точ-
ки, след като изигра и 
четирите си съчетания 
без груби грешки. За 
нея това е първа наци-

онална титла.
Боряна Калейн спе-

чели и приз "Мария 
Гигова", който й беше 

връчен от президента 
на БФХГ Илиана Раева.

Шампионката от ми-
налата година Катрин 
Тасева от клуб "Левски 
Илиана" остана втора 
със сбор от 83.600 точ-
ки. 

Бронзовото отличие 
спечели Невяна Влади-

нова от "Левски" със 
78.450 точки.

Стиляна Николова от 
клуб "Етър Елит" спече-

ли тит-
лата в 
м н о -
г о б о я 
п р и 
девой-
к и т е 
с т а р -
ш а 
в ъ з -
р а с т . 
Тя съ-
б р а 
с б о р 
о т 

68.550 точки, след като 
получи оценки 16.600 
на въже, 17.950 на топ-
ка, 18.300 на бухалки и 
15.700 на лента. 

Втора се нареди Ва-
лерия Валтова (Тракия) 
с 66.750 точки, а трета е 
Ева Брезалиева (Олим-
пия) с 63.900.

Ботев (Враца) срази Ве-
рея в Стара Загора с 6:1 в 
последния си мач от вто-
рата фаза на група 
"А" на втората ос-
мица на Първа ли-
га. Гостите контро-
лираха напълно иг-
рата и стигаха лес-
но до голови ситу-
ации. Мирослав Бу-
динов откри резул-
тата в 7-ата мин. с 
глава след добро 
центриране на Пе-
тър Атанасов. В 20-ата 
мин. Валери Домовчийски 
удвои аванса на врачани 
след прострелно центри-
ране на бранителя Едгар 
Тур, който в този мач иг-
ра като крило. 

Последваха намеси на 

вратаря на домакините 
Кристиян Кацарев, който 
отрази удари на естоне-
ца Тур, на Атанасов и на 
Мечев. В 32-ата мин. Ми-

лан Вушурович се разпи-
са в мрежата на предиш-
ния си отбор за 3:0 с диаго-
нален удар. В 35-ата мин. 
Будинов засече пас отдяс-
но за 4:0.

След почивката вра-
чани намалиха обороти-
те, но пак вкараха 2 по-

падения чрез бившите иг-
рачи на Верея - резервата 
Антон Огнянов се разпи-
са в 71-ата мин., а Симе-
он Мечев писа "шестица-

та" в 78-ата мин. Ста-
нислав Маламов от-
срами старозагор-
ци с попадение от 
дузпа в 89-ата мин.

резултати 
 от мачовете във 
велико Търново 

и Пловдив
етър – витоша 2:0
1:0 - Велико Батро-

вич 19
2:0 – Милчо Ангелов 29
локомотив Пловдив – 
септември 1:2
0:1 – Христофър Манди-
ангу 37
1:1 – Бирсент Карага-
рен 55
1:2 – Илия Димитров 77

УТоЧнение
Уважаеми 

читатели,
Не публикува-

ме информация за 
спортните съби-
тия през празнич-
ните дни, както и 
изтеглените чис-
ла от тираж 36 на 
спортния тотали-
затор поради по-
ранното приключ-
ване на вестника 
заради Гергьовден. 
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Çíаете ëи,
÷е...

Обявиха богаташите първенци

ПОМОЩ ОТ МЕЧКА

Äæàêàðòà ïîòúâà

страницата подготви 
иван васев

Êои са íаé-íасеëеíите ãрадоâе 

 Индианският език 
навахо е използван ка-
то таен код от САЩ за 
комyникация пpeз 
Bтоpата свeтовна вой-
на.
 Πpeз 1647 г. ан-

глийският паpламeнт 
забpанява Kолeда.
 Hай-чeсто сpeща-

ното пpeзимe в свeта 
e Ли – около 87 мили-
она дyши са  пpитeжа-
тeлите му.
 Дyмата “такси” сe 

изписва по eдин и съ-
щи начин на англий-
ски, нeмски, фpeнски, 
швeдски и поpтyгал-
ски.
 Исландия e най-

стаpата фyнкциониpа-
ща дeмокpация.
 Западноафpикан-

ското плeмe Mатами 
игpаят малко по-pаз-
личeн фyтбол – pаз-
ликата със стандаpт-
ния e, чe сe използва… 
човeшки чepeп вмeсто 
топка.
 Meстнитe амepи-

кански индианци 
наpичали дeцата си на 
пъpвото нeщо, коeто 
видят, слeд като изля-
зат от колибитe си вeд-
нага слeд pажданeто. 
Оттам и всички онeзи 
стpанни имeна, за ко-
ито смe чyвали – като 
Сeдящия бик, Teчаща 
вода и дp.
 B Tайланд мeдe-

ният мeсeц пpодължа-
ва тpи мeсeца и pаз-
носкитe сe покpиват 
изцяло от бyлката.
 B Tибeт да сe из-

плeзитe на гоститe си 
сe смята за пpизнак на 
yчтивост.
 B Западeн Kитай, 

Tибeт и Mонголия сла-
гат сол в чая си.
 Kапацитeтът на 

човeшкия мозък за 
съxpаняванe на ин-
фоpмация e… 500 пъ-
ти колкото пълeн ком-
плeкт на Eнциклопe-
дия “Бpитаника”.
 B щата Сeвepна 

Kаpолина e нeзакон-
но да сe оpат ниви със 
слон.
 Дyeлиpанeто в 

Πаpагвай e напълно 
законно пpи yсловиe, 
чe и двамата yчастни-
ци са peгистpиpани 
доноpи на кpъв.

ПОМОЩ ОТ МЕЧКА

Стелерова крава

Е К о Т Р А Г и Ч Н о
Човекът победоносно върви по планетата, 

но често зад него остава пустиня и трупове. 
Днес 16 хиляди вида са на ръба на оцеляването, 
а много повече завинаги са се преселили в неби-
тието. Примери много.

В 1741 г. немският изследовател Георг Вилхелм 
Стелер посещава необитаемите Командорски ос-
трови в Берингово море край източните брегове 
на Русия. Там той открива огромен бозайник, по-
добен на морж, с дължина 7 м и тегло до 6 т. По 
време на експедицията Стелер умира и откритието 
му е публикувано чак през 1751 г. Скоро този лов 
става любим за руските ловци. Последната стеле-
рова крава е убита през 1768 г.

Тригодишно момче, което е 
оцеляло само две деноно-
щия в гората при ниски 
температури, е заявило 
пред полицията и се-
мейството си, че е по-
лучило помощ от при-
ятелска мечка, която 
е била с него през ця-
лото време, информи-
ра АП. Спасителни еки-
пи получили сигнал за из-
губено детенце. Те открили 
Кейси Хатаеуй в храсти. Момче-
то било мокро и премръзнало, но 
здраво. Кейси се изгубил при тол-
кова неблагоприятни метеороло-

гични условия, че пос-
ледвалото издирва-

не било прекрате-
но. Щатът е дом 
на много черни 
мечки. Местен 
шериф комен-
тира, че Кейси 
е разказал, че е 

срещнал прия-
тел в гората - меч-

ка. "Той каза, че се 
е размотавал с мечка 

два дни", написа леля му 
Бреанна Хатаеуй във "Фейсбук". "Бог 
му изпрати приятел, за да го пази. 
Случват се и чудеса", добави тя.   

вече се разде-
ли с дългого-
дишната си съ-
пруга макензи 
и процедурата 
по развода за-
почна във ва-
шингтон. ако 
двамата нямат 
п р е д б р а ч е н 
договор, кой-
то да постано-
вява друго, за-

коните предвиждат подялба 
на семейното имущество по-
равно, предаде Бгнес. 

същевременно най-богата-
та жена на света е Франсоаз 
Бетанкур майерс. наследни-
цата на козметичната импе-
рия L`Oreal има 49,3 милиарда 
долара. състоянието на 65-го-
дишната Бетанкур майерс съ-
що се е увеличило значително 
- миналата година тя е имала 
със 7,1 милиарда повече, кое-
то е ръст от 17 процента. 

Има градове, ко-
ито са наистина 
в п е ч а т л я в а щ и 

със своята сила и кра-
сота, като Ню Йорк или 
Москва, където живо-
тът никога не спира 
дори и за секунда. Ми-
лиони хора се движат 
всеки ден по улици-
те на най-населените 
градове в света!

Н а й - н а с е л е н а т а 
столица в света е То-
кио. Населението на 
японския град е по-
вече от 37 милиона 
души. И това е само 
според официалните 
данни. 

На второ място 
се нарежда големи-
ят град в Китай гуан-

джоу, където живеят 
повече от 25,8 мили-

она души. Това е един 
от най-древните градо-

И н д о н е з и й с к а т а 
столица Джакарта е 
един от най-бързо по-
тъващите градове в 
света. Ако този про-
блем не бъде решен 
навреме, части от ме-
гаполиса вероятно ще 
останат завинаги под 
водата до 2050 г.  

Градът е разполо-
жен върху блатист те-
рен,  граничи с Яван-
ско море и през него 

преминават 13 реки. 
Така че не е изненада 
това, че наводненията 
в Джакарта са чести, а 
според експертите ще 
става и по-лошо. 

Но не само чудовищ-
ните наводнения за-
страшават града - Джа-
карта буквално потъва 
в земята. 

"Проблемът не е 
за подценяване", каз-
ва Хери Андреас, кой-

то изучава явление-
то през последните 20 
години в Техническия 
институт в Бандунг. И 
допълва: „Ако погле-
днете нашите модели, 
до 2050 година близо 
95 процента от Север-
на Джакарта ще бъде 
под вода.”  И това ве-
че се случва - Северна 
Джакарта е потънала 
с 2,5  м за 10 години и 
продължава да пропа-

ве в света. 
В столицата на Индо-

незия – Джакарта, жи-
веят малко по-малко от 
25,3 милиона души. 

мексико сити се на-
мира на мястото, къде-
то е имало селище на 
легендарното племе на 
ацтеките. Там ултрамо-
дерните небостъргачи 
са разположени в не-
посредствена близост 
до най-древните пира-
миди. На територията 
на столицата на Мекси-
ко живеят около 23 ми-
лиона души. Все пак то-
ва не е най-сигурният 

град в света. В допъл-
нение към редовните 
земетресения в този 
град има области, къ-
дето се развива прес-
тъпността. 

ню йорк е обра-
зец на невероятна-
та мощ и гигантизма. 
В него живеят над 19 
милиона души. Това 
е един от най-атрак-
тивните туристиче-
ски центрове в САЩ и 
дом на милиони ими-
гранти от цял свят.                                                                                 
В москва, столицата 
на Русия, живеят над 
16 милиона души.

 вече е ясно кои са най-бо-
гатият мъж и най-богатата же-
на на света, съобщава риа но-
вости. Без изненади в списъ-
ка на списание „Форбс” най-
богатият мъж е основателят 
на „амазон” Джеф Безос. не-
говото състояние се е увели-
чило с цели 19 милиарда до-
лара в последната година и ве-
че възлиза на 131 милиарда. 
интригата е дали Джеф Безос 
няма да слезе от първата по-
зиция заради развода си. Той 

да със средно 25 см за 
година, което е с два 
пъти повече от средни-
те стойности на потъ-
ване на големите край-
брежни мегаградове.                                                                    

Джакарта потъва с 
1 до 15 см на година 
и почти половината 
град сега е под мор-
ското равнище, като 
промените са видни 
най-вече в северната 
част. В един от кварта-
лите сградите са потъ-
нали, наводнени и изо-
ставени, защото посто-
янната им поддръжка 
изисква много усилия 
и средства. Историче-
ски Северна Джакарта 
е важен пристанищен 
град и днес там е раз-
положено едно от най-
големите пристанища 
в страната. Със стра-
тегическото си значе-
ние, където река Чили-
вунг се влива в залива 
Джакарта, част от Яв-
анско море, мястото е 
избрано още през 17 
в. от холандските ко-
лониалисти за разпо-
лагането на пристан. 
Днес районът се оби-

Безос Бетанкур

тава от 1,8 млн. души 
- смесица от западащи 
пристанищни пред-
приятия, бедни край-
брежни общности и 
значително присъст-
вие на заможни китай-
ци и индонезийци. Ос-
таналите части от гра-
да също се наводняват, 
макар и с по-бавна ско-
рост. 

Повишаването на 
морското равнище се 
дължи на т. нар. то-
плинно разширение 
- разширяването на 
площта, която вода-
та на планетата зае-
ма поради повишава-
нето на температури-
те и заради топенето 
на полярния лед. Дра-
матичните темпове на 
потъване на Джакарта 
се дължат и на допъл-
нителен фактор - сис-
темното извличане на 
подземни води за би-
тови нужди. Водоснаб-
дяването на града не 
е особено надеждно, 
така че местните жи-
тели често прибягват 
до изпомпване на под-
земните водни резер-
воари. Това обаче во-
ди до потъване на зе-
мята над тях.                                                                           
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ПеТък, 10 май
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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 „Господин Х и морето”  
(премиера) – сериен 
филм

21.00 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Съдби на кръстопът” 
(премиера) – предаване 
на NOVA

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 20 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 13 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

съБоТа, 11 май
07.00 „Черна любов” 
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 „Въздушният Бъд: Бей-

зболна лига” – с уч. на 
Патрик Краншоу, Кевин 
Зегърс, Джей Бразо, 
Джейсън Бридън, Елън 
Кенеди, Джефри  Балард, 
Кейтлин Уош и др.

14.50 „Затура: Космическо 
приключение” – с уч. на 
Джош Хътчерсън, Дакс 
Шепърд, Тим Робинс, 
Джона Бобо и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 
18.00 „Ничия земя” 
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Драконът, моят прия-

тел” (премиера) – с уч. на 
Робърт Редфорд, Брайс 
Далас Хауърд, Уес Бент-
ли, Карл Ърбан и др.

22.10 „Обирджии” – с уч. на 
Пол Уокър, Мат Дилън, 
Хейдън Кристенсен, 
Джей Ернандес, Зоуи 
Салдана,Крис Браун, 
Майкъл Ийли, Ти Ай, 
Идрис Елба и др.

00.15 „Бъгси” –  с уч. на Уорън 
Бийти, Анет Бенинг, Хар-
ви Кайтел, Бен Кингсли

04.40 „Въздушният Бъд: Бей-
зболна лига” – с уч. на 
Патрик Краншоу, Кевин 
Зегърс, Джей Бразо, 
Джейсън Бридън

неДеля, 12 май
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” 
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любов с променлива 

облачност” –  с уч. на 
Майкъл Рейди,  Кати 
Леклерк, Стейси Даш, 
Грегъри Харисън, Бен 
Бегли и др.

14.15 „Игра на съдбата” –  с 
уч. на Раян Кенеди, Каси 
Стийл, Андрю Франсис, 
Андреа Бруукс и др.

16.00 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Убийства” – с 
уч. на  Кандис Камерън 
Бър, Лекса Дойг, Марилу 
Хенър, Брус Доусън, Ан-
на ван Хуфт и др.  

18.00 „Мис Пепеляшка” 
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бързи и яростни” – с 

уч. на Вин Дизел, Мишел 
Родригес, Пол Уокър, 
Рик Юне, Чад Линдбърг, 
Джордана Брустър и др.

22.10 „Завръщане в бъдещето 
III” – с уч. на Майкъл 
Джей Фокс, Кристофър 
Лойд, Мери Стийнбър-
гър, Томас Ф.Уилсън, Леа 
Томпсън и др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.00 „Игра на съдбата ” –   с 

уч. на Раян Кенеди, Каси 
Стийл, Андрю Франсис, 
Андреа Бруукс и др.. /п/

03.30 „Любов с променлива 
облачност” –  с уч. на 
Майкъл Рейди 

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 20 сезон 
/п/

ПонеДелник, 13 май 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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”  
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 13

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 20 
/п/

вТорник, 14 май
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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: Любо-
вта лекува”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 13
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 20 
/п/

сряДа, 15 май
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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: Любо-
вта лекува” (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 13
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 21 
/п/

ЧеТвърТък, 16 май 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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: Любо-
вта лекува” (премиера)  
– сериен филм,  сезон 7

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

22.00 „Дяволското гърло” (пре-
миера) – сериен филм 

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 21 

сряДа, 8 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:10 Парламентът на живо
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 Повторения

ЧеТвърТък, 9 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:10 Парламентът на живо
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ

21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 Повторения

ПеТък, 10 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:10 Парламентът на живо
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 Повторения

съБоТа, 11 май
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Социална мрежа ” 
10:00 „Всичко коз”
11:00 „Спорт в обектива” 

11:45 „Букмейкър – анализи и 
коментари”

12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE”
14:45 Телемаркет
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю“ с Наделина 

Анева 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо Огня-

нов
01:00 НОВИНИ 
01:30  07:00 Повторения

неДеля, 12 май
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността” 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес“ 
10:00 „Офанзива 

11:45 „Букмейкър“
12:00 Топ Шоп
12:15 „Парламентът на фокус“ 
12:30 „Другото лице“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз“
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж“
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 
16:00 „Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ  
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” 
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00 Повторения

ПонеДелник, 13 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
15:20 „Светски новини”

15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00 

вТорник, 14 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 

20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00 

сряДа, 15 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”

00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00 

ЧеТвърТък, 16 май
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:45 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00 

сряДа, 8 май
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, 5 еп. 
12.10 Уил Смит 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, 6 еп.
16.30 “Веществено доказател-

ство” (1991 г)
18.10 Гуинет Полтроу
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “За историята - свободно” 
20.00 Актуално от деня
20.30 “Князът” (1970г.)
22.10 Новини
22.25 Предизборна хроника
22.30 “Щурмът на Берлин - в 

леговището на звяра”
23.15 Новини - късна емисия
23.30 “България се събужда”  
02.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симон 
03.10 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

04.10 “За историята - свободно”  
05.10 “Следобед с БСТВ” 
07.00 Актуално от деня 

ЧеТвърТък, 9 май
07.30 “България се събужда” 
09.15 9 май - Ден на победата и 

Ден на Европа - празнич-
но студио

10.00 Военен парад по случай 
Деня на победата - пряко 
предаване от Москва

11.55 Документален филм
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, 7 еп.
16.30 “Князът” (1970г.)

18.10 Джони Деп
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Спасението” (1984г.)
22.45 Новини
23.00 Предизборна хроника
23.05 “Финансовите битки на 

Втората световна”
23.55 Новини - късна емисия 
00.10 “България се събужда”  
02.10 “За историята - свободно”  
03.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
04.10 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
05.10 “Следобед с БСТВ” 
07.00 Актуално от деня 

ПеТък, 10 май
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, 7 еп. 
12.10 Джони Деп 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.00 Новини
15.20 “Безценната перла”, 8 еп.
16.15 “Спасението” (1984г.)
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Последният ерген” 

(1974г.)
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 “Живот по време на оку-

пация”
23.10 Новини - късна емисия 
23.25 “България се събужда”  
02.10 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
03.10 “За историята - свободно”  

04.10 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

05.10 “Следобед с БСТВ” 
07.00 Актуално от деня 

съБоТа, 11 май
07.30 Ума Търман 
08.00 “Миа и аз” - детски анима-

ционен сериал
08.20 “Общество и култура” 
09.35 “Последният ерген” 

(1974г.)
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

14.00 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист” 
15.00 “Цветен следобед”
16.30 “В обектива”
18.10 Оуен Уилсън
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев
20.00 “Привързаният балон” 

(1967г.)
21.40 “Господин Никой” (2010г.), 

Белгия/Германия/Фран-
ция

00.10 Новини 
00.25 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев 
02.00 “Цветен следобед” 
03.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
04.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

05.30 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

06.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 
неДеля, 12 май

07.30 Оуен Уилсън 
08.00 “Миа и аз” - детски анима-

ционен сериал

08.20 “Тази седмица” 
09.20 ТВ пазар
09.35 “Професия Турист” 
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 “Уинкс: Мистерия от дъл-

бините” - анимационен 
филм

12.30 Новини
12.45 Предизборна хроника
12.50 ТВ пазар
13.05 “Привързаният балон” 

(1967г.)
15.15 Цветен следобед” 
16.30 “За историята - свободно”  
17.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 “Равновесие” (1983г.)
22.10 “Обирджийката” (2013г.), 

Германия
00.05 Новини 
00.25 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
01.25 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
02.25 “Цветен следобед”  
03.30 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
04.30 “За историята - свободно”  
05.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
06.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 

ПонеДелник, 13 май
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, 8 еп. 
11.40 ТВ пазар
11.55 Пенелопе Круз 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини

15.40 “Безценната перла”, 9 еп.
16.30 Документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
18.10 Майкъл Кейн
18.30 Новини 
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 “Не се страхувай” с водещ 
Васил Василев

21.00 “24 часа дъжд” (1982 г.), 
22.30 Новини
22.45 Предизборна хроника
22.50 “Освобождението на 

Прага”:
23.40 Новини - късна емисия 
00.05 “България се събужда”  
02.40 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
03.40 “Червен картон”- спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински 

04.40 “Следобед с БСТВ” 
06.30 “Не се страхувай” с водещ 

Васил Василев 

вТорник, 14 май
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, 9 еп. 
11.40 ТВ пазар
11.55 Майкъл Кейн 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, 10 еп. 
16.30 “24 часа дъжд” (1982 г.), 

Любимите български 
филми

18.10 Никол Кидман
18.30 Новини 

18.50 Предизборна хроника
19.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Екзитус” (1989 г), Люби-

мите български филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 “Испанска афера” (2014г.), 

Испания
23.55 Новини - късна емисия
00.15 “България се събужда”  
02.10 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
03.10 “Не се страхувай” с водещ 

Васил Василев 
04.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
05.10 “Следобед с БСТВ” 
07.00 Актуално от деня 

сряДа, 15 май
07.30 “България се събужда” 
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, 10 еп. 
11.40 ТВ пазар
11.55 Никол Кидман 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, 11 еп.
16.30 “Екзитус” (1989 г), Люби-

мите български филми
18.10 Джъд Лоу
18.30 Новини 
18.50 Предизборна хроника
19.00 “За историята - свободно” 
20.00 Актуално от деня
20.30 “Карнавалът” (1990г.), Лю-

бимите български филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 “Романови”

23.15 Новини - късна емисия 
23.30 “България се събужда”  
02.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симон 
03.10 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

04.10 “За историята - свободно”  
05.10 “Следобед с БСТВ” 
07.00 Актуално от деня 

ЧеТвърТък, 16 май
07.30 “България се събужда” 
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, 11 еп.
11.40 ТВ пазар
11.55 Джъд Лоу
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 “Следобед с БСТВ”
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, 12 еп.
16.30 “Карнавалът” (1990г.), Лю-

бимите български филми
18.10 Джулиан Мур
18.30 Новини 
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Пльонтек” (1991 г.), Лю-

бимите български филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 “Романови”
23.55 Новини - късна емисия 
00.10 “България се събужда”  
02.10 “За историята - свободно”  
03.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
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ПеТък, 10 май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти 

повторение 
17.30  Новини на живо
17.45  Фолклорен концерт 
18.30  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  повторение
01.00  “Дискусионно студио” 

повторение  
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  
повторение 

06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно 

студио”повторение

съБоТа, 11 май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева на живо

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15 Документален филм
15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване  
повторение

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение

неДеля, 12 май 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Фолклорен концерт
14.30  Документален филм 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  Документален филм 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  Фолклорен концерт 
21.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

22.00  Класически концерт 
22.30  „Час по България“ повто-

рение 
23.30  “Фронтално”  повторе-

ние
01.30  Новини.Прогноза за 

времетоповторение
01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 Фолклорен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева  повторение 

06.45 „Дискусионно студио” 
повторение 

ПонеДелник, 13 май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние  
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  Дискусионно 
студио”повторение

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение  

03.00  Телевизионен форум  
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

вТорник, 14 май
07.45 Новини повторение
08.00  „Ранни вести“ на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  “Дискусионно студио”  
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00- „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

сряДа, 15 май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести - на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо     

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времетоповторение
00.30  Дискусионно студио” 

повторение
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

ЧеТвърТък, 16 май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30  Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио” 
повторение

ПеТък, 10 май
10:30 Истинска любов - 17 еп.
11:15 Сладка тайна - 149 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 17 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 149 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

 съБоТа, 11 май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - 2 еп.- Документа-
лен филм 

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 MAX FIGHT 
CHAMPIONSHIP 42 - про-
фесионален шампионат 
за бойни спортове 

01:00 Шесто чувство 
03:00 Телепазарен прозорец 
03:30 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 България, която съгра-

дихме - 2 еп.- Документа-
лен филм 

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

 неДеля, 12 май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме 
19:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

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 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПонеДелник, 13 май
10:30 Истинска любов - 17 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 149 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 17 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 149 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

вТорник, 14 май
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

22:00 Интересно със Славчо 
Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

04:00 Заедно за промяната - с 
Елеонора Василева 

05:00 Интересно със Славчо 
Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 15 май
10:30 Истинска любов - 18 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 150 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 MAX FIGHT 

CHAMPIONSHIP 42 - про-
фесионален шампионат 
за бойни спортове 

01:00 Шесто чувство 
03:00 Телепазарен прозорец 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ЧеТвърТък, 16 май
10:30 Истинска любов - 19 еп. - 

Сериал 
11:15 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 1 еп.- 
Документален филм

12:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

13:00 Новини 
13:15 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
14:15 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

22:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 19 еп. - 

Сериал 
02:45 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 1 еп.- 
Документален филм

03:30 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

04:30 Бареков и Байрактаров - 

Тв 1000

ПеТък, 10 май
07:35 Усмивката на Мона Лиза, 

САЩ, драма, 2003
09:30 Животът на сестрите 

Бронте, Великобритания, 
биографичен/драма/
исторически, 2016

11:35 Близки срещи от третия 
вид, САЩ, драма/фантас-
тика, 1977

13:45 Споразумението, САЩ, 
драма, 2013

15:20 Чарли Сейнт Клауд, Кана-
да, САЩ, 2010

16:55 Раждането на лъжата, 
САЩ, комедия/фентъзи/
романтичен, 2009

18:40 Късо съединение, САЩ, 
комедия/семеен/фантас-
тика, 1986

20:15 Мики Синьото око, 
Великобритания, САЩ, 
комедия/криминален/
романтичен, 1999

22:00 Битка Лос Анджелис: 
Световна инвазия, САЩ, 
екшън/научна

23:55 Гадни копилета, Герма-
ния, САЩ, драма/три-
лър/за войната, 2009

02:20 Дракула, САЩ
05:10 В какво се превръщат 

мечтите, САЩ, фентъзи/
романтичен, 1998

съБоТа, 11 май
07:00 Горещо кънтри, САЩ, 

драма/музикален, 2010
08:55 Правилата на Джорджия, 

САЩ, комедия/драма, 
2007

10:45 Момчето на Уинслоу, 
Великобритания, САЩ, 
драма/романтичен, 1999

12:30 Горили в мъглата, САЩ, 
биографичен/драма, 
1988

14:35 Хълк, САЩ, екшън/дра-
ма/фантастика, 2003

16:50 Туистър, САЩ, екшън/
драма, 1996

18:40 Късо съединение 2, САЩ, 
комедия/драма/семеен, 
1988

20:30 Кралят на скорпионите, 
Белгия, Германия, САЩ, 
екшън/приключенски/
фентъзи, 2002

22:00 Заразно зло: Живот 
след смъртта, Франция, 
Германия, САЩ, екшън/
приключенски/на ужаси-
те, 2010

23:35 Легион, САЩ, екшън/
фентъзи/трилър, 2010

01:15 Криминале, САЩ, крими-
нален/драма, 1994

03:50 Писък, САЩ, ужаси/мис-
терии, 1996

05:35 Литературният клуб 
на Джейн Остин, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2007

неДеля, 12 май
07:20 Остатъкът от деня, 

Великобритания, САЩ, 
драма/романтичен, 1993

09:30 Шемет, САЩ, мистерии/
романтичен/трилър, 
1958

11:35 Бъди до мен, САЩ, прик-
люченски/драма, 1986

13:00 Невероятният Хълк, 
САЩ, трилър, 2008

14:50 Продуцентите, САЩ, ко-
медия/музикален, 2005

17:05 Момиче в опасност, 
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2011

18:45 Пеги Сю се омъжи, САЩ, 
комедия/драма/фентъзи, 
1986

20:35 Кони и Карла, САЩ, 
комедия/криминален/
музикален, 2004

22:00 Дракула, САЩ, Ужаси, 
1992

00:05 Битка Лос Анджелис: 
Световна инвазия, САЩ, 
екшън/научна фантасти-
ка, 2011

01:55 Страшен филм, САЩ, 
комедия, 2000

03:20 Погрешно обвинена, 
САЩ, криминален/мис-
терии/трилър, 2016

04:40 Последният мохикан, 
САЩ, екшън/приключен-
ски/драма, 1992

ПонеДелник, 13 май
06:35 Пътуването, България, 

комедия/драма, 2018
08:10 Мери и Марта, Велико-

британия, САЩ, драма, 
2013

09:40 Споразумението, САЩ, 
драма, 2013

11:10 Якоб лъжеца, Франция, 
Унгария, САЩ, драма/
военен, 1999

13:10 Крамър срещу Крамър, 
САЩ, драма, 1979

14:50 Горещо кънтри, САЩ, 
драма/музикален, 2010

16:45 Животът на сестрите 
Бронте, Великобритания, 
биографичен/драма/
исторически, 2016

18:50 Дами в лилаво, Велико-
британия, драма/музика-
лен/романтичен, 2004

20:30 Смелчага, Канада, екшън, 
2017

22:00 Мумията, САЩ, екшън/
приключенски/фентъзи, 
1999

00:00 Кралят на скорпионите, 
Белгия, Германия, САЩ, 
екшън/приключенски/
фентъзи, 2002

01:30 Гадни копилета, Герма-
ния, САЩ, драма/три-
лър/за войната, 2009

04:00 Блок под атака, Франция, 
Великобритания, екшън/
комедия/фантастика, 
2011

вТорник, 14 май
06:20 Шемет, САЩ, мистерии/

романтичен/трилър, 
1958

08:25 Бъди до мен, САЩ, прик-
люченски/драма, 1986

09:50 Късо съединение, САЩ, 
комедия/семеен/фантас-
тика, 1986

11:25 Момиче в опасност, 
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2011

13:05 Пеги Сю се омъжи, САЩ, 
комедия/драма/фентъзи, 
1986

14:45 Момчето на Уинслоу, 
Великобритания, САЩ, 
драма/романтичен, 1999

16:30 Остатъкът от деня, 
Великобритания, САЩ, 
драма/романтичен, 1993

18:40 Кони и Карла, САЩ, 
комедия/криминален/
музикален, 2004

20:15 Хана, Германия, Велико-
британия, САЩ, екшън/
драма/трилър, 2011

22:00 Кралят на скорпионите 
2: Възходът на воина, 
Германия, Южна Африка, 
САЩ, екшън/приключен-
ски/фентъзи, 2008

23:50 Криминале, САЩ, крими-
нален/драма, 1994

02:20 Легион, САЩ, екшън/
фентъзи/трилър, 2010

04:00 Животът на сестрите 
Бронте, Великобритания, 
биографичен/драма/
исторически, 2016

сряДа, 15 май
06:20 Раздялата (2006), САЩ, 

2006
08:05 Смелчага, Канада, екшън, 

2017
09:35 Крамър срещу Крамър, 

САЩ, драма, 1979
11:20 Невероятният Хълк, 

САЩ, трилър, 2008
13:10 Литературният клуб 

на Джейн Остин, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2007

14:50 Якоб лъжеца, Франция, 
Унгария, САЩ, драма/
военен, 1999

16:50 В какво се превръщат 
мечтите, САЩ, фентъзи/
романтичен, 1998

18:40 Приключенията на Тин-
тин: Тайната на едноро-
га, САЩ, Нова Зеландия, 
анимационен/екшън/
приключенски, 2011

20:25 Роботът и Франк, САЩ, 
комедия/драма, 2012

22:00 Бойно поле Земя, САЩ, 
екшън/приключенски/
фантастика, 2000

23:55 Мумията, САЩ, екшън/
приключенски/фентъзи, 
1999

01:55 Щуротии в лунапарка, 
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2009

03:40 Мери и Марта, Велико-
британия, САЩ, драма, 
2013

ЧеТвърТък, 16 май
06:10 Животното, САЩ, коме-

дия/фантастика, 2001
07:30 Лъжльото, САЩ, коме-

дия, 1997
08:55 Кони и Карла, САЩ, 

комедия/криминален/
музикален, 2004

10:35 Звезден човек, САЩ, 
романтичен/фантастика, 
1984

12:25 Момчето на Уинслоу, 
Великобритания, САЩ, 
драма/романтичен, 1999

14:10 Шемет, САЩ, мистерии/
романтичен/трилър, 
1958

16:15 Моят замък, Великобри-
тания, драма/романти-
чен, 2003

18:05 Продуцентите, САЩ, ко-
медия/музикален, 2005

20:15 Мистериозно убийство 
в Манхатън, САЩ, коме-
дия/мистерии, 1993

22:00 Челюсти, САЩ, приклю-
ченски/драма/трилър, 
1975

00:00 Битка Лос Анджелис: 
Световна инвазия, САЩ, 
екшън/научна фантасти-
ка, 2011

01:55 Дракула, САЩ, Ужаси, 
1992

04:00 Страшен филм, САЩ, 
комедия, 2000

05:45 Всичко ни е наред, САЩ, 
приключенски/драма, 
2009
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Български28 Обяви Съобщения

Съобщение

МАлКи оБяВи

важно!
възПоминания, скръБни весТи, ПозДравле-

ния, ЧесТиТки изПращайТе на аДрес: 1421 соФия, 
кв. „лозенец“, Ул. „криволак“ №48, вх. „в“, за в. 
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
Материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

иМоТи

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски маши-
ни, циркуляр за профе-
сионални цели, струг за 
метал, колелета и плото-
ве за банциг, джип „Ланд 
Ровър“ - модел 2003 г., с 
документация, ремарке 
за лека кола, руско, ори-
гинално, с документация

0879/864103 - продава 
товарен автомобил ГАЗ-
53, дизел - перкинс, мо-
тор ИЖ - Планета - 350 куб.

0889/993415 - продава 
вътрешни врати от етаж, 
правени по поръчка - 50 
лв., и 20-литрова газова 
бутилка пропан бутан - 
20 лв.

0 8 9 6 / 6 3 1 1 4 3 , 
02/9878503 - продава 
рингова количка за инва-
лид, инвалиден стол, ком-
биниран за тоалет и баня 
- почти нови

0885/335852 – прода-
ва мотофреза с гумени ко-
лела и почти нов четири-
тактов двигател 6,5 кв.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/824129 – продава 
радиокасетофон, спор-
тен велосипед, часовник 
с кукувица, китеник, ми-
кроскоп, аптекарска вез-
на, грамофон, старинни 
часовник, телефон, фото-
апарат

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/927167 – домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Прода-
ва триоперационна дър-
воделска машина, фреза, 
купе за мерцедес 114-115, 
бял, ретро волан, стъкло 
за фар, тасове и др.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

032/249675 – продава 
по съгласие нафтова печ-
ка „Балкан”, годна, ради-
оапарат „Селена”, фил-
мов прожектор с 6 цвет-
ни диапозитива от Ерми-
тажа, Петербург. Продава 
голям сервизен комплект, 
малък сервиз от лъжички, 
табла за игра, мъжка ко-
жена чанта

0893/542277 – прода-
ва мерцедес А160, на бен-
зин, 2001 г., сив, металик, 
климатик, алуминиеви 
джанти – 2000 лв.

02/8508784 – „Селско 
декамеронче” – забавна и 
познавателна книга за се-
ло Гълъбник, Радомирско 
– 1941-1944 г.

0886/373501 – пода-
рява тибетска гъба, ци-
гулка, лък, кутия

02/8693067 – прода-
ва изгодно салонен бю-

0886/401737 - прода-
ва едностаен апартамент, 
преустроен в двустаен, с 
гараж, оборудван с ток и 
вода, и др. Сградата е са-
нирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички 
превозни средства

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0893/236220 - прода-
ва спешно апартамент 64 
кв. м, среден, в с. Круше-
во, Бургаско. Цена по спо-
разумение

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 400 шест-
годишни канадски тополи 
– в нея, на пет км източно 
от Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, то-
алетна във вилната зона на 
с. Побит камък, Разградско, 
с чист въздух и тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава под 
наем апартамент – 200 лв., 
в Ст. Загора

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена 
виза за проектиране на къ-
ща – 8800 лв.

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0884/912727 – купувам 
апартамент от собственик  
в София

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-

По повод Деня на победата 9 май ви каним 
в Руския културно-информационен център на 
премиерната прожекция на нов филм за ве-
ликата отечествена война. 

на 8 май в 19 ч. ви очакваме на прожек-
цията на "спасти ленинград" (2019 г.), автор 
на сценария и режисьор Алексей Козлов, ху-
дожници-постановчици: Дмитрий Малич, Олга 
Яковенко. В ролите: Андрей Миронов-Удалов, 
Мария Мелникова, Анастасия Мелникова, Гела 
Месхи, Валерий Дегтяр, Сергей Жарков, Иван 
Лирчиков, Владимир Селезньов, Михаил Моро-
зов, Инга Оболдина) Филмът е на руски език с 
английски субтитри. 

вход свободен

Покана

фет – масивен, от дърво, 
остъклен; продава/заме-
ня кошница за носене на 
бебе

035790021 – продава 
абрихт с елдвигател, раз-
мери 400/2000 мм

0887/985240 – прода-
ва електромер, водомер, 
пружина за легло, панел-
на дограма

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – прода-
ва грамофон, грамофон-
ни плочи, видео и касети, 
пощенски марки, картич-
ки, социологическа лите-
ратура

0889/613432 – прода-
ва пчелни семейства без 
кошери – 16 лв. на пита 
телефон, фотоапарат

0886/729130 – про-
дава  акумулираща печ-
ка, маслен електрически 
радиатор,  ретромагнето-
фон „Мамбо“, килим тип 
персийски

0877/882177 - предме-
ти на ловна тема, полилей 
3-лампов - 100 лв., пепел-
ник европейски - 30 лв., 
картини - мечки в тайга-
та - 50 лв., глутница вълци 
- 20 лв., книгите "Рилски-
ят светец", издадена през 
1947 г. - 100 лв., "Очни бо-
лести" - 100 лв.,  яке шуш-
ляково, комплект с пан-
талон, нови, европейски 
- 80 лв., облекло за турис-
ти и скиори европейско - 
х 10 лв., проводник вене-
литов 6 кв. мм - 180 м - 200 
лв., електр. апартаментно 
табло ново, фабрично, с 9 
автоматични предпазите-
ля - 70 лв.

0879/858148 – про-
дава: 10 чугунени радиа-
тора, 4 талпи – 210/26/6 
см, пожарогасител – 10 
лв., такламит за гресира-
не, полилей – шестица, 2 
нощни шкафчета, багаж-
ник за кола – руски, 2 ту-
би за бензин – железни, 
20-литрови, хиляда бур-
кана, дървена пепел – тор, 
за градина, два сгъваеми 
стола, 5 единични пружи-
ни за легло, шведска стена 
за болни и здрави

0888/176303 – прода-
ва 3 реотана за акумули-
раща печка, пералня „Ро-
са” – малка, легло двойно, 
матрак, 2 чекмеджета. Це-
на по споразумение

0888/286743 – купува 

Клуб на учителите ветерани "Св. Климент Ох-
ридски" - Стара Загора,   ви  кани да участвате в

 IV национален ФесТивал 
 на  УЧиТелскиТе ПевЧески и 

рециТаТорски съсТави 
който ще се проведе на 16.5.2019 г. от 10 ч. 
в  стара загора, читалище "св. климент ох-
ридски 1858". 

Фестивалът се провежда под патронажа на  
Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора.  

За допълнителна информация и записване за 
участие моля обадете се  на тел. 0878 641 819.  

клуб на учителите ветерани - стара загора   

сокоизстисквачка „Ротел” 
или само горния капак

0899/475418 – прода-
ва касети със записи на 
хитови български, руски, 
френски, шведски и ар-
жентински песни и музи-
ка от 70-те години

0897/866919 – купува 
музикални инструменти, 
български електрически 
китари, ефекти и ехола-
ни, синтезатори и лампо-
ви усилватели

0888/432280 – прода-
ва мерцедес А 160, бен-
зинов, 2001 г., климатик, 
алуминиеви джанти, сив 
металик – 2400 лв.

0886/361879 – прода-
ва германска хидравлич-
на помпа за хидромотора 
на бетонпомпа 

0896/321902 – прода-
ва Фолксваген „Поло” със 
сменен съединител, полз-
ван за работа. Преглед на 
19.2. – 1200 лв.

064/836140 – продава 
технология с два патента 
за настройка на рязване и 
контрол на външни и въ-
трешни цилиндрични ко-
нусни резби – до 600 мм

0898/483353 – прода-
ва метален калъп за бе-
тонни пръстени за бунар 
с вградено стъпало  пер-
фектно изработен, и око-
ренени лозички – 2,50лв./
бр.

0876 149317 - София - 
Продавам японски апарат 
за кръвно налягане "Сен-
до", неупотребяван, в га-
ранция от 28 януари 2019 
г. – 5 години, за 117 лв. 

0897/801365 - продава 
термос 2,5 л - 20 лв.; нова 
електрическа кана - 15 лв.

0898/225564 – про-
дава нов немски слухов 
апарат; разпродава биб-
лиотека с художествена 
литература и методика 
по изобразително изку-
ство

0889/378252 – про-
дава лечебна кализия – 
лекува диабет, катарак-
та, домашни чехли № 38 
и 42 – 20 лв., мини казан 
за ракия – 170 лв.; прода-
ва бюро за офис или уче-
ници – от дърво – 160 лв., 
кожени ботуши от Гер-
мания - № 45, 30 лв., ски 
тренажор – 58 лв.

ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора 
с овощна градина. Набли-
зо има хранителен магазин

0878/181538 – продава 
къща с 5 стаи, декар двор, 
сгради за животни, с. Ста-
верци. Цена по договаряне

0988/339388 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Плодивско – 6000 лв.

0894/297967 – продава 
вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0897/507266 – купу-
ва гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 

много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София. Под-
ходящ за туризъм, ски, ри-
болов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – продава 
двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица 
– 5000 лв.

0898/550760 - прода-
ва студио - 32 кв. м, хотел 
„Бор“ - Велинград

02/4690408, вечер - да-
ва самостоятелна стая под 
наем, обзаведена; дава и 
гараж под наем, оборуд-
ван, ток и вода, санитарен 
възел. Изгодно!

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централ-
на част. Може и срещу гле-
дане на възрастни хора

0988/845735 - млад ин-
женер търси жилище
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

12 май 2019 г., 
04:13:23 ч. - първа 
четвърт. за да смък-
нете 1-2 кг, трябва да 
започнете диетата от 
този час и да продъл-
жите на сокове и теч-
ности до същия час на 
следващия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЗАПоЗНАЙТЕ СЕ

ВРЕМЕТо

Д-р иван сТоянов
Магнитни бури - 9, 10.V. 

8 май, 5 лУнен Ден, 
нарасТваща лУна, 

лУна в рак 
Може да се появят труд-

ности, ще трябва да се от-
кажете от някои планирани 
дела.  Особен дискомфорт 
ще чувстват хора, привик-
нали да следват точни гра-
фици. Не се ядосвайте, а взе-
мете мерки.

9 май, 6 лУнен Ден, 
нарасТваща лУна, 

лУна в рак 
Не давайте на мечтите 

да ви отнесат в облаците, 
гледайте реално на неща-
та, оценявайте всяка идея 
от гледна тока на здравия 
разум, а не от  перспективи-
те, които често са лъжовни.

10 май, 7 лУнен Ден, 
нарасТваща лУна, 

лУна в лъв 
Започва нов период на 

нови начинания. Само не 
злоупотребявайте със здра-
вето, за да не ви подведе. 
Отдайте се на пълноценен 
отдих и се радвайте на бли-
зостта на скъпите ви хора.

11 май, 8 лУнен Ден, 
нарасТваща лУна, 

лУна в лъв 
Романтичните моменти 

ще започват и ще продъл-
жават в положителна посо-
ка, като ще ви носят радост. 
Влиянието на положителни-
те тенденции ще бъде сил-
но, ще има и приятни изне-
нади.

12 май, 9 лУнен Ден, 
Първа ЧеТвърТ, 

лУна в Дева 
Оставете в миналото не-

яснотите и недомлъвките в 
личните отношения, като 
приветствате откровеност-
та в общуването. Повеселе-
те се с близките си и се от-
дайте на релакс.

13 май,10 лУнен Ден, 
нарасТваща лУна, 

лУна в Дева 
Борбата за надмощие ще 

се заключава в прехвърля-
нето на отговорности един 
на друг. Нещо подобно ще 
става и в сферата на лич-
ния живот. Само най-хармо-
ничните връзки ще издър-
жат изпитанията. 

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (8.V.- 14.V.2019 г.)

В дните с повишена слънчева активност е въз-
можно да има леко влошаване на здравето при стра-
дащи от исхемична болест на сърцето. от полза в 
подобни случаи ще бъде няколкократното дневно из-
пиване, в добавка към предписаните от лекаря меди-
каменти, на по 10-15 капки клеева тинктура с глог. 
използвайте свободното си време през периода, за 
да активизирате двигателния си режим и конта-
ктите с природата. Това ще се отрази еднакво до-
бре както на физическото, така и на психо-емоци-
оналното здраве.

В сряда се очаква типично пролетно време – ще 
има и слънце, и облаци, а температурите ще са меж-
ду 5 и 17 градуса. В четвъртък ще остане без про-
мяна, с леко повишение на дневните температу-
ри до 19 градуса. В петък обаче се очакват валежи, 
които ще продължат и в съботния ден. Съществе-
на промяна в температурите не се очаква – те ще 
са между 9 и 19-20 градуса. В неделя, понеделник и 
вторник валежите ще продължат, като на места 
ще бъдат обилни и продължителни. Температури-
те ще се движат в диапазона между 10 сутрин и 20 
градуса през деня.

ЧЕСТИТ 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ДЖЕСИКА

овен - Изключително 
важно е да се придър-
жате към границите на 

благоразумното. Ако се решите 
на промени в живота си, не рис-
кувайте здравето си. Доверете 
се на съветите на близките си.

Телец - Възможно е 
на част от вас да им се 
наложи да се справят 

с редица изпитания и труднос-
ти. Напълно възможно е устре-
мът ви да не бъде приет така, 
както на вас ви се иска. Здра-
вето ви е добро.

Близнаци - Изключи-
телно важно е да кон-
тролирате слабостите 

си, защото те могат да се пре-
върнат във ваш препъникамък. 
Извоювайте си повече свобода.
рак - Семейният живот ще ви 

носи мир и хармо-
ния. Около средата 

на седмицата е изключително 
важно да действате според си-
туацията в материално отноше-
ние. Здравословните ви про-
блеми са решими.

лъв - Стремете се да 
не криете истинските 
си убеждения и стано-

вища зад маската на безразли-
чието. В края на периода ще 
предприемете пътуване, кое-
то ще ви донесе нужното ус-

покоение.
Дева  - Ще имате въз-
можност да реализи-

рате някои свои планове заед-
но с интимната си половинка. 
С общи усилия ще успеете да 
разрешите някои лични въпро-
си, които не търпят отлагане.

везни - Повишете вни-
манието си! Подобре-
те концентрацията си, 

особено при боравене с пари. 
Предпазвайте се от натрупване 
на нервно напрежение.
скорПион - През първия 

ден от седмицата е до-
бре да се въздържате от 
оповестяване на близ-

ките ви планове. Слабото ви 
място на този етап  ще е не-
въздържанието ви.  Здраве-
то ви е добро.

сТрелец - Сложете 
чувствата си под кон-
трол. Ще имате въз-

можност да започнете начина-
ния, за които сте мечтали дълго 
време. Не се колебайте да вне-
сете изменения в живота си.

козирог  -  Нещата 
не се развиват според 

 очакванията ви. Моментът е 
благоприятен за умствено обо-
гатяване и за запознанства. Пъ-
тувайте, за да усетите прилив 
на енергия. 

воДолей - Проявена-
та от вас предпазли-
вост ще ви спести мно-

жество главоболия както в на-
стоящ, така и в бъдещ момент. 
Концентрирайте усилията си 
за укрепване на здравето си.

риБи - По-голямата 
част от вас ще осъ-

ществят свои стари желания, а 
други ще се насочат към пре-
махването на някои неуредици 
от битов характер. Заложете на 
разнообразието.

БиоПРоГНоЗА

1113 софия, п. к. 73 - 
68 г./165 см/65 кг, вдови-
ца, образована, предста-
вителна, търси приятел-
ство с подходящ, необ-
вързан мъж, с качества, 
аналогични на нейните

0884/216714 - госпо-
динът да е от Варна!

0876/108124 - вдо-
вица на 66 г./158 см/73 
кг, добра, интелигентна, 
скромна, с благ харак-
тер, отлична домакиня, 
търси добър, честен и 
морален човек от Варна 
и региона, Добрич, Шу-
мен и Силистра. Само се-
риозни обаждания! 

0887/979530 – 72 
г./165 см/70 кг, неже-
нен, търси пенсионерка 
за сериозна връзка и да 
желае да живее при него

0896/847907 – 
69/170/78 кг, желая за-
познанство с жена с до-
бри намерения

0876/212235 – 71 г. 
мъж търси жена за съ-
жителство и споделяне 
на добрите и трудните 
моменти, за да няма са-
мота

0877430258 след 
19 ч. – 40-годишен рабо-
тещ варненец 182/96, не 
пуша, не пия, търся же-
на до 37 години от Се-
вероизточна България 

на  
ВЕЛИКО ИВАНОВ

 от гр. Бяла, обл. Русе, 
на 7 май 2019 г.   

 Благият характер му спечели добро име и 
доверие сред хората, с които е работил. 

Скромен, честен и трудолюбив - 
тези качества будят хубави спомени 
сред нас и семейството му. Поздра-
вявам и неговата съпруга Васка и же-
лая още дълги години да си помагат! 

С пожелание за много здраве, къс-
мет и дълголетие. 

стоил Д. стоилов, гр. Бяла, обл. русе

за създаване на семей-
ство и деца. 

0899/930488 – мъж 
на 54 г./187 см/95 кг, 
търси жена от 45 до 65 
г., с дом и да ме приеме 
при себе си за сериозна 
връзка

0890/137007 – вдови-
ца на 69 г./160 см/65 кг, 
с добро сърце, къщовни-
ца търси другар за спо-
койни старини при него. 
От Пловдивския регион!

0877/694466 – от 
Сливен съм, не пия и не 
пуша, търся жена над 77 
г. – да е добра и да не 
лъже. От Сливенския ре-
гион!

59/170/60 - разве-
ден без деца от Козло-
дуй търси съжителство 
с жена от малките и го-
лемите градове на Бъл-
гария. Да е на възраст от 
47 до 65 години. Един-
ственото условие е при 
разбиране да има близ-
ки с кола – да ме вземе, 
нямам средства за пъту-
ване и време за срещи. 
Опознаването става, 
когато заживееш с да-
ден човек под един по-
крив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семей-
ство и работа, но след 
развода съм в един про-
паднал северозападен 
край, където не можеш 
да си намериш посто-
янна работа и кибичиш 
на борсата. Не пия ал-
кохол, самотата ме уби-
ва. Добър човек съм. Те-
лефон 0988799492.Емил 

На 9 май нашият колега, 
дългогодишен автор и 

парламентарен репортер 
ХРИСТО ЦЕКОВ

навършва 
89 гоДини

Със своите публицистични и 
исторически материали той 

защитава историческата пра-
вда. Пожелаваме 
му дълъг живот 

и нови творчески успехи! Още дълги 
години да се радва на деца, внуци и 

правнуци.
от семейството 

и редакционния колектив 
на в. „Пенсионери”

Петров.
02/4445711 - г-н, ви-

сок 180/80 кг/78 г., инте-
лигентен, осигурен, с до-
бър външен вид, от Со-
фия, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа 
за приятелство и уваже-
ние

0889/204146 – търся 
жена за сериозна връз-
ка – пенсионерка от 62 
до 66 г., която да живее 
при мен в гр. Априлци. 
Имам семеен хотел и йо-
га център – база, не пу-
ша

0882/974252 – 60 г., 
желае запознанство с 
мъж на подходяща въз-
раст – финансово стаби-
лен. Предпочитам обла-
стите Ст. Загора и Плов-
див. Само сериозни 
обаждания!

0896/702155 - 76 
г./170 см/70 кг, желае 
запознанство с дама на 
подходяща възраст от 
град или село - само от 
Великотърновска и Ста-
розагорска област

0882/558386 – на 42 
г., 180 см, 95 кг, търси же-
на за сериозна връзка с 
цел брак

0894/768863 – прие-
ма без ангажименти без-
домна, здрава дама – от 
65 до 75 г., за доглежда-
не. Все още съм на кра-
ка, добър човек, 86 г./160 
см/70 кг

0882/541874 – скро-

мен мъж на 61 г., 174 
см, 65 кг, въздържател 
и с добър външен вид, 
добро здраве, търси 
скромна и добра жена 
от Северна България

0882/510044 – 66 
г./176 см/96 кг, разве-
ден, пенсионер, от Плов-
див, със собствен апар-
тамент, работи като шо-
фьор-механик. Търси 
добра жена от 63 до 65 
г. и да е до 75 кг. Да из-
живеем живота само в 
доброта и любов един 
към друг

0897/735261 – 67 
г./170 см/70 кг, търси 
сериозна жена за съжи-
телство и взаимопомощ 
– при нея, от Брацигово, 
Стамболийски, Пловдив

0876/212235 – 70-го-
дишен мъж, неангажи-
ран и самотен, мислещ, 
че с богатство не се жи-
вее. С жена желае об-
вързване

емил Тончев, „слив-
ница” 21, русе – Не пия, 
не пуша, с жилище съм. 
Желая запознанство с 
жена от 52 до 56 г.

0876/848708 – непу-
шачка. Моля обаждане 
след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 
65 г./177 см/90 кг, сърде-
чен, с чувство за хумор, 
търси своята половинка 
- от Пловдивския регион

0896/255929 - 60 г., 
осигурен, с добър ха-

рактер, търси своята по-
ловинка. Желае сериоз-
но запознанство със 
скромна и добра жена

0876/283955 - учи-
тел пенсионер, от Со-
фия, свободен, без ан-
гажименти, самостоя-
телен, търси себепо-
добна дама - от 70 г. 
нагоре, в свободен ре-
жим, за сериозно при-
ятелство от страната 
и Европа. Живеене по 
споразумение. Да се 
спазват изискванията! 
След 16 ч.

0887/979530 – неже-
нен, 71 г./165 см/70 кг, 
търси свободна дама 
пенсионерка за сериоз-
на връзка, която да же-
лае да живее при него

0876/193203 - 68 г. 
философка, писател, фи-
лантроп, художествена 
литература, театър, же-
лае приятелство с по-
добен интелектуалец за 
смислени, приятни и ос-
ъзнати старини.

0896/255929 - 60 
г./170 см/70 кг, самосто-
ятелен, оси гурен, търси 
жена за сериозна връз-
ка. Знам, че някъде те 
има! Чакам те!
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Тя се проявява най-силно през про-
летта, когато има цъфтежи и хвърча-
щи полени във въздуха. Именно тези 
полени, които полепват към лигави-
цата на носа, се приемат от имунна-
та система като нашественик. Това 
е и причината, поради която се по-
явяват възпаленията – организмът 
страда от реакцията на хистамина, 
хормон, който самият той отделя, за 
да се справи с „опасните“ според не-
го полени.   Как можем да облекчим 
страданието от сенната хрема? 
мед. Едно от най-добрите ес-

тествени средства за борба със сен-
ната хрема.  Една чаена лъжичка мед 
всяка сутрин прави чудеса за облек-
чаване на симптомите.
отмийте полените. Понякога 

най-добрито средство за лечение на 
сенна хрема е изгонването на поле-
ните. Поленът може да се настани 
навсякъде. Ето защо е разумно да се 
къпете точно преди лягане, за да сте 
сигурни, че целият полен е премахнат 
от косата и кожата ви. Заслужава си 
също така да измиете това, което но-
сите по-често, особено ако сте имали 
контакт с трева или полен.

Поддържайте всички повърх-
ности чисти. Средствата за предпаз-
ване от сенна хрема не са много по-
добри, отколкото добро старомод-
но почистване. Изтриването на прах 
от повърхностите с навлажнена кух-
ненска хартия вместо кърпа помага 
да се избегне прехвърлянето на цве-
тен прашец в други части на къщата.
Пийте по-често чай от лайка, 

коприва, гинко  билоба, чобанка и 
шипка.
Чесънът и лукът имат антиалер-

гични свойства, които ги правят чу-
десно естествено средство за лече-
ние на сенна хрема. 
не забравяйте и за ограни-

чителни средства като носене на 
слънчеви очила и/или маска за пре-
дотвратяване на контакта с лигави-
цата на носа и очите;  поставяне на 
комарници на прозорците; излизане 
навън, предимно в обедните часове, 
избягване на разходките рано сутрин 
и късно вечер, когато концентрация-
та на полените във въздуха е по-го-
ляма; разходки сред природата след 
дъжд. Тогава вредните частици във 
въздуха са отмити.

Пролетта – сезонът на сенната хрема

Всеки ден човешкото тяло 
отделя по една ракова клет-
ка. Почти винаги имунната 
система на човека убива та-
зи клетка, но понякога това 
не става и тогава диагнозата 
е страшна.

 Единствено билката сла-
дък пелин (Artemisia annua) 
съдържа веществото артеми-
зинин - най-мощното билково  
средство за борба с рака, по-
знато за момента. 

За първи път за тази полза 
на сладкия пелин се говори 
в Китай. Там местните лечи-
тели твърдят, че приемът му 
може да унищожи до 98 % от 
раковите клетки в човешкия 
организъм, при това за много 
кратко време. Това превръ-
ща  китайския пелин във въл-
шебна билка. Днес става яс-
но, че за да даде подобен или 
близък до този процент, пе-
линът трябва да се съчетае с 
желязо. Резултатът е разкрит 
от американски учени, заин-
тересовани от лечебната ме-
дицина в древен Китай. Из-

следването е публикувано в 
редица световни научни спи-
сания. Там авторите твърдят, 
че растението сладък пелин 
(Artemisia annua)  може да 
унищожи почти на 100% ра-
ковите клетки за по-малко от 
едно денонощие. 

Едно от основните предим-
ства на пелина пред химио-
терапията е, че той намира 
и убива само болните клет-
ки, а здравите оставя непо-
кътнати.

За сравнение при химиоте-
рапията се унищожават как-
то болните, така и здравите 
клетки, което действа изклю-
чително зле на пациентите.

Още през 1969 г. д-р Ри-
чард Дей заявява: ”Сега мо-
жем да излекуваме всеки вид 
рак. Цялата информация се 
пази във фонда на Рокфелер 
и може да се обнародва при 
наличието на съответно ре-
шение”. 

Затова имунната система е 
ключът към оздравяването, 
както и периодичното обез-

паразитяване на организма и 
изключването на химически 
вещества в храната и водата.

Ако не сте правили нико-
га пречистване  на организма 
със сладък пелин, направете 
го лятото. Плюсът от лятно-
то пречистване е, че през то-
зи сезон се движим повече, 
метаболизмът ни е засилен и 
доста по-бързо ще започне да 
абсорбира билката и резулта-
тите настъпват по-скоро. Нес-
лучайно всички главни пости 
във всички вероизповедания 
(Рамазан, Коледен пост, Вели-
кия пост) идват именно в то-
ва време.

Всички изследвания за 
борба с РАКА се правят само 
със СЛАДЪК ПЕЛИН. В приро-
дата свободно ( дори в Бълга-
рия) се срещат много видо-
ве (над 150 вида пелин). Това 
е единственият пелин, който 
е разрешен от европейското 
законодателство и се счита за 
безопасен. Всички други ви-
дове пелин –  бял, черен, див 
и т.н., са токсични и се считат 

за силно отровни. 
от къде да си набавим 

сладък пелин?
За да удовлетворим нужни-

те на тази билка, създадохме 
добавката: 

„сладък Пелин 300®“ 
от 100 капсули  на фирма 
“Doleran Pharma”.

„сладък Пелин 300 ®“ -   
е висококачествен продукт 
с атрактивна цена в удобна 
капсулна форма, произведен 
в България  и покриващ еже-
дневните нужди на органи-
зма. Артемизининът, който 
се съдържа в продукта „сла-
дък Пелин 300“,  благопри-
ятства при: паразитни, гъ-
бични, вирусни заболявания 
и стимулира имунната систе-
ма. Благодарение на тази не-
гова функция той оказва бла-
гоприятен ефект на различни 
органи в тялото и подкрепя 
организма при различни със-
тояния. 

Пелинът е билка, която ще 
се превърне във ваша люби-
ма за отрицателно време.

СЛАДЪК ПЕЛИН - билката, за която се носят легенди и дава надежда

За да удовлетворим нужни-
те на тази билка, създадохме 

„сладък Пелин 300®“ 
от 100 капсули  на фирма 

 -   
е висококачествен продукт 
с атрактивна цена в удобна 
капсулна форма, произведен 
в България  и покриващ еже-
дневните нужди на органи-дневните нужди на органи-
зма. Артемизининът, който 

„сла-
,  благопри-

ятства при: паразитни, гъ-
бични, вирусни заболявания 
и стимулира имунната систе-
ма. Благодарение на тази не-
гова функция той оказва бла-
гоприятен ефект на различни 

- билката, за която се носят легенди и дава надежда
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 сТр. 38

воДоравно: „Една голяма любов“. Навигатор. Лала. Комутатор. Сетер. 
Гората. Еленино. Сос. „Нима”. Илик. Зар. Мазе. Ама. Ряпа. Икебана. Муха. 
Илот. Пони. ТОКАМАК. Никопол. „Рамона”. Атоми. Цетине. Атакор. Медаров 
(Димитър). „Тамара”. Цел. Тиманова (Вера). Йен (Зигмунд). Карони. „Ида”. Ес-
калатор. Дебит. Тихани. Италики. Ивник (Иван). Дъно. Исак. Оолити. Алатала.

оТвесно: „Едно голямо семейство“. „Намос”. „Пук”.Телекино. Павур. За-
харид. Нахил. Гитана. Аманат. Лаки. Богатири. Американ. „Латам”. Кико. Ома-
тиди. Лято. Амел (Стивън). „Наваро”. Море. Абонат. Норина (Вероника). Фар. 
Лизати. Атон. Тол. Селен. Какавида. Тюлени. Апотома. Елит. Батика.  Опора. 
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Къщи за гости

Хумор Хумор

Времето и ние
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Славей и коС

ИдИотскИ надпИсИ 

Пеел  си  славеят  на  клон  висок.
До  него  дошъл  кос  на  скок-подскок.
Спрял, погледнал  славея  и  казал:
- От  тебе аз  съм  по-голям  свирец -
певец съм и това съм го доказал!
Славеят  скромно  му отговорил:
- Слушай,  Косчо, какво  съм  ти  сторил?
Не  знаеш  ли, че  в  този  дивен свят   
за  най-голям певец  аз съм признат?
- Не  съм  чул аз за  твоята  слава, 
но знаем  - от  теб  певец  не  става!
- Аз  пея  и  нежната  ми  песен
весели  всички  в  тоз  свят  чудесен.
Не  се  хваля  какво  от  мен  става,
но чужд  съм на  фалшивата  слава!
Самозванецът  прост за  изява
с талантливия  се  подиграва?!

 иван вУнЧев

Туй се случи след Велики пости –
погнаха и къщите за гости!
То пред изборите все така е –
някой гледа друг да закопае!
и не мога да ви го опиша –
щом разровиха го – как мирише!
Крадене е паднало голямо:
Къщи ли? Ми то палати само!
Ала хитрината тук каква е –
чак главата ти да се замае!
Най-безсрамно, без излишни драми
крали европейските програми.
Там от фондчето на ДПС-то
щедро им раздавал май Дикмето.
и да видиш ти каква ваджия –
гостенин – самият чорбаджия!
Данъци, квитанции, нощувки –
хайде, моля ви се – без преструвки!
Тя, Европата, като научи,
трябва екстрено да ни отлъчи!
За милионите ще има прошка,
пак ще гътнат някоя кокошка!

Уляна ПеТкова

 Всеки с времето си 
– по никое време никой 
не става някой.
 Времето беше та-

кова, че някои бяха та-
кива и онакива.
  Историческото 

време не може да ока-
же влияние на астроно-
мическото.   Обратното 
често се е случвало.
 Времето е пари. 

Който идва без време – 
значи не носи пари.
 Времето не рабо-

ти за нас, когато не пра-
вим нищо.
 Пак настъпи вре-

ме разделно – богатите 
и бедните се хранят раз-
делени.
 Имало е едно вре-

ме… Времето и сега го 
има. Но хората, които 
живеели по това вре-
ме, вече ги няма.
 Искаш ли да те спо-

менават с добро вечно 
– постъпвай… човечно.
  Вземете пример 

от времето – то самò се 
разваля, самò се оправя.
 Докато ни дойде 

времето, отиде ни жи-
вотът.
 Времето е пари, а 

безпаричието ни пари 
под краката.
 Омръзна ми да ча-

кам да дойде по-добро 
време. Отивам си…
  Човек отнася и 

кривия си нрав на оня 
свят.
  Безвремието и 

безхаберието са опа-
сен тандем.
 Дори и с патерици 

бъди в крак с времето.
 Никой не може да 

сложи юзда на времето, 
а то ни оковава с неви-
димите си окови.

Турхан расиев

зи хора рядко пътуват в 
чужбина, защото езици 
да се учат е бавна рабо-
та и през това време си 
зает, не можеш да пече-
лиш пари... Познавам хо-
ра, които не знаят никак-
ви езици – нито чужди, 
нито български, 
най-много 
са на ни-
в о т о 
г у -
г у , 

м а -
ма-та-
та, чей-
ндж мъни... 
Е, тъкмо тези се 
изтрепват да обикалят 
насам и натам по света. 

Аз лично откривам 
в себе си един дефект: 
понякога по-лесно из-
разявам мислите си на 
български език, откол-
кото разбирам мислите 
на другите, изразени на 
същия български. При-
казва ми някой, да ре-
чем, от парламентарна 
трибуна ли ще е, от теле-

визионен екран ли – уж 
всички думи, които се 
произнасят, ги знам, но 
някак си не ми се свърз-
ват. Смисълът ми чезне 
някак си. И се питам в 
какво ли ме убеждават 
в момента тези хора, 

какво искат 
от мене? 

А не 

з н а -
ят ли, че 

като го искат 
с такива неясни из-

речения, аз няма да ги 
разбера и нищо няма да 
им дам? 

Не че имам нещо за 
даване де, поне в мате-
риален аспект... Аспект, 
вижте даже каква ду-
ма знам. Но аз и в мо-
рален аспект нищо ня-
ма да им дам, ако про-
дължават да ми говорят 
по същия начин. Толко-

ва много години вече.  
Бебето, дето е бебе, на-
ли, с неговите мама-та-
та, като викне: ам-ам, 
всичко става ясно и му 
дават там каквото тряб-
ва за ам-ам. 

И затова бих се обър-
нал към говорещите: 
няма какво да го усук-
вате, бих им казал, ако 
имах обратна връзка 
с тях, няма какво да го 
усуквате. Давайте на-
право: ам-ам и толкова, 
какво има да се усуква? 
Ама те пък не се ли се-
щат сами? Заради то-
ва толкова много не-
доразумения стават в 
нашия обществен, се-
меен и най-тясно ли-
чен живот. 

Липсва кратко-
то изказване, липс-

ва точността и всич-
ко се превръща в ня-

каква другост на случ-
ването в маргиналии-
те. Това за другостта на 
случването не съм го из-
мислил аз, а го срещам 
често да ми се повтаря 
в един вестник. В таки-
ва случаи си викам: тру-
ден, но богат е българ-
ският език и в него все-
ки може да си измисли 
и да си прибави по не-
що ново. Дума, цяло из-
речение и т.н.  Тогава 
нещата се обогатяват 
и развиват, защото ако 
не се обогатяват и раз-
виват, ние ще си гово-
рим цял живот на гу-гу 
и му-му.    

  Божидар Томов

 На крайречен път в Бирма: "Когато този 
знак е под водата, пътят е непроходим."
 В ресторант в Найроби: "Уважаеми клиен-

ти, ако сервитьорките ни ви се сторят груби, по-
търсете управителя."
 В родилно отделения в Индия: "Забране-

но за деца!"
 В зоологическата градина на Будапеща: 

"Моля, не хранете животните. Давайте храната 
на дежурните пазачи."
 Върху сешоара за ръце в крайпътна тоалет-

на в Съединените щати: "Не включвайте маши-
ната с мокри ръце."
 На едно гробище в Германия: "Не късайте 

цветята освен от собствения си гроб!"
 В асансьора на един хотел в Париж: "Моля, 

оставяйте си всички ценности отпред."
 В ателие за химическо чистене в Рим: "Ос-

тавете си дрехите при нас и прекарайте един 
незабравим следобед!"

Само като си поми-
сля колко е труден 
българският език 

и – викам си – ако не го 
знаех по рождение, ни-
кога не бих седнал да го 
уча.  Сега очевидно ня-
как си в движение съм 
прихващал де, не съм 
останал само с онова 
първоначално му-му, 
мама-тата и дотам. Яс-
но, че след раждането 
съм развивал езиковите 
си умения дотам, че като 
седна примерно в някоя 
сладкарница, мога да си 
поръчам това и онова, 
без кой знае колко да се 
напрягам. Мога да чета 
и да пиша освен това. 
Повече да пиша, откол-
кото да чета, защото по 
професия съм писател, 
а не читател. 

Но българският език 
е наистина труден и си 
спомням навремето как 
ухажвахме полските де-
войки по Черноморието 
– карахме ги да казват: 
дълъг и тлъст българин 
гълта бълхи на Слънчев 
бряг. Полякинчетата ни 
го връщаха и ни кара-
ха да викаме: хжоншч 
бжми в тшчинье и Шеб-
жешин с тего слинье 
(бръмбърът бръмчи в 
ръжта и Шебжешин – 
село някакво – с това е 
известно). Тъй че – виж-
да се – някои чужди ези-
ци не отстъпват по труд-
ност на българския.

Познавам хора, които 
освен български знаят и 
чужди езици. По един, 
два, три, а също осем 
или девет. Интересно-
то е, че повечето от те-


