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Живеем в материални 
лишения

Облекчени 
условия за 
аптеките

На стр.  3

На стр. 24

Байганьовщина
Когато парите и властта изместят родолюбието, 

замирисва на байганьовщина. Нашенското патриотич-
но обединение е пряко доказателство как светли идеи 
отстъпват пред лидерски амбиции и стремежи водачи-
те на малката коалиция да покажат един на друг кой е 
по-по-най…

Със сигурност Бойко ще употреби поредната патери-
ца, и нея като реформаторската ще захвърли на бунище-
то на новата ни история. След евентуалното влизане на 
Македония в преддверието на ЕС каузата на ВМРО губи 
смисъл. „Фронтът” на Валери Симеонов, дето уж щеше 
да спасява България, постепенно се превръща в контро-
льор на шума и тютюнопушенето. Привлекателната 
риторика на Волен Сидеров, че сме колония на Запада, и 
„битката” срещу американските бази на наша терито-
рия се оттекоха в канала заедно с разочарованите гла-
соподаватели, възприели го за вожд. 

„Каруцата на патриотите заскърца” - твърдят ана-
лизатори, опитващи се да бъдат деликатни. Истината 
е, че мястото им в никакъв случай не е до ГЕРБ и в това е 
същинската драма. Дребнавите разправии помежду им са-
мо отклоняват вниманието от цялата несъвместимост 
на неолибералната дясна идеология, в която Борисов се 
кълне пред Брюксел и Вашингтон, и консервативната им 
същност. Спасението е в бързото разтрогване на брака по 
сметка. Иначе ще изчезнат от обществената сцена още 
три симпатични политически субекта… „П”

ПОЗИцИя

Равносметка

Докога гаВра 
с инВалиДите?

Размисли на главния редактор Хазартът 
в България 

е вече с 
размер на 
пандемия

На стр. 24

На стр. 3

На стр. 8

- Вашата кариера 
стартира, когато сте 
едва 16-годишна, пе-
челите първо място в 
„Хит минус едно” през 
1995 г., имате много 
награди, признания, 
работа с чуждестран-
ни колеги, композира-
те, били сте и ментор в 

„Мюзик айдъл - Виет-
нам”. Казвате ли си, че 
при всеки следващ ус-
пех „доброжелатели” 
ще възкликват: „О, то-
ва го постигна благода-
рение на познанствата 
си и на популярните си 
родители”?

Гостува ни певицата  Теди КАцАРОВА 

трудностите 
ми дават сила 
да продължа

Калинка ВълчЕВА: 

Около 30% от българско-
то население, или почти все-
ки трети българин живее в 
сериозен риск от бедност, 
показват данни от анализ 
на Евростат. Средният по-

Високите сметки за март 
кредитират безлихвено 

"Топлофикация София"  

Несправедливи
практики на  

"Топлофикация"

Това са думи на председателката на КПИ „Ар-
банаси 2004 г.”, с. Арбанаси, г-жа Гинка Стефано-
ва. Те се отнасят за 100-годишната Донка Мин-
чева Попова, която на 16.4.2018 г. навърши та-
зи достолепна  възраст.

Донка е родена в с. Арбанаси и е прекарала 
живота си в родното  село. 

Най-добрият човек, 
когото 
познавам

На стр. 3

На стр. 5

Забележителен е профе-
сионалният път на народ-
ната певица Калинка Въл-
чева. Искрящият й звънък 
сопранов глас приковава 
вниманието на слушателя. 

С лекота извайва сложния 
орнамент в бавните пес-
ни, но пъргаво влиза в ти-
пичните за родния й край 
ритми на ръченика, дане-
ца, сборенката. 

Песента и сцената 
са моята съдба

На стр. 30

На стр. 12

Ние реално нямаме 
политика в сферата на 
инвалидността - имаме 
държавна благотвори-
телност. 

Роден в пуританско семей-
ство от Илинойс, Ърнест Хемин-
гуей цял живот се опитва да се  
докаже като "мачо" пред жените 
и пред света. 

Жените 
на великия 

"мачо"

На стр. 9
Хемингуей 

през 1957 г.На стр. 2

Измина първата година от третия мандат на Б. Бори-
сов. За да затвърди мнението, че не може да се прими-
ри с личността на истински генерал, извървял целия тру-
дов път от лейтенант до високото воинско звание, той 
не присъства на парада по повод  Деня на храбростта и 
140-годишнината на нашата армия. Не обича да бъде за-
сенчван. Радев, освен че е летец ас с необходимото об-
разование и владеене на чужди езици, говори умно, каз-
ва каквото мисли, изпълнява поетите ангажименти и пре-
дизборни обещания. На стр. 4

казател за ЕС на хора, живее-
щи в тежки материални лише-
ния, е 6,7%. Все пак страната 

ни е постигнала значителен 
ръст в социалната си поли-
тика, тъй като през 2010 г. 
делът на хората в тежки ма-
териални лишения у нас е 
бил 46%.

лондонският 
мирен 
договор

ДълГОлЕТНИцИ
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БългарсКи2 Законът Пенсиите

Кои разходи са за сметка на наемателя

Почина 
най-възрастният 
човек на света

От стр. 1
България е ратифици-

рала редица международ-
ни договори, сред които 
и Конвенцията за правата 
на хората с увреждания на 
ООН. Имаме и Национал-
на стратегия за хората с 
увреждания. Но система-
та отчайващо куца, при то-
ва не от вчера. Тя отдавна 
е мъртва. През последни-
те 30 години реално няма-
ме държавна политика в 
сферата на инвалидност-
та. Вместо нея имаме дър-
жавна благотворителност 
- отделят се някакви пари, 
разпределят се по някакви 
критерии за подпомагане 
и това е всичко. Липсва по-
литика, защото не се знае 
дори какво е инвалидност. 
Това, че държавната адми-
нистрация познава нор-
мите, законите, не значи, 
че познава инвалидност-
та като социален феномен. 

От 1974 г., когато е при-
ета прословутата за вре-
мето си Наредба 36, та до 
днес не е имало публични 
дебати за дефиниране на 
инвалидността, върху съ-
държанието на политика-
та, върху целите, начина 
за реализацията й. Нацио-
налната стратегия за хора-
та с увреждания 2016-2020 
г. не решава нито един от 
натрупалите се проблеми. 
Знае се, че инвалидите са 
изправени пред архите-
ктурни и транспортни ба-
риери и нищо повече. 

В пространството се 
хвърлят доста изопачени 
цифри. Говори се за то-
ва, че цели села са с хора 
с увреждания, при това с 
едно и също заболяване. 
Цяло село звучи страшно. 
Според мен това са насе-
лени места с шепа жители 
над 70-те, възраст, на коя-

то много хора вече са с ув-
реждания. 

Работа на прокуратура-
та е да атакува лицата, ко-
ито издават фалшифици-
раните документи - епик-
ризи, изследвания, с ко-
ито работи ТЕЛК. Вместо 
да се посяга на правата на 
всички инвалиди, тази ма-
фия трябва да бъде раз-
бита. Може би има тук-там 
някой хванат и осъден, но 

практиката продължава.
По заповед на премие-

ра Борисов  ден преди про-
теста на хората с уврежда-
ния министър Кирил Ана-
ниев изтегли предложени-
те за обсъждане промени 
в наредбата за медицин-
ската експертиза. Обеща-
нията са, че системата ще 
се променя след обсъжда-
не с инвалидите. 

Според мен това е вре-
менна маневра на упра-
вляващите. Рано е да се 
радваме, не се знае какъв 
нов капан ни готвят. Раз-
делителната линия меж-
ду варварското и цивили-
зованото общество е в от-
ношението им към човеш-
кия живот, а у нас точно чо-
вешкият живот е най-мал-
ко ценен. 

 Изследване, което про-
ведохме през 2017 г., по-
каза, че почти две трети 
от хората в България имат 
здравословни проблеми. 
Относителният дял е още 

по-голям, защото не сме 
изследвали всички боле-
сти. Зад всеки здравосло-
вен проблем се крият ув-
реждания. 

Инвалидността е огра-
ничение на възможности-
те. От една страна, то е ре-
зултат от здравни пробле-
ми и увреждания, от друга 
- обществото ограничава 
възможностите на хората с 
инвалидност чрез социал-

ните си барие-
ри. След архи-
тектурните и 
транспортни-
те идват ико-
номическите, 
администра-
тивните, соци-
алните, нега-
тивното отно-
шение, пред-
разсъдъците. 

Големият проблем у нас 
е в това, че експертното 
решение на ТЕЛК е ключ 
към всички права и облек-
чения. Това, което сега уп-
равляващите искат да се 
направи, би имало смисъл 
първо, ако комисията, коя-
то определя вида и степен-
та на инвалидността, е ед-
на. Тази комисия след това 
трябва да прецени, но за-
едно с човека, дали той мо-
же или не може да работи, 
дали се нуждае от преква-
лификация. 

Предложената от со-
циалното министерство 
втора комисия към НОи 
е напълно излишна и до-
ри е в конфликт на ин-
тереси. Този, който да-
ва парите, ще казва да-
ли вие можете или не мо-
жете да работите. Пълен 
абсурд! 

Сега огромното мно-
зинство от инвалидите 

преживяват с месечни до-
ходи под 400 лева. Около 
една четвърт от тях при-
знават, че не си купуват 
лекарствата, не могат да 
си позволят рехабилита-
ции.

 Кое е това чудо на ико-
номиката от последните 
години в България, та па-
зарът на труда да може да 
погълне 100 или 200 хил. 
души с увреждания, оста-
нали без доходите си от 
пенсии за инвалидност? 
Как тези хора ще намерят 
работа, при това много по-
високо платена от отнети-
те им пенсии? Това дори 
не е научна фантастика, то-
ва е делюзия*. 

Проучването, което 
проведохме миналата го-
дина сред 2340 души, е на-
ционално представител-
но. То показва, че в пове-
че от четвърт от домакин-
ствата на хора с увреж-
дания всички членове са 
инвалиди. Сред хората с 
най-тежка инвалидност - 
над 90%, едва 10% рабо-
тят. Под една пета са тези 
между 70 и 90%. Работят 
хората с най-леката степен 
на инвалидност. При едно 
посегателство върху пен-
сиите за инвалидност ще 
пострадат всички.

Божидар иВКОВ, 
д-р по социология, 

доцент в института 
за изследване на 

обществата и знанието 
при БаН

ворът е даден конкрет-
но в чл. 231 от Закона за 
задълженията и догово-
рите. Дребните поправ-
ки, отнасящи се до по-
вреди, които се дължат 
на обикновена употреба, 
като замърсяване на сте-
ни в помещенията, раз-
яждане на кранове, на 
брави, запушване на ко-
мини и други, са за смет-
ка на наемателя.

Поправките на всички 
други повреди, ако не са 
причинени виновно от 
наемателя, са за смет-
ка на наемодателя. Ако 
наемодателят не извър-
ши тези поправки, на-
емателят има правата 
по ал. 2 на предходния 
член, но той може да ис-
ка обезщетение само ко-
гато повредата се дъл-
жи на причина, за коя-
то наемодателят отгова-
ря. Ако наемателят из-
върши сам поправката 
с грижата на добър сто-
панин, той може да при-
хване стойността й сре-
щу наема.

в писмена форма.
Внимавайте само как-

во пишете в ежемесеч-
ните преводи, съветва 
юристът. Винаги пишете 
като основание „наем за 
месец ..., ... година“. Така 
няма да може да се оспо-
ри какво точно плащате. 
Иначе вие ползвате имо-

та и то-
ва мо-
же да 
се до-
к а ж е 
ч р е з 
свиде-
т е л и , 
плаща-
те си 

наема и можете да го 
докажете с документи 
от банка.

Не е задължително да 
имате подписан договор 
за наем за конкретната 
година. Дори в повече-
то такива договори се за-
писва, че ако договорът 
не бъде прекратен, се 
подновява автоматично.

Дори да нямате така-
ва клауза в договора, ня-

ма начин наемодателят 
да ви изгони на това ос-
нование. Нито пък да ви 
осъди да плащате внос-
ки за ремонт на покри-
ва – те са негово задъл-
жение. Вие сте изцяло в 
правата си да откажете 
да внасяте тези суми и 
не е необходимо да пра-
вите нищо друго.

Все пак от житейска 
гледна точка, ако отно-
шенията не са добри, 
имайте едно наум да си 
търсите и друг вариант за 
квартира. Когато наемо-
дателят не е доволен по 
някаква причина от своя 
наемател, той намира и 
начин да прекрати дого-
вора за наем. Очаквайте 
и подобен вариант.

Ако ви изпрати пре-
дизвестие за прекратя-
ване на договора за на-
ем, вие няма да можете 
да задържите ползване-
то много дълго. Друг ва-
риант е да увеличи нае-
ма. И двата сценария са 
възможни, особено ко-
гато възникне конфликт. 

Докога гаВра с инВалиДите?

Тук няма правна защита 
за наемателя, защото на-
емодателят е в правото 
си да прекрати догово-
ра или да увеличи наема. 
Просто бъдете нащрек и 
се пазете от конфликти с 
наемодателя си.

Извършването на ре-
монти извън дребните 
поправки са изцяло за 
сметка на наемодателя. 
След извършването на 
ремонтите наемателят 
има право да прихване 
стойността им от наем-
ната цена.

Не е нужно да  тър-
пите тиранично отно-
шение от страна на ха-
зяина си. Винаги може-
те да си намерите уютна 
квартира с разбран на-
емодател. За ваше спо-
койствие – в правото си 
сте както да не плаща-
те допълнителна внос-
ка за покрива, така и да 
си прихванете от наема 
всичко извън „дребните 
поправки“. Но това при 
всички случаи ще дове-
де до конфликт с хазяи-
на, затова обмислете да-
ли си заслужава разпра-
виите.

Японката Наби Таджима, смятана за най-въз-
растния жител на планетата, почина  на 117 годи-
ни на родния си остров Кикай.

Таджима е родена на 4 август 1900 г. Тя е по-
чинала от естествена смърт в болница на остров 
Кикай, префектура Кагошима. "Г-жа Таджима жи-
вееше в дом за възрастни хора. През януари тя 
се обезсили и беше приета в болница. Почина в 
резултат на напредналата си възраст", каза Сусу-
ми Йошиюки от управлението по здравеопазване.

През септември 2015 г. Таджима стана най-въз-
растният човек в Япония, а според японски медии 
след смъртта на 117-годишната жителка на Ямай-
ка Вайълет Браун през септември 2017 г. тя е ста-
нала и най-възрастният човек на света.

Годишният справочник Световните рекор-
ди на "Гинес", който проучваше въпроса след 

кончината на Браун, обаче не бе признал до 
момента Таджима като най-възрастния жител 
на планетата. Вместо това на 10 април обяви 
112-годишния японец Масадзо Нонака за най-
възрастния мъж на света.

Япония е известна с дълголетието на жителите 
си. Официална статистика от миналата година со-
чи, че в страната живеят близо 68 000 столетни-
ци. За сравнение през 1963 г. те са били 153-ма.

Според "Гинес" обаче абсолютния рекорд по 
дълголетие, доказан официално, държи францу-
зойка - Жана Калман, починала през 1997 г. на 122 
години и 164 дни. По данни на американската Гру-
па за геронтологични изследвания сега най-въз-
растният човек на планетата отново е японка - жи-
телката на Йокохама (южно от Токио) Чийо Мия-
ко, която скоро ще навърши 117 години.

Протест срещу готвената реформа

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Някои наематели не 
само съвестно изпъл-
няват задълженията си, 
но изпълняват и тези на 
наемодателя. Правата си 
може да защитите както 
по доброволен, така и по 
съдебен ред. 

За предпочитане е 
да се разберете на до-

бра воля кой за какво е 
длъжен да отговаря. Ако 
вие си плащате всичко 
редовно, проблем няма 
и няма опасност наемо-
дателят да ви съди или 
поне няма шанс да спе-
чели подобно дело. Кол-
кото до договора за на-
ем – той е неформален 
договор, който може да 
бъде доказван и по друг 
начин, не само с договор 

Божидар Ивков

юРИДИчЕСКА 
КОНСулТАцИя

Когато живеете под 
наем, винаги съ-
ществува риск от 

проблеми с наемода-
теля. Много хазяи от-
казват да заплащат на-
лежащи ремонти в жи-
лището или на общи-
те части (като покри-
ва например). Следват 
заплахи за съд и запла-
хи за изгонване. Има ли 
значение срокът на до-
говора и това дали е но-
тариално заверен?

Договорът за наем е 
най-често срещаният до-
говор. Обичайно той се 
сключва за една година 
и за такъв срок не се из-
исква нотариална завер-
ка. Когато обаче се склю-
чи за срок над една годи-
на, то тогава той трябва 
да бъде нотариално за-
верен и вписан в имот-
ния регистър.

Що се отнася до въ-
проса за правата и за-
дълженията на наемате-
ля по поддържане на на-
етата вещ (стая, апарта-
мент или къща), то отго-

*Делюзия - вяра в нере-
ални факти.
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Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кратки 
ВЕСти

бисери

центрове  
за възрастни

Строят 74 социални 
центъра за възрастни – 
6 за подкрепа на лица с 
форма на деменция и 68 за 
грижа на възрастни хора 
с умствена изостаналост 
и психични разстройства.

Промени в 
сметките за парно

Промени в начина, по 
който се изчислява по-
треблението на топлин-
ната енергия, обеща ми-
нистърът на енергетика-
та Теменужка Петкова 
на протестиращите сре-
щу високите мартенски 
сметки софиянци.
Вдигат таксите

16 университета ще 
вдигнат своите такси, 17 
други ще ги запазят на 
настоящите нива, а в Со-
фийския университет ги 
намаляват за някои спе-
циалности – „физически 
науки” и „ядрена химия”.

Бизнесът срещу 
поскъпването на тока

Бизнесът отново ско-
чи срещу поредния „нагъл 
опит за скок на електро-
енергията”. Индустрията 
настоява за отпадане на 
непазарната такса „задъл-
жение към обществото”.
Страната ни първа 

по белодробни болести
България е на първо 

място по заболеваемост 
на белодробните болести.  
Около 5-10% от населени-
ето е болно от хронична-
та обструктивна белодроб-
на болест (ХОББ), но само 
75 000 човека се лекуват.

Неслучайно настоя-
вам за по-добро обра-
зование. Явно г-н Цвета-
нов по-трудно осмисля 
това, което чете. Но най-
лесният начин да окари-
катурим европейската 
идея това е тя да се асо-
циира с хора, които от су-
трин до вечер деклами-
рат някакви европейски 
ценности, без да са много 
наясно какво означават.
румен раДеВ, президент

Над половината българи
без почивка през лятото

Облекчени условия за аптеките

Несправедливи
практики на  

"Топлофикация"
Повод за срещата на 

омбудсмана Мая Мано-
лова с изпълнителния ди-
ректор на "Топлофикация 
София" ЕАД Сашо Чакал-
ски са жалбите и сигна-
лите до институцията за 
много високи сметки за 
отопление за март в срав-
нение с по-студените два 
предходни месеца, когато 
сметките са били значи-
телно по-ниски. Има слу-
чаи, в които увеличение-
то е двойно.

По официална инфор-
мация средното увеличе-
ние за битовите по-
требители за март 
2018 г. спрямо 
март 2017 г. е с 
близо 60%. То-
ва се дължи 
основно на две 
причини. От ед-
на страна, увели-
чението на цената 
на топлинната енер-
гия с над 24% (одобре-
на от КЕВР) въпреки граж-
данските протести от ап-
рил 2017 г., и от друга - 
разпоредбите на Наредба-
та за топлоснабдяването. 
В същото време от "Топ-
лофикация" считат, че ня-
ма проблеми с норматив-
ната уредба.

Омбудсманът смята, 
че дружеството трябва 
да посочва проблемите, 
произтичащи от прилага-
нето на Наредбата за то-
плоснабдяването и свое-

временно да сигнализира 
Министерството на енер-
гетиката. Нужно е да проя-
вява по-голяма активност, 
когато са ощетени граж-
даните, какъвто е случаят 
с прогнозните сметки. До-
брото управление означа-
ва своевременно да се ре-
агира на несправедливите 
практики.

В случая с мартенските 
прогнозни сметки клиен-
тите на топлофикационни-
те дружества безлихвено 

ги кре-
дитират, а изравнителни-
те сметки ще бъдат гото-
ви през юли, а едва през 
август хората ще могат 
да си получат надвзети-
те суми.

На срещата омбудсма-
нът поиска за пореден път 
от "Топлофикация София" 
ЕАД да информират по 
ясен и разбираем за хора-
та начин как са формира-
ни високите сметки. Освен 

Тежко болни па-
циенти вече могат 
да вземат медика-
ментите си от апте-
ка по свое желание. 
Отпада ограничени-
ето тя да се намира 
в областта, в която 
е личният им лекар.

Облекчението ид-
ва след репортаж за 
жена с множестве-
на склероза. В гра-
да, в който живее и 

Живеем в 
материални 

лишения

От стр. 1
Докато за миналата година той е отчетен на 

30 процента, показват данните на Евростат.
Отнесени към населението на страната, ци-

фрите показват, че през 2010 г. в материални 
лишения са живели около 3,5 милиона бълга-
ри, докато през 2017 г. техният брой е бил око-
ло 2,1 милиона или намаление от 1,4 млн. души 
на лицата у нас, които са имали сериозни мате-
риални лишения.

Според актуални данни на НСИ най-висок 
дял на хората у нас, които живеят в сериозен 
риск от бедност или материални лишения, е 
най-голям сред българите на възраст 65 + го-
дини - около 46 на сто от сънародниците ни в 
тази възрастова категория, или близо над 670 
хиляди души.

Втората група, за която също се отчитат по-
казатели на бедност и материални лишения, е 
на младите българи до 17-годишна възраст, ко-
ито са около 42 процента, или над 550 хиляди.

Сред българите в активна трудова възраст 
18-64 години процентът на риск от бедност е 
37 на сто, показват данните на родната ста-
тистика.

в който 
е лични-
ят й ле-
кар, ня-
ма апте-
ка, коя-
то да от-
пуска ле-
карство-
то. Най-
близката 
е на 20 
км, но попада в се-
лище от друга област. 

ла жената 
не можеше 
да си взе-
ме меди-
камента от 
там. Зато-
ва пътува-
ше до град 
в нейната 
област, от-
далечен на 
90 км. Т.е. 

180 км в двете посо-
ки. Новите облекчени 

условия са в сила от 
1 април с новия рам-
ков договор.

Отпадането на 
ограничението об-
лекчава хората, ко-
ито вземат лекар-
ства по здравна каса 
с протокол 1А. Сред 
тях са болни от мно-
жествена склероза, 
вирусен хепатит, рев-
матологични, редки и 
други заболявания.

40% от пълнолетните 
българи планират да хо-
дят на почивка това лято, 
а повече от половината 
(55%) не обмислят вакан-
ция. 5% са тези, които не 
знаят или все още не са 
взели решение за почив-
ка през летния сезон. То-
ва показва проучване на 
изследователски център 
"Тренд", посветено на 
нагласите на българите 
към предстоящия летен 
туристически сезон.

По-високи са нивата 
на планиране на почив-
ка това лято сред млади-

те групи - 18-29 г. и 30-39 
г., както и сред живеещи-
те в столицата.

Хората на възраст над 
60 години и живеещите в 
селата са сред тези, ко-
ито в най-малка степен 
планират да почиват то-
ва лято, което може да 
се обясни с по-трудната 
мобилност, финансови 
причини и здравослов-
но състояние.

Липсата на финансови 
възможности е основна-
та причина сред посочи-
лите, че не планират да 
ходят на почивка това ля-

ни - това са в най-голя-
ма степен хората над 70 
години. Всеки четвърти 
от планиращите почивка 
това лято посочва чуж-
бина като избрана дес-
тинация.

Всеки трети обаче по-
сочва, че основната при-
чина да избере да почи-
ва извън България са по-
качествените туристи-
чески услуги. Всеки пе-
ти пък намира по-добри 
ценови оферти от тези в 
България. Близо полови-
ната от българите (46%) 
са на мнение, че българ-
ските туристи в сравне-
ние с чуждестранните не 
са еднакво обслужвани и 
не получават същото ка-
чество. 

това настоя във фактури-
те на отделен ред друже-
ството да посочва и коли-
чеството топлинна енер-
гия за сградна инсталация 
и стойността и, каквото е и 
изискването на чл. 30, ал. 3, 
т. 13 от Общите им условия, 
одобрени от КЕВР.

По повод високите 
сметки за март 2018 г. ом-
будсманът изпрати писмо 
до министъра на енерге-
тиката, в което за пореден 
път поиска да се проведе 
широка обществена дис-
кусия с участието на ком-
петентните държавни ин-
ституции, в т.ч. и омбудсма-
на, както и граждански ор-
ганизации, за изменение и 
допълнение на Закона за 
енергетиката и на Наред-
бата за топлоснабдяването 

в защита правата и ин-
тересите на потре-

бителите на то-
плинна енер-

гия.
Мая Ма-

нолова под-
черта, че из-
цяло споде-

ля мотивите 
на съдебния 

акт, с който се 
отмени формулата 

за изчисление на сград-
ната инсталация.

На срещата бе обсъден 
и фактът, че омбудсма-
нът не е получила искана-
та от нея информация за 
какво "Топлофикация Со-
фия" харчи юрисконсулт-
ските хонорари, заради 
които сметките на длъж-
ниците набъбваха в пъти 
и в резултат на което об-
щественият защитник осъ-
ди дружеството на две ин-
станции.

то (70%). 
Една пета от българи-

те, които не планират по-
чивка това лято, декла-
рират, че не са ходили на 
почивка през летния се-

зон от между 5 и 10 го-
дини. Висок е процен-
тът и на тези, които де-
кларират, че не са ходи-
ли на почивка през ля-
тото повече от 20 годи-

Според досега 
действащите прави-
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Куба има 
нов президент

На 19 април  ку-
бинският парламент 
избра Мигел Диас-Ка-
нел за нов президент 
на страната. Той заме-
ня на поста 86-годиш-
ния Раул Кастро. За 
58-годишния инженер, 
който досега бе пър-
ви заместник-предсе-
дател на Държавния 
съвет, гласуваха 603 от 
604 депутати.

Той бе избран за за-
местник на Раул Каст-
ро през 2013 г. Издиг-
нал се постепенно в 
системата, запазваше 
дискретност и не при-
вличаше голямо вни-
мание към себе си. Се-
га на него се възла-
гат големи надежди да 
извърши исторически 
преход най-вече в об-
ластта на икономика-
та, но без да се откло-
нява от социалистиче-
ския курс на развитие 
на страната. В 31-член-
ния Държавен съвет на 
Куба ще бъдат включе-
ни 13 нови лица.

Досегашният ку-
бински президент Ра-
ул Кастро ще запази 
функ-
ц и и -
те си 
на ге-
нера-
л е н 
с е -
к р е -
т а р 
н а 
К о -
мунистическата пар-
тия до 2021 г.

След управление-
то на братята Фидел 
и Раул Кастро новият 
президент се превръ-
ща в първия водач на 
Острова на свободата, 
роден след Кубинската 
революция от 1959 г.

Шестима са вице-
президентите. Сред 
тях са три жени и три-
ма мъже. При това три-
ма от тях са черно-
кожи.

Първи вицепрези-
дент е роденият през 
1945 г. бивш профсъ-
юзен ръководител и 
бивш министър на тру-
да Салвадор Вадес Ме-
са, който в досегаш-
ния Държавен съвет бе 
един от зам.-председа-
телите. Като сегашен 
вицепрезидент остава 
и ветеранът от парти-
занските битки в Сиера 
Маестра – 85-годишни-
ят Рамиро Валдес Ме-
нендес. Сред вицепре-
зидентите е и 71-го-
дишната Гладис Мария 
Бехерано Портела, ко-
ято от 2009 г. е гла-

вен финансов одитор. 
Сред по-младите вице-
президенти е родени-
ят през 1967 г.  бивш 
министър на здраве-
опазването Роберто 
Томас Моралес Охе-
да. Вицепрезидент ста-
ва и Инес Мария Ча-
пман, досегашна ръ-
ководителка на Наци-
оналния институт за 
хидроресурси, родена 
през 1965 г. Най-млада 
от вицепрезидентите е 
родената през 1969 г. 
Беатрис Джонсън Уру-
тия, инженер-химик и 
досегашен ръководи-
тел на местния парла-
мент в Сантяго де Куба.

Разбира се, най-го-
лямото световно вни-
мание сега е концен-
трирано върху ли-
чността на новия пре-
зидент Мигел Диас-Ка-
нел и не случайно с 
особен интерес се оч-
акваше неговата първа 
реч след избирането 
му. И с нея той не изне-
нада никого, като зая-
ви категорично прием-
ственост и последова-
телност в досегашния 

курс 
н а 
раз-
в и -
т и -
е т о 
н а 
К у -
ба. В 
сло-
в о -

то си Диас-Канел от-
даде дължимата почит 
на братята Кастро, из-
тъквайки техните ис-
торически заслуги за 
изграждането на неза-
висима Куба, като под-
черта, че поема нови-
те си отговорности с 
убеждението, че „всич-
ки революционери ще 
бъдем верни на Фидел 
и Раул”.

Новият президент 
отбеляза също, че 
външната политика на 
Куба ще се запази не-
изменна и тя няма да 
приема никакви усло-
вия от външни сили. А 
необходимите проме-
ни ще се предприемат 
единствено от самия 
кубински народ.

На новия прези-
дент сега му предстои 
и друга важна задача 
– да подбере члено-
вете на Министерския 
съвет, както постано-
вява конституцията, а 
следващата сесия на 
Народното събрание 
през юни ще гласува 
състава на правител-
ството.

КОМЕНТИРАМЕ

Цветан илиеВ

От стр. 1 
И е

ЧОВЕК НА ЧЕСТТА
Заради това и рейтингът 

му е два пъти по-висок от 
този на премиера. Празни-
ка на свети Георги Бойко 
посрещна в Атон. След из-
явленията, че най-главният 
шеф е „онзи отгоре“, обяс-
нимо е да обикаля чат-пат 
манастирите. Така явно из-
молва прошка за допуска-
ни грехове. Безспорно има 
такива. Не е нормално де-
вета година да си начело 
на държавата и тя да е все 
най-бедната в Европейския 
съюз. Да си поставил още 
при появяването си на по-
литическата сцена за цел 
на своята партия влизане 
в шенгенското простран-
ство и постоянно проверя-
ващите комисари да пишат 
критични доклади за ко-
рупция, нефункционираща 
съдебна система, отсъства-
щи реформи в почти всич-
ки сектори.

С какво се похвалиха 
управниците, на които 
уж народът им сложил 
оценка 3,75? С ръст на 
икономиката от над 3 
на сто! Че то като няма 
икономика, и цехче за ли-
монада да спретнеш, прео-
долял административните 
пречки и рушветчийство-
то, веднага статистиката ще 
отбележи червена точка. 
Иначе отвън никой не се 
наема да пробва какъвто и 
да е бизнес в наша посока. 
Страхуват се и онези, кои-
то вложиха милиони пре-
ди години и гледат как да 
избягат дори с цената на 
загуба. Чехите направо си 
го казват: „Не е възможно 
да се работи, откакто пра-
вителството на Борисов е 
на власт!“ Вторият успех 
бил намаляването на без-
работицата. Как да не е та-
ка, като младежите напус-
кат страната! Цели регио-
ни обезлюдяват. Два ми-
лиарда евро идват от еми-
грантите. Те в момента са 
най-сериозният финансов 
поток, на който се крепят 
родители и потомци, оста-
вени на грижите на баби и 
дядовци. Примамват се се-
зонни келнери, камериер-
ки, готвачи от български-
те диаспори в Украйна и 
Молдова, както и нашен-
ци от Македонско. Чуват 
се приказки, че отново ще 
посрещаме виетнамци, за-
щото не достигат 1000 ов-
чари. Със сигурност полу-
чилите веднъж заплати от 
над 2 хил. евро във Фран-
ция или Германия няма да 
се примирят със 700 лв. 
във Видинско. Да не гово-
рим, че минималното въз-
награждение в Люксембург 
е 1999 евро, а у нас – 265 
евро! Отделно съотноше-
нието между най-ниското 
и най-високото заплаща-
не е точно 8 пъти! В нито 
една страна от Европей-
ския съюз не съществува 
подобна пропаст. На този 
фон отказът на депутатите 
да намалят грешните ле-
вчета, дето им даваме за 
калпавите закони, отсъст-
вието от парламентарната 

зала, препирните и злоба-
та, бълвани от трибуната, е 
цинизъм. Социалистите го 
предложиха като символи-
чен жест на съпричастност 
с поголовната бедност. Гер-
баджиите и патриотите от-
хвърлиха идеята с насмеш-
ка – било популизъм и на-
рушение на Конституцията, 
определила, че им се по-
лагат по 3 средни запла-
ти. Ами да вземат за база 
не фалшивата статистиче-
ска цифра, а реалната! Пре-
обладаващата част от бъл-
гарите едва свързват двата 
края с по 600-700 лв.

Борисов се гордее и с 
третото място по съотно-
шение на външния дълг 
към брутния вътрешен 
продукт. По-паметливи-
те помним, че по време 
на финансовия министър 
Орешарски през 2006 г. 
борчът ни беше не 24, а 16 
млрд. долара. Не си спом-
няме тогава да е бит тъпа-
нът. Обикновеният човек 
се интересува от влизащи-
те в джоба му финикийски 

знаци и дали с тях е въз-
можно да се храни здраво-
словно, да почива, да си ку-
пува книги, да ходи на теа-
тър, или износва дрехите и 
обувките от социализма и 
гладува. Какво усетихме от 
милиардите, дето Борисов 
пожела още през първия 
месец на този свой мандат? 
Абсолютно нищо! Обясни-
ха ни, че с новия дълг са 
покрити лихвите към ста-
ри вземания и е отблъс-
нато във времето плаща-
нето на главницата. Но не 
се построиха мощни пред-
приятия, не се изгради пе-
челивша ядрена централа, 
нито газопровод. Неразум-
но се дадоха огромни суми 
неустойки за двата руски 
реактора и правителство-
то умува какво да ги пра-
ви. Не се разнищи и дала-
верата с КТБ. Цели се зали-
чаване на следите на оне-
зи, които вкараха в капан 
Цветан Василев. Приказки-
те за бързо разследване и 
връщане на трите милиар-
да за пресичане разграбва-
нето на активите са прах в 
очите на слепите. Крадците 
са на свобода. Самият бан-
кер от Белград разкрива 
частично истини, страху-
вайки се от платени убий-
ци, отровители и всякакви 
други начини за запушване 
на устата. Скоропостижна-
та смърт на Мишо Бирата 
му е обеца на ухото.

Политолози и комента-
тори при анализите си раз-
делят Бойковото управле-
ние на

ТРИ ПЕРИОДА
Първият бил на възмез-

дието – зад решетките не 
бе вкаран нито един при-
ватизатор грабител, фа-
раон, организатор на фи-
нансова пирамида, кру-
пен черноборсаджия и 
т.н. През втория – магис-
тралния, не бяха построе-
ни обещаните перфектни 
пътища, а сме постоянни 

свидетели на пропадания, 
свлачища и безкрайни ре-
монти на току-що постро-
еното. Настоящия – трети, 
наричат мандат на силна-
та външна политика. За 
нас, пенсионерите, и три-
те периода се измерват с 
1 млн. 222 хил. възрастни, 
болни и самотни хора, съ-
ществуващи под прага на 
бедността. И с още толко-
ва, оцеляващи на магия. 
Доходите били нараснали 
с не знам колко си процен-
та. Но нашите, на излезли-
те в заслужен отдих преди 
2008 г., не отговарят нито 
на швейцарското правило, 
нито на другите измиш-
льотини и са унизителни! 
Елементарно е приходите 
да покриват разходите и 
да остават поне 15% в ре-
зерв. Токът скача, водата, 
данъците, таксите, стоки-
те от първа необходимост, 
лекарствата също. Не сме 
заживели по-добре след 
трите опита на Борисов да 
управлява родината. Нама-
ляхме кажи-речи с поло-

вин милион – по 45-52 хил. 
души годишно! Топим се, 
защото нещата не са таки-
ва, каквито би трябвало да 
бъдат. В уредените страни 
подобна демографска ка-
тастрофа би предизвикала 
светкавични мерки и нови 
избори. Ако Волен Сиде-
ров бъде помолен учтиво, 
той би могъл да организи-
ра споделяне на руския оп-
ит в тази посока. Братушки-
те успяха да обърнат тен-
денцията с грижа за млади-
те семейства с еднократна 
крупна финансова помощ 
при раждането на деца, с 
получаването на квартира 
и осигуряването на работа. 
Иначе не става.

Получихме потупване 
по рамото за добро дома-
кинство на Европейския 
съвет. Е и? С какво се про-
мени съдбата ни? Вкарали 
сме в дневния ред на света 
въпроса за Западните Бал-
кани. Много шум за нищо. 
Единственото положител-
но събитие бе подписва-
нето на договора с Маке-
дония. Макар че крайни 
националисти го приемат 
отрицателно - като при-
знание, че сме различни 
нации, което естествено 
не е така. Скандалите, ко-

ито със съответната интен-
зивност бележат измина-
лите 365 дни, са впечатля-
ващи. Свалянето на пред-
седател на Народното съ-
брание в парламентарна 
република е политически 
провал. Както и да се по-
стави на неговото място 
активистка - машинен ин-
женер, обявила Пекин за 
столица на Виетнам. Борбе-
ната кърджалийка изпъкна 
с шумната си кресливост и 
истеричната реплика: „Ня-
ма да го дадем Делян! Сега 
е той. Кой ще е следващи-
ят?“ ГЕРБ я сложи на

 гОРЕщИя СТОл
и я праща да застава до 
президента Радев по тър-
жествени поводи. Опитва 
се да взема и думата. Не й 
се получава, ама нищо. То 
и рейтингът на ръководе-
ната от нея институция е 
уникално нисък, така че ка-
къвто е парламентът, така-
ва е председателката му.

След грандиозния ми-
тинг-протест на 1 май Бой-

ко се постресна. 
Опита се в прос-
транно телевизи-
онно интервю да 

прехвърля вини наляво и 
надясно. Затова, че от 37-
о място за властването му 
сме стигнали до 111-о по 
свобода на словото, обви-
ни самите журналисти. Той 
ни лук ял, ни лук мирисал! 
Вярно е, че за публикации 
не пълнят затворите с ко-
леги, както го прави него-
вият приятел – комшията 
Ердоган. Но се използват 
други коварни похвати – 
от проверки и огранича-
ване на разпространени-
ето до директно принуди-
телно купуване на медии от 
офшорни фирми, зад които 
стоят безименни симпати-
занти на ГЕРБ. Скандалът с 
ЧЕЗ също не засягал преми-
ера. Това били отношения 
между две частни фирми. 
Има ли наивник, вярващ, 
че Бойко не е бил уведомен 
за продажбата на електро-
разпределението на над  
3 млн. души? 

Голямата беда на Бой-
ко е и в това, че от страх 
да не му се потърси смет-
ка след падането от власт, 
прави коалиции с идеоло-
гически несъвместими су-
бекти. Така беше с Рефор-
маторския блок, сега ис-
торията се повтаря и с па-
триотите. 

Равносметка

С Раул Кастро

Предполагаме, че след приключване на домакин-
ството на ЕС или най-късно догодина по същото 
време ще се стигне до извънредни парламентарни 
избори. лозунгът ще е „Девет години стигат!“. Има 
я и алтернативата – набиращата сили левица. Тя 
обаче е длъжна да се обедини. Пенсионерството ес-
тествено и логично е да подкрепи онези, които за-
станаха зад закона за възрастните хора и го внесо-
ха за обсъждане в парламента, а не зад отхвърлили-
те го. Другото е абсурд. Задължителна е и бдител-
ността при самото провеждане на волеизлиянието. 
От Брюксел публикуваха данни, че при предходна-
та надпревара за евродепутати фалшификациите 
са били между 10 и 15 на сто. В битката за парла-
ментарната и местната власт, убедени сме, че ку-
пените електорални единици, напазарените секци-
онни комисии и подправените протоколи са значи-
телно повече. Но тъй като победителите не ги съ-
дят, а на победените не им се чува гласът, тъпчем 
на 27-ото място в ЕС и чакаме някой да ни спаси от 
самите себе си. Докога?! Петьо ДаФиНКиЧеВ
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Страница на читателя

Почетоха подвига на граничар 
Скъпи мои съученици, 
къде сте сега?

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Най-добрият човек, 
когото познавам

От стр. 1
Тя е най-малкото 

дете на баща си Мин-
чо и майка си Ди-
митра. Имала е един 
брат и две сестри. За-
вършила е прогимна-
зия във Велико Тър-
ново. Омъжва се през 
1950 г., ражда дъще-
ря, която умира на 
28 г., а 40 дни след 
нея умира и съпругът  
й Александър Попов, 
който 15 г. е бил кмет 
на селото. Останала 
сама, тя не се отдава 
на самотата, не губи 
духа си, справя се с 
грижите за домакин-
ството, като не се от-
късва от работата и 
обществения живот.

Сега за нея се гри-
жат трима племенни-
ци, които никога не я 
оставят сама, домът й 

е подреден, а те 
са нейните анге-
ли пазители. 

Столетничката 
е основателка на 
пенсионерския 
клуб и е соци-
ално ангажирана 
личност. Повече 
от 50 години е 
член на родното 
читалище „Ила-
рион Драгости-
нов” и на жен-
ското дружество 
„Евдокия”. 

На тържество-
то по случай сто-
годишнината й 
присъства и ди-
ректорката на со-
циални дейности 
и здравеопазва-
не във Велико 
Търново г-жа Ваче-
ва, която донесе го-
ляма торта и красив 

кмета на града 
Даниел Панов. 
Поздравителен 
адрес получи и 
от кмета на с. 
Арбанаси Тошо 
Кръстев, който 
лично присъст-
ва на събитието.

Не очаквах да 
видя тази кра-
сива за възраст-
та си столетница 
толкова усмих-
ната и жизнена. 
Впечатлиха ме 
ясното й съзна-
ние и точните 
отговори, които 
даваше на при-
състващите.

„Пийвам си по 
малко ракийка и 
винце и ям вся-

каква храна, която 
сама съм си произ-

веждала. Гордея се 
със своето село, кое-
то се разрасна толко-
ва много като турис-
тически център, но 
запази своята автен-
тичност и традиции”, 
сподели Донка.

Усмивката не сли-
заше от лицето й, ни-
що че се  движи с 
проходилка. Очите й 
блестяха като на мла-
да девойка, а лице-
то й беше запазило 
своята благородна 
осанка. 

Да е жива и здрава 
още много години, да 
радва с присъствие-
то си всички, които 
я обичат.

Текст и снимка 
Цанка ОДажийсКа, 
с. арбанаси, община 

Велико Търново

В Караманово поче-
тоха паметта на грани-
чаря Асен Илиев. Пред 
белокаменния мону-
мент в центъра на се-
лото беше отбелязана 
66-ата годишнина от ги-
белта на защитника на 
отечеството. Паметни-
кът беше отрупан  с вен-
ци и цветя от призна-
телни потомци, от жите-
ли и гости на населено-
то място. Тържествено-
то възпоменание беше 
организирано от мест-

ното читалище и кмет-
ството. 

За да почетат памет-
та на Асен Илиев, в Ка-
раманово се събраха и 
много бивши защитни-
ци на родината, обеди-
нени от интернет плат-
формата „Граничарите 
на България“. 

Сред гостите бяха и 
представители на об-
щинската организация 
на офицерите и сержан-
тите от запаса и резер-
ва. Местната структу-

ра на запасното войн-
ство е приела името на 
храбрия жител на Ка-
раманово за патрон на 
организацията. Всички 
присъстващи с едноми-
нутно мълчание и пада-
не на колене засвиде-
телстваха своята почит 
към героя граничар.

Кметът на Карамано-
во Бисер Блажев про-
следи жизнения път на 
23-годишния младеж, 
геройски загинал, за-
щитавайки държавната 
ни граница. 

Преди 66 години на 
българо-гръцката гра-
ница трима истински 
българи влизат в ожес-
точена престрелка с на-
рушители. В 5,30 часа 
сутринта граничен на-
ряд от застава „Орел“, 
в която служи младши 
сержант Асен Илиев, 
се натъква на шпион-
ска група, проникнала в 
България шест дни по-
рано и изпълнила ди-
версионната си мисия. 
Сред дъжд от куршу-
ми загиват граничари-
те Стоил Косовски и Ге-
орги Стоименов. Асен  
Илиев се опитва да пре-

сече пътя на бандитите 
към граничната бразда. 

В неравната схватка 
вражески куршум про-
бива автомата на Асен. 
Независимо от това 
граничарят успява да 
застреля един от нару-
шителите и пада смърт-
но ранен на 200 метра 
от държавната грани-
ца в местността Крали-
Марков камък. Бандит-
ската група е напълно 
разгромена.

За саможертвената 
постъпка Президиумът 
на Народното събрание 
на Народна републи-
ка България удостоява 
посмъртно Асен Илиев 
с Орден за храброст – 
трета степен и му при-
съжда званието млад-
ши лейтенант.  

Заставата, в която е 
служил безстрашният 
граничар, сега носи не-
говото име. Признател-
ните жители на Карама-
ново откриват памет-
ник на героя, непожа-
лил живота си за щас-
тието на своя народ, на 
2 юни 1973 г.

М. ПеТрОВ

Изминаха 56 години от завършването на сред-
ното ни образование през 1962 г. в  СТПУ в с. Але-
ково, област Велико Търново. През тези години не 
сме се виждали и чували.

Обръщам се с молба към всички мои съученици 
с побелели коси, а някои може би вече не са меж-
ду живите, да се свържем и да установим контакт.

Къде сте сега, Марица, Милко, Георги, Стефан 
от с. Алеково, Пенка от Вързулица, Сийка, Митка 
от Горна Студена и т.н.?

Аз съм Георги Николов Арнаудов (Горо, футбо-
листът от ученическия отбор) от с. Козловец. Ще 
се радвам, ако съучениците ми пишат на адрес: 
6010 стара Загора, кв. „Казански”, блок 25, ап. 
45, или позвънят на телефон 0888/957263

георги Николов арНауДОВ

Младият автор Тихомир Иванов от София нас-
коро представи в Силистра книгата си „Камино - 
пътят на завръщането”. През 
2013 г. той тръгва от Ватика-
на и стигайки до Сантяго де 
Компостела, успява да напра-
ви три важни за християни-
те поклонения.  Най-популя-
рен е френският мориум, как-
то и крайната точка до океана. 
Книгата е романизиран пъте-
пис в резултат на личните му 
преживявания. Всички при-
състващи останаха много до-
волни от презентацията. Те се 
любуваха и на уникалните снимки от пътешестви-
ето на автора.  Предстои представяне на книгата 
на Тихомир Иванов в още 30 града из страната.

йорданка жеКОВа, силистра 

Млад автор 
представи книгата си

Искам да ви разка-
жа как изкарах-
ме великденски-

те празници аз и же-
на ми. Нейната пенсия 
е 200 лв. и затова тя 
получи великденска до-
бавка от 40 лева, чака-
хме я с нетърпение, за-
щото бяхме поприклю-
чили с парите. Даже се 
шегувах, че за празни-
ка ще бъдем на нейни 
разноски. Ние и двама-
та сме стари и труд-
ноподвижни и ни но-
сят пенсиите у дома, 
два дни след седмо чис-
ло на месеца. Тъй като 
преди празника пенсии-
те започнаха да се раз-
дават от 4-и, два дни 

след това - 
на 6-и, зача-
кахме поща-
льонката да 
ни донесе па-
рите. Тя идва 
около обяд, 
но стана два 
часът, а нея 
я нямаше. По-
звъних й слу-
чайно нещо да не се е 
случило и се оказа, че 
тя не работи и ще ни 
донесе пенсиите чак на 
10 април. На моето въз-
мущение, че оставаме 
без пари за празника, 
тя отговори, че въпро-

гата половина ще раз-
даде на 10-и.

Едва ли Бойко Бори-
сов знае за колко дни 
се раздават пенсиите 
в големите градове ка-
то Пловдив и това не 
е негова работа. Но 
той си има социален 
министър, който би 
трябвало да предвиди 
този проблем.

Така ние с бабата, а 
сигурно и много други 
пенсионери останахме 
с постен Великден и са-
мо с 30 лева до десе-
ти, които ни стигна-
ха да ядем само мляко 
и хляб.

Марин рОйДОВ, 
Пловдив

сът не е от нейната 
компетентност и че 
си има правителство, 
което решава, че тя 
била раздала пенсиите 
на половината пенси-
онери, но тъй като са 
неработни дни, на дру-

букет. Тя целуна юби-
лярката, помогна й  да 
духне свещичките и й 

връчи сумата 500 ле-
ва, като прочете позд-
равителния адрес на 
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6 Писмата Радости и болки

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

С благодарност към лекарите

Вашият случай не е единствен

ПОДАДЕНА РъКА

Преди време на стра-
ниците на вестник "Пен-
сионери" прочетох ма-
териал от Маргарита Ло-
занова с основната идея 
да виждаме и пишем за 
положителните неща в 
живота ни. Допадна ми 
и се замислих сериоз-
но какво ми носи ра-
дост, кое ми дава сили 
да гледам оптимистич-
но на живота.

Дни преди да навър-
ша впечатляващите 90 
години, за себе си ги 
формулирах така:

Щастлив съм, че все 
още на собствен ход оти-
вам всеки месец на 7-о 
число до банката, за да 
си получа пенсията, и 
факта, че тя ми е доста-
тъчна да си платя бито-
вите разходи, да си ку-
пя лекарства, да заредя 
хладилника и да взема 
по едно шоколадче за 
внуци и правнуци.

Радват ме резултати-
те от работата ми в гра-
дината. Какво по-хуба-
во от това да откъснеш 

зрял плод, който сам си 
засадил и отгледал! А 
каква радост за душата 
ми е да видя едно малко 
като орех птиче с жъл-
та гушка, което каца на 
прозореца ми, за да из-
кълве набързо поставе-
ните от мен трохици! 

Въпреки многоброй-
ните лоши примери в 
нашия живот аз се рад-

вам да споделя, че съм 
бил свидетел на достой-
ни постъпки: не е ряд-
кост кондукторката в ав-
тобуса да "изкомандва" 
шофьора да изчака, за да 
помогне на някой немо-
щен старец с патерици 
да се качи и да го настани 
да  седне. Случва се млад 
човек да отстъпи място 
на по-възрастни, което 
проследявам с удовлет-
ворение. Не е рядкост 
служител в обществе-
на служба да се обърне 
към възрастен клиент с 
думите "Седнете, ще ви 
повикам, когато съм го-
тов с документите". Това 
внимание към възрастта 
е повод да почувствам 
задоволство, че не всич-
ки са невежливи и груби 
към старите хора, които 
често са по-бавни и имат 
нужда от повече търпе-
ние към тях.

С много радост ме из-
пълват правнуците ми, 
когато, завръщайки се от 
училище, ме посрещат 
отдалеч с думите:  "Дя-
до, имам шестица!" и аз с 
радост в душата разгръ-
щам ученическия бележ-
ник и се наслаждавам на 
хубавите оценки и с не-
подправена усмивка ги 
прегръщам и целувам от 

благодарност, че са ми 
доставили тази радост.

Щастлив съм, кога-
то сутрин чуя гласове-
те на моите съседи в 
потвърждение на фа-
кта, че всички сме още 
живи и че днес "сме по-
добре от утре".

Повод за удовлет-
вореност е и загриже-
ността на близките ми, 

които не забравят да 
ме попитат за здраве-
то ми, за нуждите ми, 
за това как се справям 
в ежедневието, кои 
задачи не успявам да 
преборя. Всичко това 
оценявам по достойн-
ство.

Няма да пропусна 
да спомена за голямо-
то си удовлетворение 
всяка сряда, когато си 
купувам вестник "Пен-
сионери"! На  страни-
ците му намирам вина-
ги желано от  мен чети-
во и го смятам за най-
съдържателния вест-
ник, който с професи-
онален усет докосва 
проблемите и болките 
на голяма част от въз-
растните хора. А най-
щастлив съм, когато е 
публикуван и мой ма-
териал, тогава радост-
та ми е голяма!

Ето накратко пово-
дите за радост в живо-
та на един старец. Не са 
много, но ми дават си-
лата да вървя напред, 
да се чувствам жизнен 
и да продължа да вяр-
вам, че животът е ху-
бав и си заслужава да 
поживеем още малко!

стефан ДОЧеВ, 
Варна

Драга редакция, чрез 
вас искам да поздравя 
лекарите и медицински-
те сестри от Враца, като 
им желая много здраве, 
лично и семейно щастие 
и много успехи в хуман-
ната им професия!

С чувство на дълбоко 
уважение поздравявам 
лекарите д-р Гергана 
Димитрова, която е мо-
ят личен лекар, Лещан-
ска, Горанова, Тодорова 
и Ванкова от невроло-
гичното отделение, Не-
забравка Хайтова, Нина 
Костова, Иванова, Ва-
силева, Друмева и Ва-
силев от пневмофтизи-

атричния диспансер, 
който е огледалото на 
Северозапада във вся-
ко отношение. Поздра-
вявам също техните ко-
леги от кожно-венери-
ческия диспансер, от 
второ вътрешно отде-
ление, онкодиспансера, 
кардиологичното отде-
ление, от Втора градска 
болница.

Малцина са хората, 
които не жалят труда 
и времето си, за да бъ-
дат полезни на обще-
ството. Сред тях са ле-
карите и медицинските 
сестри, всички, на които 
не зная имената. Една от 

тези многобройни сес-
три живее в нашия блок. 
Казва се Наталия Дими-
трова. Ние много я оби-
чаме, защото притежава 
прекрасна душа. Винаги 
е усмихната и никога не 
забравя да ни поздрави 
и да ни попита как сме, а 
когато се наложи, ни по-
мага и като здравен ра-
ботник. Когато я слушаш 
как ти говори и успоко-
ява, забравяш всичките 
си болежки. Да е жива 
и здрава!

На всички желая 
здраве и успехи! Дъл-
боко съм впечатлена от 
професионализма, лъ-
чезарното отношение 
и човечността на тези 
хора с бели престилки 
към пациентите им в то-
ва трудно време за все-
ки. Бъдете живи и здра-
ви, мили хора, дарява-
щи здраве на нас, паци-
ентите.

Офелия лаЗарОВа, 
Враца

Според направено-
то проучване едно от 
тях е Белинташ (на 
снимката). Разполо-
жено е близо до с. Мо-
стово в Родопите. Уче-
ни твърдят, че древ-
ното скално светили-
ще е една от най-мощ-
ните енергийни зони 
на европейския кон-
тинент. Интересното 
е, че на скалното пла-
то са  очертани огле-
дални проекции на ва-
жни части от звездна-
та карта. Посетители 

споделят, че в тази зо-
на и наоколо са почув-
ствали прилив на силна 
енергия, а разказите на 
стотици туристи свиде-
телстват и за чести па-
ранормални явления. 

Друго такова място е 
Кръстова гора в Сред-
ните Родопи. Още със 
самото влизане в све-
щения комплекс от па-
раклиси се усеща силна 
и необяснима енергия. 
Ако до този момент сте 
се чувствали напрегна-
ти, изведнъж ви обзе-

ВИЕ ПИТАТЕ - НИЕ ОТГОВАРяМЕ

Кои са най-известните места в Бълга-
рия с мистична енергия, пита нашият 
читател Севдалин Георгиев от Варна.

ма смирение и спокой-
ствие, разказват посети-
тели. Встрани от главна-
та църква има свещено 
аязмо, за което се смята, 
че е лековито. Причи-
ната всяка година 
да има огромен 
поток от турис-
ти е предание-
то, че там е за-
ровена части-
ца от Христо-
вия кръст.

Много хора 
разказват за още 
едно място - рупите, 
където също има висок 
енергиен заряд и мис-
тичност, които се усе-
щат там. Неслучайно 

местността в Югозапад-
на България е избрана 
от Ванга. 

регионът на древни-
те Плиска и Преслав - 

местата, където са запа-
зени археологическите 
останки от първата бъл-

гарска столица, са сред 
най-енергийните у нас.

 На 14 км източно от 
Момчилград се нами-
ра едно от най-значи-
мите тракийски свети-

лища в Родопите. То 
носи името на село 

Татул, непосред-
ствено до което 
се намират до-
бре запазени-
те останки, да-
тиращи от око-

ло VI в. пр. Хр. 
Според научните 

изследвания този 
древен култов център 
е бил място за жертво-
приношения към бога 

на слънцето. 
Друго подобно мяс-

то е гробът на св. иван 
рилски, на 4 км източно 
от Рилския манастир.

седемте рилски 
езера са безспорни-
ят друг природен фе-
номен и един от най-
силните енергийни 
центрове на света. Ле-
гендите и вярванията, 
свързани с езерата, са 
толкова много, че са им 
посветени цели книги. 
Неслучайно Учителят 
Петър Дънов избира 
именно това приказно 
място за провеждането 
на духовни практики. 

Здравейте, г-н Петров,
Пиша ви по повод 

писмото ви, публикува-
но в бр. 15 от т. г., оза-
главено „Ние ли сгре-
шихме?”. Стана ми мъч-
но за вас, като проче-
тох разочарованието 
от отношението на лю-
бимата ви внучка. Аз 
също съм баба и мо-
га да кажа, че прежи-
вявам сходни неща, за-
ради които ме боли. Си-
гурна съм, че този слу-
чай не е единствен и не 
е най-страшният, ма-
кар че е много болез-
нен. Моя приятелка ми 
се оплака, че звъннала 
на внучката си по джи-
есема, за да й честити 
рождения ден, а тя до-
ри не й вдигнала теле-
фона, нито се обадила 
впоследствие! Смятам, 
че вината за подобно отноше-
ние винаги се крие у този, който 
е „по-голям”. За да се държат та-

ка децата и внуците, има някак-
ва причина, постъпка, действие 
или бездействие, както казват 

юристите. Значи може би 
не сте направили нужно-
то в точния момент. 

От големия си жиз-
нен опит съм си извади-
ла следния извод: ние, 
българите, много рядко 
възпитаваме децата си 
да са благодарни – към 
родители, баба и дядо 
или въобще към хората. 
На какво се дължи това, 
не знам, но с всички си-
ли се стремим да им по-
магаме, докато сме живи. 
Да ги обгрижваме, дока-
то можем, а даже и кога-
то вече не можем. Русна-
ците казват: „воспитыва-
ть детей”  (да възпитава-
ме децата). Ние само ги 
„отглеждаме”. Ясно как-
ва е народопсихология-
та ни. Това трябва карди-
нално да се промени, ако 
искаме скъпите ни съще-

ства да започнат да ни уважават.

ирена ПаВлОВа,  софия
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Китай – приказна страна

Храмът на  Конфуций

ламайският храм

Мавзолеят

Операта в Пекин

Великата китайска стена

След кратък полет до 
Виена и не толкова кра-
тък до Пекин самолетът 
се приземи на ултрамо-
дерния Терминал 3 на 
пекинското летище. 

Сблъсквам се с пър-
вата изненада - мъгла 
от прах (особено в об-
лачно време облаците 
не позволяват на смо-
га да се разсее).

Взимам багажа и се 
мятам на едно такси, ко-
ето ми взе 25 лв. за 44 
км, направо супер. Хо-
телът – модерен, с чис-
ти и просторни стаи, уч-
тив персонал и неверо-
ятно местоположение. 
Всичко, което е пред-
поставка за голямото 
обикаляне на Северна-
та столица. 

  През първия ден на 
престоя си в Пекин оти-
вам до един от най-ве-
ликолепните образци 
за религиозна архитек-
тура в Китай - даоист-
кия  Храм на Небето. 

Не смятам да се впус-
кам в подробности за 
различните династии, 
продължителността на 
управление на импе-
раторите, години, ис-
торически дати и дру-
ги подобни от история-
та на Поднебесната им-
перия. 

Денят бързо мина и 
се отдадох на заслуже-
на почивка с оглед на 
програмата за следва-
щия ден. А той пред-
виждаше най-голяма-
та забележителност на 
Пекин – Забранения 
град. 

  По пътя за него ми-
навам през най-голе-
мия площад в света Тя-
нанмъм. Площадът е 
наистина огромен. Там 
се намира Мавзолеят 
на Мао Дзъдун. 

  Продължавам  на-
татък. Минавам през 

Портата на небесното 
спокойствие и влизам 
в Забранения град. На-
право бях шокиран от 
тълпите китайци, изси-
пали се да видят това 
невероятно място.

Купих си билет и се 
впуснах в пътуване на-
зад във времето. Най-
големият дворец на 
света е страхотен. Има 
999 стаи (за китайците 
9 е щастливо число) и 
безброй павилиони и 
градинки.

Разгледах приказния 
дворец и излязох през 
Портата на небесната 
чистота. Така се озовах 
до рова, опасващ дво-
реца, а там - приказка 
в червено. 

Следващата спирка е 
Ламаисткият храм. Впе-
чатли ме повече от Заб-
ранения град. По-мал-
ко хора, по красиви па-
вилиони, истински мо-
наси (не знам дали вла-
дееха кунгфу), запале-

ни благовония.
Особено впечатлява 

Павилионът Уанфу (Па-
вилионът на безмерно-
то щастие). Той е по-
строен около коло-
салната статуя на 
Буда Майтрея.

Въпреки че 
снимането е аб-
солютно забра-
нено и за това 
следят монасите, 
а не полиция или 
камери, успях да 
протегна ръка точ-
но когато затваряха 
вратите на павилиона 
и да заснема статуята, 
издялана от монолитен 
дънер на гигантско сан-
далово дърво. Тя е ви-
сока 26 метра, като ед-
на трета от тялото й е 
заровена в земята, за да 
се предпази в случай на 
земетресение. Включе-
на е в книгата "Рекорди-

те на Гинес".
Т о т а л -

но смазан 
от умора, 
се върнах в 
хотела и се 
отдадох на 
релакс. На 
следващия 
ден реших, 
че е ред на 
зоологиче-
ската гради-

на и гигантските панди. 
След дългото обика-

ляне реших да си почи-

на в Парка на пурпурния 
бамбук. 

Повозих се на лодка, 
поседях на брега и хап-
нах в местно ресторант-
че, в което никой не го-
вори английски, а меню-
то бе изписано на черна 
дъска с тебешир. 

  Дойде 
ред и на Ве-
ликата ки-
тайска сте-
на.Трябва-
ше да избе-
ра коя сек-
ция от сте-
ната да по-
сетя. Спрях 
се на Мути-
еню. 

  Много 
съм чел,че 
тази секция 
е най-ко-
мерсиална-
та и най-по-
сещава-

ната, но въ-
п р е к и 
то-

в а 
се сп-
рях точно на 
нея.

Искам да обърна вни-
мание на мита, че стена-
та се вижда от космоса. 
Аз не я виждам от земя-
та, какво остава от кос-

моса. Великата китайска 
стена почти е изчезна-
ла и вече не е толкова 
велика.

Реставрираната сек-
ция обаче е впечатлява-
ща. Имах късмет, защо-
то нямаше много турис-
ти този ден и успях да се 
насладя изцяло на едно 
от чудесата на света. 

Предстоеше ми посе-
щение на Летния дво-
рец, Парка Бейхай, Хра-
ма на Конфуций и Им-
ператорската академия, 

Олимпийския стадион и 
Водния куб, финансова-

та улица  "Дашълан" и 
много други места.

И така, дойде време-
то да продължа пъте-
ш е с т -

вието си из Пекин и 
околностите му. Поред-
ният ден от престоя ми 

отново беше слънчев с 
постоянно покачващи 
се температури. За то-
зи хубав ден реших да 
посетя Летния дворец. 
Храмовете, дворците и 
павилионите му са по-
строени преди повече 
от 800 години. 

След изтощителна 
четиричасова обикол-
ка се метнах на метро-
то и отново се озовах в 
космополитния и ожи-
вен Пекин. Реших, че 
имам още малко оста-

нали сили, и 
разгледах фу-
туристични-
те сгради на 
съвременния 
град.

Така завър-
ши петият ден. 
Предстоеше 
обиколка на 
един от най-
красивите пе-
кински пар-
кове. С нетър-
пение изчаках 
ден 6. Тръг-
нах рано су-
тринта, за да 
имам доста-

тъчно време за парка 
"Бейхай". По пътя раз-

гледах отвън Пекинска-
та опера. 

 Паркът Бейхай е 
място, където може да 
се вкуси от атмосфера-

та на стария 
П е -

к и н . 
Има голям 

брой културни и ис-
торически забележи-

телности, и уникални 
пейзажи. 

Няма човек на земя-

та, който да не е гле-
дал олимпийски игри. 
Пекин прие най-голе-
мия спортен форум 
през 2008 г. Олимпий-
ският национален ста-
дион "Гнездото" и на-
ционалният център по 
водни спортове "Воден 
куб" са перлите в олим-
пийската корона. 

Още един ден от пъ-
тешествието измина. За 
следващия ден е зап-
ланувана среща с най-
влиятелния и вдъхно-
вяващ философ на Ки-
тай Конфуций. Храмът 
е построен през 1306 г. 

  Повече от 2500 го-
дини Китай се разви-
ва по учението на Кон-
фуций, което застъпва 
идеята за държава, ос-
нована на учени чинов-
ници с високи етични 
принципи и общество, 
управлявано от морал-
ни устои, със силен ак-
цент върху пирамидал-
ната структура на отно-
шението между члено-
вете му. 

Престоят ми е към 
своя край, но не про-
пуснах да посетя фи-
нансовата улица "Да-

шълан". По време на ди-
настията Цин тук е бил 
официалният финан-
сов пазар и монетният 
двор. Според мен Пе-
кин е най-чистият град 
на света. Там се мете и 
мие от сутрин до вечер. 

Последната вечер 
излязох да разгле-

дам Тайванския 
квартал. Оста-

на само да 
се метна на 
таксито и 
отново на 
Терминал 
3. Пъте-
шествие-

то винаги 
з а в ъ р ш в а 

оттам, откъ-
дето започва. 

Терминал 3 на 
пекинското летище 

– най-голямото летище 
в Азия. Така завърши 
едно невероятно при-
ключение за мен. Поле-
тът до Виена продължи 
11.30 часа, а оттам към 
София. 

  Красен ДеНеВ
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Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

От стр. 1
Добруджанската пе-

сенна традиция е изво-
рът на огромния репер-
тоар на Калинка Вълчева, 
чиито записи във фонда 
на БНР надвишават двес-
та и са еталон за стило-
ва чистота и музикална 
изящност. Аранжимен-
тите на песните са дело 
на изтъкнатите компози-
тори в народната музи-
ка: Коста Колев, Стефан 
Кънев, Христофор Рада-
нов. Прочутата ни певица 
търси автентичното зву-
чене на добруджанската 
песен под съпровод само 
на кавал или на  камерни-
те инструментални гру-
пи, така характерни за 
музикалния диалект на 
фолклорната област. Но 
и при концертните и сту-
дийните си изяви с чуж-
дестранни музиканти и 
оркестри тя остава вяр-

на на самобитното зву-
чене на родните песни.

През 2017 г. Калинка 
Вълчева отбеляза с гран-
диозен юбилеен кон-
церт две важни годиш-
нини в своя живот – 75 
житейски години и 55 от 
тях, преминали под зна-
ка на изпълнителското й 
изкуство. 

Песенната диря тръг-
ва от родното с. Сърнец 
и преминава през хора 
на Ансамбъл за народни 
песни при БНР, извес-
тен с името „Мистерия-
та на българските гласо-
ве“. Следва английски-
ят период в Ковънтри с 
многобройни концерти 
и турнета из Европа, ко-
ито осъществява заедно 
със съпруга си Мартин 
Дженкинс  (продуцент и 
изпълнител на мандоли-
на, виола, флейта), за да 
се завърне отново в об-

ичната Добруджа, къде-
то днес продължава да 
пее и да учи талантливи-
те добруджанчета. При-
знателните й съгражда-
ни организираха поре-
дица от концерти в чест 
на именитата певица – с 
нейно участие, както и на 
нейни колеги в градове-
те Добрич и Тервел.

Хората, с които съм 
тръгнала по този път – 
споделя Калинка Вълче-
ва, – са моята майка, ле-
лите, баба ми Велика съ-
що е пеела много хубаво, 
без нея сватба, кръщене 
не е ставало. 

В моето село, в моя 
род винаги звучеше му-
зика, те бяха и добри тан-
цьори. Като тръгнах на 
училище, моят учител Ки-
рил Стефанов, когото ни-
кога няма да забравя, от-
деляше време за мен и се 
радваше, че пея. От II клас 
ме взеха за солистка на 
пионерския хор. Стъпка 
по стъпка стигнах до Ди-
рекция „Музика“, която 
организираше концерт-
ния живот в страната. 
Пътувах с най-известни-
те изпълнители: Илия Ар-
гиров, Соня Кънчева, Ми-
та Стойчева, с оркестър 

„Хоро“. Много съм им бла-
годарна, те ме изведоха на 
голямата сцена. Пътувах и 
с Йовчо Караиванов, Стай-
ка Гьокова, които казва-
ха, че моето място е в ра-
диоансамбъла. Когато се 
явих на тридневния кон-
курс, обявен за една певи-
ца в група-
та на 

пър-
ви со-
прани, заедно с 
мен имаше около 60 же-
ни. След като ме чуха, ди-
ригентът Коста Колев спе-
циално дойде да ме поз-
драви с думите: “Ти ще бъ-
деш“. Така се сбъдна моята 
мечта. Винаги съм харес-
вала звучността на нашия 
хор. Няма да забравя пър-
вото ми соло, първата пе-
сен, която запях още пър-
вата седмица - „Трепнала 
е равна нива“.

Последваха много на-
гради, конкурси – наши и 
международни – спомня 
си певицата. – Няма да за-
бравя един конкурс в Ту-
нис през 1969 г., когато се 
явиха певци от 22 държави 
и аз взех първа награда. Ко-
гато изпях песента, публи-

ката стана на 
крака. В 

над-

п р е -
варата за 

професионални из-
пълнители и ансамбли взех 
две първи награди – за тур-
лашките песни на кварте-
та с мое участие и като со-
листка. 

Имам интересни споме-
ни и с английските и френ-
ските музиканти, с които 
работих в годините. Във 
Франция съм работила с 
три групи. В Бретан оркес-
търът беше от 16 души, 

Песента и сцената 
са моята съдба

имахме много концерти 
по големи зали. Също съм 
пяла с оркестър „Тополо-
во“, съставен от френски 
музиканти, които изпъл-
няват само българска на-
родна музика. Групата но-
си името на едно пловдив-
ско село. 

Сега продължавам да 
пея с оркестър „Бисери“, 
работя с лекота и удоволст-
вие. Моите добруджанци 
изразиха уважението си 
към мен. Вече съм почетен 
гражданин на гр. Тервел. 
Детско-юношеският ан-
самбъл в града носи мое-
то име, също така и пенсио-
нерски клуб в Добрич, гру-
пата за автентичен фолк-
лор в тервелското с. Кла-
денци. Моето име носи и 
детска градина „Калинка“. 

С децата работя много 
добре. Радват ме с успехи-
те си Донко Марков, Петя 
Панева, Мария Стефанова. 
Всички те пеят моите пес-
ни. Мисля, че Петя Панева 
ще наследи това, което аз 
съм правила, и ще върви 
по моя път. Както навреме-
то казаха за мен: „Роди се 
Вълкана Стоянова“. Аз сега 
казвам: „Роди се Калинка 
Вълчева“. Няма да се при-
теснявам. Знам, че има кой 
да върви след мен“.

За много години на ед-
на от най-успешните ни и 
гласовити певици Калин-
ка Вълчева! 

Нашенско хоро 
в Брюксел

Фолклорен ансамбъл 
"Българе" ще зарадва 
плевенчани със спекта-
къла си "Осмото чудо". 
Популярната формация 
ще гостува през  юни на 
сцената на летния теа-
тър в парк "Кайлъка".

Триумфален е успе-
хът по сцените в стра-
ната на четвъртия спек-
такъл на Национален 
фолклорен ансамбъл 
"Българе" - "Осмото чу-
до". Мащабният 
проект с участи-
ето на холивуд-
ската знамени-
тост Бен Крос за 
малко повече от 
година след пре-
миерата  е игран 
в пълната си и в 
кратката си вер-
сия повече от 50 
пъти, от които 4 
- на престижна-
та сцена на НДК. 

И н т е р е с ъ т 
към четвър-
тия авторски проект на 
"Българе" се оказа огро-
мен за  радост на създа-
телите му.

Спектакълът е ориги-
нална режисьорска ком-
бинация от филм, теа-
тър и динамичните ни 
народни танци и пес-
ни, следваща интригу-
ващ сценарий. Те, как-
то и почти цялата хоре-
ография, са дело на съз-
дателя и продуцент на 
ансамбъла Христо  Ди-

митров, чиито солови 
изпълнения са акцент в 
добруджанската и тра-
кийската картина. 

Публиката бързо оце-
ни запленяващото пъте-
шествие в света на бъл-
гарския фолклор и пре-
откри за себи си личност-
та на кореспондента на 
в. "Таймс" Джеймс Бау-
чер - един верен прия-
тел на България отпреди 
век. Ролята на ирланд-

ския журналист е ве-
ликолепно изиграна от 
холивудската знамени-
тост Бен Крос. Англий-
ският актьор дотолкова 
е запленен от България, 
че като персонажа си е 
избрал да живее тук до 
края на дните си и е на-
учил много добре бъл-
гарски. Успешният ак-
тьор Атанас Сребрев, 
участник в над 80 меж-
дународни кинопро-
дукции, в образа на ун-

гарския композитор Бе-
ла Барток е негов парт-
ньор в разговора, който 
двамата водят при пъту-
ването си в "Ориент екс-
прес". Повествованието 
преминава през 7 музи-
кално-танцови карти-
ни, впечатляващо изи-
грани от танцьорите и 
солистите на "Българе". 
В тях разнообразната га-
ма от неравноделни му-
зикални размери в бъл-

гарския фолклор е пред-
ставена в своята града-
ция паралелно с тради-
циите от Родопа плани-
на, Шоплука, Североза-
пада, Добруджа, Тракия 
и Македония. "Осмото 
чудо" е мащабна про-
дукция, която в рамки-
те на два часа и полови-
на направо оставя зри-
телите без дъх. 

Петима композито-
ри са автори на музика 
на "Осмото чудо": проф. 

Милчо Василев - насто-
ящ ректор на АМТИИ-
Пловдив, сътворил голя-
ма част от музиката на 
предишните три автор-
ски спектакъла на ан-
самбъла, също и автори-
тети в гилдията  Генчо 
Генчев, Данчо Радулов 
и Петьо Кръстев, а Иван 
Киришев обработва ця-
лостната музика и под-
готвя мастеринга. За за-
писите са привлечени 

най-извест-
ните ни фол-
клорни ин-
с т р у м е н т а -
листи. В пъл-
ната версия 
на спектакъ-
ла участва 
група гайда-
ри от прочу-
тите "100 ка-
ба гайди" с 
ръководител 
Тодор Джу-
фарев. Соли-
сти са певци-

те Албена Вескова, Ни-
колай Гурбанов, Ивана 
Русева, а със солово из-
пълнение на гайда се из-
явяват виртуозите Весе-
лин Кузмов и Росен Ро-
сенов - шотландска гай-
да. От 50 до 70 души из-
лизат на сцената в чет-
въртия мащабен проект 
на "Българе", подготвян 
повече от три години. 
За всяка една картина 
са изработени нови кос-
тюми и реквизит. 

Ансамбъл "Българе" 
радва с "Осмото чудо"

Българският евродепутат  Ева Майдел събра бъл-
гари и чужденци в белгийската столица в мащабно 
събитие на 22 април 2018 г. на централния площад 
в Брюксел. „Голямото хоро“ продължи пет часа, а 
гостите, които се докоснаха до магията и таланта на 
българските изпълнители, бяха хиляди. „Време е да 
променим образа на България навън – да покажем, 
че сме способни, успешни и позитивни. С българ-
ското хоро искам да покажа, че ние имаме друго 
лице, което трябва да показваме и да се гордеем с 
това, което сме днес. Използвам хорото, защото то 
носи страхотна енергия, която заразява всички, по-
казва, че българите са задружни и сплотени“, комен-
тира Ева Майдел. „Голямото хоро“ е вече установе-
на 6-годишна традиция за Брюксел, но тази година 
то бе още по-внушително и празнично, включващо 
над 100 изпълнители от различни краища на Бълга-
рия. Празникът стана част от културната програма 
на българското председателство на Съвета на ЕС, 
а по покана на Ева Майдел патрон на хорото прие 
да бъде председателят на Европейския парламент 
Антонио Таяни.  От сцената бяха представени и ус-
пешните български млади предприемачи Гергана 
Станкова, създател на аксесоарите с традиционни 
български мотиви „Шевица“, и Ива Цолова, съос-
новател на платформата за обучение на хора в не-
равностойно положение „Джамба“. „Голямото хоро“ 
е финална част от 12-ото издание на международ-
ния фестивал за балканска музика „Balkan Trafik“. 
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Ето eднa изĸлючитeлнo eфиĸacнa peцeптa! 
Koмбинaциятa oт мeд, зexтин и oвeceни ядĸи имa 

мoщeн ycпoĸoявaщ eфeĸт, пoчиcтвa и xидpaтиpa 

ĸoжaтa, ĸaтo пoмaгa дa ce избaвитe oт дocaдни-
тe пyĸнaтини.

Продукти: ½ ч. ч. мeд,  1 ч. ч. бpaшнo, ½ ч. ч. 
зexтин,  2 ч. ч. oвeceни ядĸи, гoлямa ĸyпa и гoля-
мa лъжицa

   Резултатът трябва да е гъcтa и дocтa лeпĸaвa 
cмec. Haнeceтe я въpxy пeтитe, ĸaтo оcoбeнo вни-
мaвате дa нe ce oбpaзyвaт бyчĸи и нaтpyпвaнe нa 
cмecтa въpxy ĸoжaтa. Може да дoбaвитe няĸoлĸo 
ĸaпĸи зexтин или няĸaĸвo eтepичнo мacлo и да 
paзнeceтe. Kъм пeтитe и пaлцитe нa ĸpaĸaтa ce 
oтнacяйтe c пoвишeнo внимaниe! 

     Сместа ce нaнacя въpxy зaceгнaтитe мecтa с 
лeĸи ĸpъгoви движeния и мacaж около 15 минyти, 
след това се оставя да действа 15-20 минyти. 
Haĸpaя краката се изплакват добре, подсушават 
се и се намазват с подходящ крем. Щe ocтaнeтe 
изнeнaдaни oт eĸcпpecния eфeĸт нa тaзи бъpзa и 
лecнa дoмaшнa cмec зa лeчeниe нa нaпyĸaни пeти.
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Домашен мехлем за напукани пети

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

От стр. 1
Един от скритите ком-

плекси на писателя е  
манията му да се смя-
та за голям любовник - 
той постоянно се хвали, 
че е бил с  много, и то 
най-различни жени.  До-
ри вземал успокоител-
ни,  за да укроти либи-
дото си.

Три от жените на Хе-
мингуей са съгласни с  
тази негова слава на го-
лям любовник. Чет-
въртата обаче е на 
друго мнение - спо-
ред нея той е дос-
та комплексиран и 
свенлив, дори се из-
червявал при кон-
такт с по-разкре-
постени жени,  но  
имал доста пури-
тански възгледи за 
любовта.

С първата си же-
на - Елизабет Ри-
чардсън,  Хемингу-
ей  живее 8 години, 
години на бедност и 
всеотдайна любов. 
Заради него тя напуска 
САЩ и се съгласява да 
живее в невзрачен апар-
тамент в Париж, където 
двамата дърпат дявола 
за опашката. Хемингуей, 
който тъкмо е публику-
вал сборник с разкази, 
стреля по гълъби в Люк-
сембургската градина и 
ги носи скрити в детска-
та количка на сина си у 
дома за вечеря. 

Прахосничеството на 
американците, напусна-
ли родината, подобрява 
всекидневието му. При-
ятелят му Скот Фицдже-
ралд е знаменитост. Той 
току-що е публикувал 
“Великият Гетсби”. Се-
мейство Мърфи - бляс-
кава двойка, кани ви-
сшето общество на ве-
чери, на които алкохо-
лът се лее в изобилие. 
Съпругите на Хемингуей 
имат и друга обща черта 
- те обичат да пият и чес-
то са пияни. Той също. 

На 28-годишна въз-
раст писателят изневе-
рява на жена си с нейна 
приятелка. След разво-
да  дори става католик,  
за да се ожени за любов-
ницата си Полин Пфай-
фър, толкова слаба, кол-
кото другата е едра, та-
кава мъжкарана, колко-
то другата е домошар-

Жените на великия "мачо"
ка. В банския си костюм 
тя заслепява Ърнест със 
скокове във водата. От 
нея Хемингуей има два-
ма синове - Патрик и 
Грегъри.  

За съжаление обаче 
още 12-годишни те са 
включени в  пиянски-
те оргии на родителите 
си, което им струва скъ-

по. Патрик е алкохолик и 
шизофреник, а Грегъри 
става травестит и умира 
в женски затвор.

Двете раждания са 
много тежки за Полин 
и след като лекарите я 
предупреждават, че 
трета бременност 
може да й струва 
живота, тя изхвърля 
мъжа си от семей-
ното ложе.  Тогава 
писателят попада 
на следващата  же-
на - Джейн Мейсън.  
Страстта им е силна, 
но скоро се изчерп-
ва, защото  Джейн 
много прилича на 
Ърнест - тя е неу-
равновесена алко-
холичка и страда от 
непрекъснати депресии 
и суицидни състояния.

Една сутрин семей-
ство Хемингуей полу-
чава колет от майката 
на Ърнест. Когато отва-
рят кутията, двамата съ-
прузи намират домашно 
приготвен сладкиш. Под 
него свекървата е пъх-
нала пистолета, с кой-
то се е самоубил мъжът 
й. “Страхливец”, поми-
сля си Ърнест за баща 
си, преди да постави ми-
ниатюрното оръжие под 
ключ заедно с ловните 
си карабини. 

Тази, която довеж-
да Хемингуей до по-
редния развод, е  Мар-
та Гелхорн, писателка и 
военен кореспондент. 
Тя е волева, честолюби-
ва и независима, но яз-
вителният й език  изто-
щава вече застаряващия 
писател. Маниачка е на 
тема чистота, но психо-

терапевти-
те, които се 
занимават 
с нейното 
последва-
ло душевно 
разстрой-
ство, смя-
тат, че това 
са скрити 
садистич-
ни наклон-
ности.   

Тя се 
омъжва за 
Ърнест 13 
дни след 
развода му 

с Файф. “Били ли сте на 
война? Мисля, че ще ви 
хареса”, подхвърля й пи-
сателят вместо любов-
но предисловие. Марта 
е открила своя човек. 
“Брак между кремъка и 

стоманата”, пише свет-
ски хроникьор по по-
вод на сватбата им. Те 
избират Куба за свой 
дом. Накрая тя се умо-
рява от неговите резки 
промени в настроение-
то, от плесниците му, от 
мръсната му тениска, с 
която прилича на “все-
ки кубински голтак”, и 
се развеждат през 1945 
г. Ще бъде единствената 
от четирите съпруги, ко-
ято никога повече не го 
вижда след раздялата. 

 Остава Мери, коя-
то се появява на сцена-

та през 1944 г.  Отново 
журналистка. Тя е корес-
пондент на сп. “Тайм” и 
съчетава в себе си пре-
даността  на Елизабет, 
бойкостта на Марта, еле-
гантността на  Полин, а 
освен всичко друго мно-
го обича писателя.  Ме-
ри ще бъде до него в по-
следните 15 години от 
живота му - до фаталния 
изстрел в Кечъм, Айда-
хо, където г-н и г-жа Хе-
мингуей, четвъртата с 
това име, се бяха отте-
глили. 

Там писателят има 
всичко - слава и пари, 
предана и любяща съ-
пруга,  прекрасни усло-
вия за работа, синевата 
на океана... Обаче муза-
та го е напуснала. Поя-
вява се постоянна раз-
дразнителност, той ру-
гае всички и броди с 
проститутки по барове-
те. Постоянните запои 
също си казват думата  
-  непрестанно го боли 
главата, чува гласове.... 
Започва връзка с 33 го-
дини  по-млада от него 
жена - тя  за последно 
го възпламенява и имен-

но тогава се 
ражда нове-
лата му “Ста-
рецът и мо-
рето”, зара-
ди която през 
1953 г. Хемин-
гуей получава 
наградата „Пу-
лицър”, а след-
ващата година 
- и Нобелова 
награда. 

Това оба-
че е „лебедо-
вата песен” 

на писателя. След като 
през 1960 г. се завръща 
в САЩ, започват депре-
сията и нощните му кош-
мари. Мери успява да го 
вкара в клиника, където 
Хемингуей   е подложен 
на серия електрошоко-
ве, след които не е спо-
собен да напише дори 
две изречения. Близки-
те едва успяват да осуе-
тят опитите му за само-
убийство.

 На 2 юли 1961 г. оба-
че Хемингуей  все пак  
успява – застрелва се с 
любимата си пушка.

Отпуснатата кожа е един от основните симп-
томи на стареене и често е твърде притесни-
телен и дискомфортен, особено за дамите. В 
процеса на стареене на кожата еластинът и 
колагенът в нея намаляват, с което тя губи 
еластичността и някои от естествените си хи-
дратиращи компоненти. Освен това с напред-
ване на възрастта лицевите мускули също от-
слабват, което допринася за проблема. Всичко 
това води до отпускане и увисване на кожата, 
появата на бръчки и фини линии, особено по 
лицето. Кожата може да изглежда по-бледа. 
Други причини за отпускането й е възможно 
да са рязката загуба на тегло, неправилното 
хранене, затлъстяването, излагането на вред-
ните слънчеви лъчи, прекомерното пушене, 
честата употреба на алкохол, на неподходя-
щи или некачествени продукти за кожа, де-
хидратацията и работата с вредни химикали. 
Без значение каква е причината, съществуват 
естествени средства, които може да помог-
нат за стягане на кожата и връщане на мла-
дежкия й вид.

С яйчен белтък
Той е естествено стягащо и подхранващо ко-

жата средство. Смесете два белтъка и ги раз-
бийте, докато станат на пяна. Нанесете върху 
лицето и шията. Изчакайте около 20 минути и 
изплакнете с хладка вода.

С кисело мляко
Добавете 1 с. л. кисело мляко към 1 яйчен бел-

тък и нанесете получената смес.

С мед
Тази комбинация може да направи чудеса 

за отпуснатата кожа. Разбъркайте добре 1 с. 
л. мед и яйчен белтък. Почистете лицето си и 
нанесете сместа равномерно върху него, по-
сле изчакайте да изсъхне – 10-15 минути, из-
плакнете с вода и измийте с продукт за по-
чистване на лице.

Всяко от тези средства може да ползвате 
два пъти седмично, за да се наслаждавате на 
стегната и сияйна кожа.

  Може да замени-
те липсващата майо-
неза със заквасена 
сметана с един твър-
до сварен яйчен жъл-
тък и лъжица горчица.

  ако искате да 
върнете първоначал-
ния аромат и вкус на 
студената пица, за-
грейте я в тиган, а не 
в микровълнова.  

  Не изхвърляйте 
увяхващите зелени 
подправки. Залейте ги 
със зехтин и ги замра-
зете във формички за 

лед във фризера.
  Целината и бро-

колите може да съхра-
ните за по-дълго вре-
ме, ако ги увиете във 
фолио. 

  Картофите няма 
да покълват, ако ги 
съхранявате заедно с 
ябълки, които съдър-
жат вещество, прече-
що на покълването.

  истинска мъжка 
закуска – във формич-
ки за печене сложете 
бекон и яйце и запе-
чете.

ПОлЕЗНИ СъВЕТИ

С Марта Гелхорн

С Мери уелш

Стягащи и 
освежаващи 

маски за лице

КРАСИВИ НА ВСяКА ВъЗРАСТ
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Лимонада

Лесно клафути

сладолед с 
кисело мляко

ПРоЛетни въЛшебства с  ЧеРеши

 Ретро сладкиш

 Руло

мус с грис

сладък шейк 

Продукти: брашно - 
125 г, захар - 100 г, яй-
ца - 2 бр., прясно мля-
ко - 250 мл, масло - 30 г, 
сол - 1 щипка, череши - 
400 г, пудра захар - 50 г.

Приготвяне: Браш-
ното се смесва с яйца-
та, захарта, солта и 20 
г от маслото. Добавя 
се млякото и се бърка 
до получаване на ряд-

ко тесто. Черешите се 
почистват от костилки-
те и се нареждат на дъ-
ното на тава, намазана 
с масло.

 Заливат се с тестото. 
Отгоре се слагат пар-
ченца масло и се за-
пича в умерена фурна. 
След изстиване се на-
рязва и поръсва с пуд-
ра захар.

сладко
Продукти: 2 кг череши, 1 кг 

захар, 50 мл ром, 1 чаена лъжи-
ца лимонтузу.

Приготвяне: Изберете до-
бре узрели череши. Измийте ги, 
махнете дръжките, почистете от 
костилките. Това може да стане 
с помощта на специален уред за 
отделяне на костилки или пък с 
фиба за коса или безопасна иг-
ла, както е най- лесно. В голяма 
тенджера редите ред почистени 
череши, ред захар и така, докато 
свършат и оставете тенджерата 
за 2-3 часа да се разтопи захарта.

След това започва варенето. 
Сложете тенджерата на котлона 
и след като заври, махнете обра-
зувалата се пяна. Варете сладко-
то, докато се посгъсти. Зареде-

те се 
с тър-
п е -
н и е , 
з а -
щ о т о 
с л а д -
к о т о 
от че-
р е ш и 
се нуждае от доста време, за да 
изври излишната течност. Око-
ло 90 минути трябва да са дос-
татъчни.

След като сладкото се сгъсти, 
добавете внимателно предвиде-
ното количество ром и разбър-
кайте. След още 3-4 минути до-
бавете и лимонтузуто и отново 

Обичате ли череши? Всъщност кой не ги оби-
ча! черешата е един от плодовете, с които 
често преяждаме. Добрата новина е, че имат 
нисък гликемичен индекс и можем да хапваме 
от тях повечко - без риск да трупаме мазни-
ни, стига да съумеем да ги разпределим в мал-
ки порции. Предлагаме ви рецепти с този чу-
десен сочен плод.

Продукти: масло - 250 
г, захар - 250 г, яйца - 4 
бр., коняк - 75 мл, браш-
но - 600 г, череши - 800 г, 
бадеми - 50 г смлени.

Приготвяне: Череши-
те се почистват от костил-
ките. Брашното се преся-
ва. Маслото се разбива 
със захарта до кремооб-
разна смес. Добавят се 

два жълтъка и две цели 
яйца. След това се добавя 
конякът и сместа се раз-
бива, докато заприлича 

на крем. Добавя се браш-
ното и се замесва тесто, 
което трябва да е плас-
тично. Оставя се в хладил-
ника за 30 минути. 

След половин час тес-
тото се изважда от хла-
дилника и се разделя на 
2 неравни части. По-го-
лямата се разточва и се 
слага в тава така, че да се 

оформят и 
стенички. 
Тестото се 
п о р ъ с в а 
със смле-
ните баде-
ми. Отго-
ре се сла-
гат чере-
шите и се 
покриват с 
останало-
то тесто. В 

средата се прави дупка, за 
да излиза парата и слад-
кишът се пече 1 час на 
1800. Сервира се охладен.

Продукти: прясно мляко - 250 мл, сметана - 60 мл, 
яйца - 3 бр., ванилия - 1 ч. л. екстракт, брашно - 90 
г, сол - 1/2 ч. л., череши - 750 г, пудра захар - 1 с. л.

Приготвяне: Загрейте фурната на 180 граду-
са. Намажете с масло форма за печене. Разбийте 
с миксер 5 минути заедно млякото, сметаната, яй-
цата, ванилията, брашното, захарта и солта. Сипе-
те една част в тавата и сложете във фурната за 2 
минути. Извадете и наредете отгоре почистени-
те череши. Сипете оставащата смес и изпечете за 
30-35 минути. Извадете и поръсете с пудра захар.

Продукти: 1кг чере-
ши, ½ кг фини кори, 1 ч. 
ч. смлени орехи, 1 ч. ч. га-
лета, по ½ ч. ч. кристална 
и пудра захар, 1 пакетче 
масло, 2 ванилии, смета-
на за украса.

Приготвяне: Черешите 
се измиват, почистват се 
от костилките и се оставят 
да се отцедят в цедка (ня-

Продукти: череши - 500 г, 
грис - 200 гр, захар - 1 ч. ч., 
вода - 2 л.

Приготвяне: Черешите се 
измиват и изчистват от кос-
тилките, след което се разбиват в 

Продукти (за около 3 
чаши): 1 чаша пресни, до-
бре узрели тъмни череши, 
1/3 ч. захар, 1 ч. вода, 1/3 ч. 
прясно изцеден лимонов 
сок, 2 ч. студена вода, куб-
чета лед, резенчета лимон, 
прясна мента или листа бо-
силек (по желание).

Приготвяне: Първо на-
правете черешовия си-
роп. Премахнете костил-
ките. Нарежете черешите 
на половинки и ги поста-
вете в средна по големина 
тенджера. Добавете захар и 
1 чаша вод а. Сложете на кот-
лона на средна температура 
и оставете да заври. 

Нека да покъкри за 3 ми-
нути. Махнете от котлона и 
оставете да се охлади за 30 
минути. Прецедете сиропа 
през фина цедка. Натискай-
те черешите, за да извлечете 
максимално количество сок 

и оставете настрана.
За да направите лимона-

дата, сложете сиропа в стък-
лена кана, добавете лимоно-
вия сок, 2 чаши студена вода 
и смесете добре. Опитайте 
на сладост. Ако е прекале-
но сладко, разредете с още 
вода. Сервирайте с кубчета 
лед и украсете с резенчета 
лимон и пресните билкови 
листа.

Продукти: череши - 500 
грама, кафява захар - 1 
супена лъжица, сметана 
- течна, малка опаковка, 
1 лимон.

  Приготвяне: Отде-
лете една черешка за 
финална украса. Ос-
таналите плодове из-
мийте, почистете от 
костилките и пасирай-
те до фина каша заедно 
със захарта.

Разрежете лимона, оста-
вете един резен отново за ук-
расата, изцедете сока му и го 
смесете с черешите. Разбийте 
сметаната. Изсипете чере-
шите във висока коктейлна 
чаша, донапълнете я със сметана и поднесе-
те с резен лимон и черешка.

Продукти: 1 ч. л. сок от ли-
мон, прясно изцеден, 90 г пуд-
ра захар, 1 кофичка кисело мля-
ко, 400 г череши, почистени и 
пасирани.

Приготвяне: Към пасираните 
череши добавяме пудрата за-
хар, лимоновия сок и киселото 
мляко. Разбъркваме добре до 
гладка хомогенна смес. Слага-
ме в подходяща купа в камера-
та да се замрази. 

Френски сладкиш с коняк

блендер. Изсипват се в тенджерка 
и се заливат с водата. На слаб 

огън се бъркат до завиране и 
им се добавя захарта. След то-
ва се прибавя грисът и се ва-
ри още 10-15 минути, докато 

и той се развари. Снема се от 
котлона, разпределя се по ку-

пички и се оставя да се охлади.

колко се оставят це-
ли). Галетата, орехи-
те и кристалната за-
хар се смесват. При-
бавят се отцедените 
череши и сместа се 
разбърква. Взема се 
кора, маже се с раз-
топено масло, покри-
ва се с втора кора, на-
маслява се и се сла-

га от плънката по дълга-
та и страна. Навива се на 
руло и се поставя в на-
маслена продълговата 
тавичка. Наредените ру-
ла се поръсват с масло и 
се пекат в умерена фур-
на до порозовяване. Ко-
гато изстинат, се ръсят с 
пудра захар, ароматизи-
рана с ванилия. 

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

варете 3-4 минути. 
Сладкото от череши е готово 

и вече може да пълните предва-
рително измитите бурканчета с 
още горещото сладко. След като 
напълните и добре ги затвори-
те, обърнете ги с капаците на-
долу и ги оставете така, докато 
изстинат.
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Дъхавият здравец 

Да спасим доматите 

Работа в овощната градина

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

БонжуР, БожуР!

П о в е ч е т о 
плодни дръвчета 
вече са прецъф-
тели. Затова там 
сега се правят 
плитки обработ-
ки на почвата. Ле-
кото прекопава-
не е най-сигурни-
ят начин за спра-
вяне с плевелите.  
Извършват се ня-
кои леки резит-
бени операции - 
филизене, пензи-
ране, прорежда-
не на плодовете, премахване на из-
дънките. Провеждат се и растител-
нозащити мероприятия. При недос-
татъчни валежи поливайте редовно.

В короните на черешови-
те дървета се окачват стък-
лени бутилки. Капаните се 
пълнят с примамна течност 
от 10% захар и 0,5% амони-
ев сулфат или жълти карто-
ни, защото започва нашест-
вието на черешовата муха. 

Предупреждение! Пре-
ди да пръскате в градината 
си, предупредете съседите 
си. Така пчеларите ще могат 
да запазят пчелите си. 

През този месец се ак-
тивизират и търсят храна 
в градината. От агроапте-

ка вземете препарат срещу къртиците. 
Препаратите да са със съдържание на 
рициново масло.

Картофената мана на-
нася сериозни щети на 
културите (картофи, пат-
ладжан) от сем. „Карто-
фови” (Solanacea).

Болестта се причинява 
от гъбата Phytophthora 
infestans. При хлад-
но и влажно вре-
ме (атмосфер-
на влажност 
над  80% и 
темпера-
тура под 
2 6 º С ) 
картофе-
ната мана 
може да 
компроме-
тира напълно 
доматената ре-
колта от средно ран-
ното и особено от късно-
то полско производство.

Патогенът напада лис-
та, листните и плодните 
дръжки и стъблата, а в 
по-късните фази от раз-
витието на доматите – и 
зелените плодове.

Първите признаци на 
картофена мана (воднис-
ти зелени петна) се по-
явяват по периферията 
на листата на най-долни-
те етажи на растенията. 
Петната бързо нарастват 
и поразяват голяма част 

от листната повърхност, 
листата увяхват и впо-
следствие изсъхват.

Повредите по листни-
те, цветните дръжки и 
стъблото са кафяви сухи 
пръстеновидни петна, 
над които растителните 

ч а с т и 

и з -
съхват. По 

зелените домати гъбата 
образува  твърди, грапа-
ви кафяви петна, вслед-
ствие на които плодо-
вете загниват. Устойчи-
ви към заболяването са 
плодовете на доматите, 
встъпили във фаза узря-
ване.

Важен момент за ус-
пешна борба срещу кар-
тофената мана е профи-
лактиката – спазване на 
сеитбообращението (не 
е желателно отглеждане 

на домати след култури 
от същото семейство), 
унищожаване на расти-
телните остатъци и на-
временното провежда-
не на профилактичните 
пръскания.

Първото пръскане на 
доматите трябва да се 
извърши 10-12 дни след 
разсаждането на разса-
да. То е изключително 

важно за предотвра-
тяване и редуцира-
не на заразите. Мо-
гат да се използват: 
Шампион ВП – 0,15%, 
Фунгуран ОН 50 ВП – 

0,15%, Дитан М-45 – 
0,2%, Дитан ДГ – 0,2%, 

Полирам – 0,2% и др.
При поява на първи-

те признаци на болес-
тта по единични расте-
ния се препоръчва уни-
щожаване на болните 
екземпляри и пръска-
не на доматите със сис-
темни фунгициди (Акро-
бат плюс ВГ – 0,2%, Вери-
та ВГ – 0,15%, Винкер ВГ 
– 0,2%,  Корсейт М ДФ 
– 0,25, Купросейт 45ВП 
– 0,3%, Ридомил голд 
МЦ68ВГ – 0,25%, Икуей-
шън – 0,04% и др.).

Част от посочените 
по-горе контактни и сис-
темни фунгициди (Дитан 

Наименованието на растението не е случай-
но. Коренът на думата идва от „здраве“, защото 

то е богат източник на етерични масла, полифенол-
ни съединения и антиоксиданти, полезни за чове-
ка. То се прилага широко в народната медицина, но 
присъства и във фолклорните обичаи за здраве и 
дълголетие, а на него са наречени хотели, търгов-
ски обекти и даже 5 села в България - с вярата, че 
носи благополучие. Здравецът разпръсква аромат 
в почти всеки български дом. Използва се също в 
религиозните обичаи и озеленяването. 

Той е многогодишно тревисто растение от рода 
„Гераниум” (Geranium). Наред с градинското муш-
като (което спада към същия род) здравецът се е 
превърнал в традиционен представител на деко-

ративната домашна флора в България. Отглежда се 
както в сандъче на балкона, така и като украса на 
тротоари, алпинеуми и градинки. Вирее на слънце 
и на сянка до 2500 м надморска височина. 

От десетките видове здравец най-популярен е 
обикновеният (див) здравец, разпространен в цяла 
Европа. Лечебните вещества се извличат след из-
сушаване и запарване на корените, листата и цве-
товете му. Наземната част (листата и цветовете) се 
събира по време на цъфтеж, а коренищата - през 
пролетта и есента. 

Почва
 Здравецът обича добре дренирана градинска 

почва, но вирее успешно в скалисти и планински 
райони с песъчлива и глинеста почва. През лятото 
трябва да се подхранва всяка седмица. През про-
летта на около 20 – 25 дни добавяйте специални 
подхранващи вещества към водата за полизване. 
Пресажда се през март. Не обича присъствието на 
други растителни представители, защото ги въз-
приема като бурени и ги задушава. 

Поливане 
Обича влагата, но не трябва да се преполива (из-

чакайте почвата да се оттече добре). През лятото 
се нуждае от повече вода, така че няма да сгреши-
те, ако го поливате обилно на 2-3 дни. 

Светлина 
Здравецът вирее еднакво добре на сянка и на 

светло, но не под преките слънчеви лъчи. До май 
може да се отглежда в затворено помещение, след 
което е препоръчително да се изнесе на открито. 

Размножаване 
Здравецът се размножава чрез резници през ав-

густ и чрез семена през януари. При благоприят-
ни условия се развива успешно между 3 и 10 годи-
ни, радвайки ви с вечнозелените си листа и пъст-
ри цветчета.

М-45 – 0,2%, Дитан ДГ – 
0,2%, Полирам – 0,2%, 
Акробат плюс ВГ – 0,2%, 
Корсейт М ДФ – 0,25) са 
ефикасни и срещу кафя-
вите листни петна (ал-
тернария) по доматите.

Тази болест се причи-
нява от гъбата Alternaria 
solani и е не по-малко 
опасна от картофена-
та мана. За да се предо-
тврати появата на резис-
тентност на патогена към 
прилаганите фунгициди, 
е задължително редува-
не на препаратите.

Тази година то-
плината накара 
цветята да 
разцъфнат 
по-рано 
от оби-
чайно-
то и 
ето ти 
го и 
б о ж у-
ра ве-
че ни се 
у с м и х в а 
от цветни-
те лехи! Той е 
помпозно и кра-
сиво цвете, отрупано с 
богати съцветия в бяло, кремаво, 
жълто, оранжево, червено, ли-
лаво, розово. Наричали го им-
ператорско цвете, защото вла-
детелите украсявали градините 
си с него. В буквален превод от 
китайски, божур означава „най-
красив“. Божурът – Paeonia на 
латински, носи името на дре-
вногръцки лекар, който леку-
вал болни  с корени от расте-
нието. Родът има около 40 ви-
да, които произлизат от Евро-
па, Азия и Северна Америка. По-
вечето видове са многогодишни 
тревисти или храстовидни рас-
тения. Имат едри, сложни, наря-
зани листа. Цъфтежът е май-юни, 
а едрината на цвета е от 6 до 
20 см. Биват кичести или прос-
тоцветни. Баграта им е от бяло 
до тъмночервено.

Хората вярват, че импера-
торското цвете гони духовете и 
предпазва от зли очи. В Китай 
носят цвят от божур като талис-
ман за здраве и късмет, а букет от 
божур се подарява за щастливи 
поводи. Символ на успех и прос-

перитет, привли-
ча богатство-

то и пома-
га в про-

ф е с и -
онал-
н о т о 
и з -
раст-
в а -
не.

Как 
да си 

отгледа-
ме божур?

Той е издръж-
ливо цвете, но то съ-

що има своите условия, за да 
расте здраво 
и краси-
во.

П о -
ливане. Бо-
журът иска умерено поливане, 
така че почвата да не изсъхва.

светлина. Това е слънчево 
цвете, затова е желателно да му 
изберете светло и уютно място за 
виреене. Понася и частична сян-
ка, но за кратко. В противен слу-
чай спира да дава цвят.

Почва. Нуждае се от плодо-

родна почва, наситена на 
хумус и полезни вещества. 
Трябва да е добре дренирана, 
защото корените лесно може да 
загният. Желателно е периодич-
но да подхранваме растението с 
изгнила тор.

Засаждане и размножаване. 
Ако решим да си посадим божур, 
трябва да внимаваме с дълбочи-
ната на засаждане. От него за-
виси дали цветето ще ни радва 
с кичести цветове. Ако посадим 
божур на много дълбоко, има 
опасност той да се отплаща са-
мо с листа.

Ако корените му са прекале-
но плитко, те остават незащите-
ни и лесно могат да бъдат нара-
нени или да измръзнат. Препо-

ръчително е размножаване-
то да се извършва през 

есента. Става чрез се-
мена или чрез из-

дърпване на ко-
рени на порасна-
ло растението с 
пъпки.

След като 
веднъж сме 
избрали място 

за цветето, по-
вече не бива да 

го сменяме, защо-
то божурът не пона-

ся пренасянията. Ако се 
чувства добре в „дома“ си, 

той може да живее там около 
10 години. 

Важно е мястото да е на за-
вет, защото ветровете и тече-
нията могат да разболеят цве-
тето. Тъй като божурът расте и 
се окичва с богати цветове, мо-
же да се наложи в някакъв мо-
мент да го подкрепим с подпо-
ри или с канап.
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ХУМАНИТАРНАТА ОПЕРАЦИЯ ""СЪЧУАН""

Изминаха 10 годи-
ни от земетресе-
нието на 12 май 

2008 г. То е от 8 степен 
по Рихтер, най-силното 
в Китай от 1950 г. на-
сам. Засяга провинции-
те Съчуан, Гансу и Шан-
си и трае 88 секунди. 
Загиват 69 хил. души, 

безследно изчезнали - 
18 222. Поразени са 2,5 
милиона домакинства 
и оставени безпомощ-
ни многолюдните им 
семейства. 

Спасително-помощ-
ните и възстановител-
ните действия след зе-
метресението са ед-

ни от най-мащабните 
и добре организирани 
при бедствие от подо-
бен характер и с такъв 
обхват в наше време. 

Властите разгръщат 
около 100 000 военни, 
полицаи и пожарника-
ри и 75 000 добровол-
ци, достигнали до 146 
хил. военни и 1,2 мили-
она доброволци. Бро-
ят на медиците, пома-
гащи в зоните на раз-
рушенията, е нараснал 
на 34 000 души, а общо 
около 86 500 души ле-
кари и друг медицин-
ски персонал са рабо-
тили с пострадалите от 
бедствието. Китайски-
ят червен кръст (КЧК) 
участва с около 180 
хил.души щатни слу-
жители и добровол-
ци. Пристигат редица 
международни екипи. 
Изпод развалините са 
издирени и спасени 

84 017 души, изведе-
ни на безопасни места 
1490 хил., предоставе-
но е лечение на 4,3 ми-
лиона ранени и болни. 

М е ж д у н а р о д н а т а 
общност оказва помощ 
на Китай. Още към 16 
май общата стойност 
на получената от раз-
лични държави и меж-
дународни институции 
помощ надхвърля 500 
милиона долара. 

На 24 февруари 
2012 г. на пресконфе-
ренция в Пекин е обя-
вено, че 99% от про-
ектите по възстановя-
ване и реконструкция 
след земетресението 
са завършени. 

Експерти с различ-
на идейна ориентация 
и авторитетни между-
народни организации 
анализират и правят 
изводи за едни или 
други фактори, допри-

несли за постигната-
та резултатност в по-
мощно-спасителните и 
възстановителните ра-
боти след земетресе-
нието. Акцентира се 
на единната и силна 
политическа воля, на 
решителните, коорди-
нирани и ефективни 
действия на държав-
ната власт в центъра и 
по места. Набляга се на 
бързата реакция; съз-
даването на действен 
механизъм, съчетаващ 
усилията на админи-
стративните структу-
ри, въоръжените си-
ли, КЧК, доброволците, 
моралната и материал-
ната подкрепа в меж-
дународен план; връз-
ката на власт и народ 
и широката поддръжка 
на населението. Резул-
татите от реакцията за 
преодоляване на по-
следиците от земетре-

сението се оценяват 
високо от уважавани 
световни институции и 
организации. 

ЕС също отбелязва 
добрите резултати и 
натрупания китайски 
опит в борбата с при-
родните стихии. През 
2012 г. Европейският 
съюз и Китай старти-
рат важен съвместен 
проект „Управление 
на рисковете от бед-
ствия”, който се осъ-
ществява успешно. На 
23 февруари 2018 г. в 
сградата на Европей-
ския парламент (ЕП) в 
Брюксел е организира-
на фотоизложба по по-
вод 10 години от земе-
тресението. В открива-
нето участват делега-
ция от Съчуан, вице-
президентът на ЕП Д. 
Пападимулис, евроде-
путати и др. 

Надка К. МилаНОВа

Страницата подготви  Цветан ИЛИЕВ

Камбаната бие. 
Чувате ли я?!
В продължение на 10 години живеем в ус-

ловията на най-бедната държава в Европа под 
авторитарното ръководство на образования 
специалист, пожарникаря Б. Борисов. От коя-
то и географска позиция да погледнете Бъл-
гария, пред очите ви ще се изправи тя, голя-
мата мизерия – нерегламентирани сметища, 
разбити пътища, разбити и ограбени домо-
ве, ограбени и изнасилени възрастни жени, 
скитащи безстопанствени кучета, отчаяни до 
болка пенсионери.

Публична тайна е, че две трети от бълга-
рите вечер си лягат гладни или полугладни. 
Това мизерно явление, непознато в България 
и по време на османското робство, не стряс-
ка „неуправляемия”, както сам се нарече г-н 
Борисов в Народното събрание. 

От известно време нашият премиер не мо-
же да се справи с проблемите на България, 
а тръгна да обединява балканските страни. 
Аз не знам да е учил дипломация или меж-
дународни отношения. Някои политически 
натегачи, като Георги Марков, Вежди Раши-
дов, Цветан Цветанов… го определят като 
историческа личност и публично заявяват: 
„Бойко влезе вече в историята…” Поласкан 
вероятно от подобни оценки, премиерът се 
пъха в пространството между европейски ли-
дери и Ердоган.

Срамувам се и душата ме боли, поради ко-
ето нямам сили да опиша невиждани у нас 
престъпления. Най-ужасното е, че всеки ден 
ни тровят с некачествена храна. Преядохме 
вече на консерванти. Е-та, оцветители, овку-
сители, хранителни добавки и пр.

А не дай си Боже някой честен и гладен 
пенсионер да каже, че по Татово време е 
ядял хубаво сирене и хляб, хубав салам и 
хубави кюфтета – дебеловратите ще го раз-
пънат на кръст. Чудно ми е какво мислят и 
какво гледат тези в Народното събрание с 
дебелите вратове, мазните лица и набъбна-
ли коремчета!

Посещавайки села в различни райони, раз-
говарям с много хора. Някои от тях ме обиж-
дат. Наричат ме „комуняга”. Повече от хо-
рата изказват мнение, че г-н Б. Борисов ве-
че е стиснат с костеливата ръка на култ към 
личността му. Дано не е така, но затова бие 
камбаната. 

Чувате ли я, госпожи и господа? 
иван ПОПсТеФаНОВ, краевед

Хазартът в българия е вече с размер
на пандемия

Това не стана изведнъж. Но 
днес България вече е казино и 
това изобщо даже не е метафора 
- хазартът буквално владее стра-
ната. Няма населено място, няма 
дори квартал без игрални зали. 
Няма град без казино. Накъде-
то и да се обърне човек, аптека 
може и да не види, но светещи-
те букви на хазарта са неизмен-
но пред очите му. Големите те-
левизии също „светят“ примам-
ливо - най-излъчваните реклами 
са на хазартни игри, най-лъска-
вите предавания са тиражите на 
тези игри. Лотарийни билети 
се продават навсякъде - в ба-
калии, книжарници, павили-
они, а държавните пощи ся-
каш са подчинени на търго-
вията с талончета: във всеки 
клон обикновено има специ-
ални гишета за колети, теле-
грами и т.н., но шарените хар-
тийки за търкане се продават 
на всички гишета.

Възрастни хора се редят на 
опашки за пенсиите си, след 
което оставят част от тях на 
същото място и се прибират с 
няколко хартийки „надежда“. 
В магазините за храна по-бедни-
те хора броят стотинките си и ку-
пуват най-евтиното. Но също се 
прибират вкъщи с няколко хар-
тийки „надежда“. Родители пода-
ряват за рождения ден на детето 
си талончета вместо книжка или 
играчка, а продавачите в почти 
всички търговски обекти са ин-
структирани да предлагат актив-
но хазарта. Вече от няколко мес-
та чувам, че когато човек поис-
ка да си купи билет за градски 
транспорт, който се нарича та-
лон, редовно чува уточняващия 
въпрос: „Талон за късмет или за 
пътуване?“
КаК сТигНаХМе ДОТуК?

Отговорът е очевиден - с пре-
махване на преградите пред ха-
зарта и с масирана телевизионна 
реклама. Цивилизованите обще-
ства отдавна са стигнали до из-
вода, че хазартът е порок, а при-

страстяването към него - заболя-
ване. Затова навсякъде има огра-
ничения - не може на всяка ули-
ца да има игрална зала, в която 
отчаяните да стават още по-отча-
яни и да завличат близките си в 
дългове. Не може целият народ 
да гледа по телевизията колко е 
лесно да тръкне хартийката и да 
промени живота си. Не може де-
цата от малки да бъдат учени, че 
пътят към щастието е талончето 
за търкане, а не собствените им 
усилия. Всичко това води до де-
градация и разпад. И точно по 
тези причини нормалните дър-
жави ограничават хазарта със за-

кон. Да, всеки е свободен да хар-
чи както иска парите си, но поч-
ти всички цивилизовани държа-
ви не позволяват хазартът да е 
толкова леснодостъпен и толко-
ва масово рекламиран.

На хартия България също е та-
кава държава. Законът за хазар-
та поставя редица ограничения. 
Забранено е например органи-
зирането на хазартни игри в дър-
жавни и общински сгради. Но та-
зи забрана удобно се заобикаля с 
продажбата на талончета в дър-
жавни сгради - нали самата игра 
не е организирана там. Законът 
забранява и пряката реклама на 
хазартни игри. Защо тогава (спо-
ред доклад на MediaClub) най-го-
лемият телевизионен рекламо-
дател за 2017 година е Национал-
ната лотария? Ами защото в зако-
на са оставили отворена врата и 
защото контролните институции 
се правят на заспали. Законът до-

пуска показване на „резултати-
те от игрите и спечелените пе-
чалби". И това „показване на ре-
зултатите“ се превръща в лъска-
во едночасово шоу, излъчвано в 
праймтайма. Превръща се в под-
робни репортажи, в които атрак-
тивни дами с микрофон в ръка 
обикалят градове и села, срещат 
се с печеливши, с техните родни-
ни, показват ни населеното мяс-
то... Държавната комисия по ха-
зарта редовно отговаря, че сле-
ди за спазването на закона и не 
вижда нарушение - та нали прос-
то обявяват резултатите. Медий-
ният регулатор признава, че има 

редица сигнали, които оба-
че препращал към Комиси-
ята по хазарта - и така всич-
ки са с измити ръце.

ЗащО ТОВа 
 Не се ПрОМеНи?
И тук отговорът е оче-

виден - защото никой не 
иска. По този начин не 
възпитаваме ли децата, а 
и българите като цяло, че 
не е нужно да се трудят и 
образоват, а ще печелят, 
търкайки картончета? То-
ва ли трябва да е форму-

лата за успех на нашия народ? 
Това не е ли деморализация на 
нацията?

Омертата има своите число-
ви измерения. Само най-голя-
мата лотария е похарчила през 
миналата година цели 23 мили-
она евро за телевизионна рекла-
ма. Всички търговци по верига-
та имат интерес от по-висок обо-
рот, защото получават дял от це-
ната на талончето. Според Коми-
сията по хазарта приходите от ха-
зарт са в рамките на неколкосто-
тин милиона годишно, но според 
Центъра за изследване на демо-
крацията  „хазартът в България 
вече е с размер на пандемия - 
3% от БВП“ (3 милиарда лева). С 
две думи - огромни пари. А къде-
то има огромни пари, политици-
те са склонни да виждат не про-
блем, а „приятел“.

иван БеДрОВ, "Дойче веле"
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БНТ свяТ

БНТ 2

 

ПеТъК, 18 Май 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
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 “Бенедикт 

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

лев

съБОТа, 19 Май 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Библиотеката

11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
12:55 Иде нашенската музика
13:55 Кралската сватба
16:00 Сестри
17:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев
18:00 Пътят към ФИФА Светов-

но първенство 2018 
18:30 Извън играта
19:00 Умно село 
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Есен в Ню Йорк
22:30 По света и у нас
22:45 Студио Х: Престъпна 

жега
0:30 Американска иглика
2:15 Телепазарен прозорец 
2:30 Сестри
3:30 Библиотеката
4:25 Бразди 
4:50 Иде нашенската музика
5:50 Малки истории

НеДелЯ, 20 Май  
6:50 Неделно евангелие
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Отблизо с Мира
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 България от край до 

край 6
13:30 Непозната земя
14:00 Сестри

15:00 Всичко… почти  
16:15 Жълто куче
16:45 Частните музеи в Чехия
17:00 Спортна треска
18:00 Пътят към ФИФА 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Обещанието 2
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Човекът с хиляда лица
23:20 По света и у нас
23:35 Рио, обичам те
1:25 Сестри
2:25 Телепазарен прозорец 
2:40 Есен в Ню Йорк
4:35 Частните музеи в Чехия
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев 

ПОНеДелНиК, 21 Май
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:25 Сагуа - сиамската котка
14:40 Животни по пижами
15:05 Пиксел Пинки 2
15:30 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Геният
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 2
0:25 Телепазарен прозорец 
0:40 Денят започва с Култура
1:55 Геният
2:55 Въпрос на чест 2
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТОрНиК, 22 Май 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
14:55 Сийбърт
15:10 Пиксел Пинки 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Геният
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 2
0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Геният
2:55 Въпрос на чест 2
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

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

Арлекин
22:00 Геният

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 2
0:25 Телепазарен прозорец 
0:40 Денят започва с Култура
1:55 Капри
2:50 Геният
3:50 Въпрос на чест 2
4:45 Здравето отблизо
6:00 Още от деня

ЧеТВърТъК, 24 Май 

6:40 Изпити по никое време
7:55 Азбука на надеждата
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
12:30 Момчето си отива
15:05 Международен конкурс 

“Млади виртуози” 2018 
16:05 Който тръгнал е сам…
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По-старият брат
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Аскеер - годишни награ-

ди за театрално изкуство
22:40 Не си отивай
0:15 Рио, обичам те
2:00 Капри
2:55 Библиотеката
4:00 Япония днес
4:15 България от край до 

край 6
4:40 История.bg
5:45 Телепазарен прозорец

ПеТъК, 18 Май 
06:10 Вяра, Надежда, Любов 
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите /

избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:00 Америка днес
09:00 По света и у нас
09:15 Спасеният град
10:15 Местно време 
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:05 Днес и утре
19:15 Светът ДиКиро
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Хей, здравей      
22:30 Спасяването на Грейс Б. 

Джоунс
00:20 Туристически маршрути
00:50 Местно време
01:20 История.bg
02:25 Време за губене
02:55 Спасеният град
03:50 Непозната земя
04:20 Часът на зрителите
04:50 Днес и утре
05:00 Мостовете на Алексан-

дър
05:30 Туристически маршрути

съБОТа, 19 Май 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Пътешествия
07:00 Сафарито на Скаут
07:50 Сид - дете на науката 2
08:15 Сагуа - сиамската котка
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ /избра-

но/
09:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

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

“Вратата Маказа”
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Спасяването на Грейс Б. 

Джоунс
15:50 Във вихъра на танца
16:50 Пътувай с БНТ 2
17:20 Червената кралица
18:15 Легендата                                                                                                                                   
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Кариеристът
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Червената кралица
00:20 Абсурдите с БНТ 2
00:50 Пътувай с БНТ 2
01:20 Ленти и документи: „Като 

на кино“
02:30 Да отгледаш кукувица
04:00 Рецепта за култура 
05:00 Ай да идем 
05:30 Пътуване в миналото
05:40 Културни адреси: София, 

Европа

НеДелЯ, 20 Май 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Европа без граници: 

“Вратата Маказа”
07:00 Сафарито на Скаут
07:30 Сид - дете на науката 2
08:20 Сагуа - сиамската котка
08:50 Животни по пижами
09:00 Неделна литургия
10:35 Български уроци – аз уча 

български 
11:05 Библиотеката
12:00 Ай да идем /избрано/
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Кариеристът
15:40 Концерт на Борислав 

Грънчаров 
17:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:35 Червената кралица
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Аида” 

от Джузепе Верди
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Нагласа на ума
22:10 Б.Т.Р. от кота минус 4 
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 Червената кралица
00:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:00 Нагласа на ума
02:25 Афиш
02:40 Хей, здравей      
03:40 Япония днес
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем /избрано/
05:30 Децата.com

ПОНеДелНиК, 21 Май
06:00 Нашенски ритми
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:15 Пред олтара на операта
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ: 

“Душата на езика”
13:30 Пътеводител БГ
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Стани богат
17:30 Регионална дискусия - 

Благоевград
18:30 Европа днес
18:40 Едно голямо семейство 3
19:30 Европа без граници: 

“Вратата Маказа”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
21:30 Учителят
22:55 Ленти и документи: “Съ-

блазни и въздържание”
00:00 Регионална дискусия - 

Благоевград
01:00 Константин Философ
02:00 Пред олтара на операта
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя 
04:00 Часът на зрителите 
04:30 Във вихъра на танца
05:30 Днес и утре

ВТОрНиК, 22 Май 
06:00 Бисери от Македония
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Борис Христов - следи в 

безкрая на времето
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до 

край 4
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ: 

“Изборът”
13:25 Опознай България
13:50 Кирил - Глаголица
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Евроновини
15:30 Едно голямо семейство 3
16:20 Европа днес
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
18:55 Кирил - Глаголица
19:00 В примката на мълчанието
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Часът на зрителите
21:30 Една нощ във Венеция - 

оперета от Йохан Щраус
23:25 Ленти и документи: „Пис-

ма до долната земя“
00:10 Днес и утре
00:40 Местно време
01:10 Константин Философ
02:05 България от край до 

край 4
02:35 Добро утро с БНТ 2
03:35 Непозната земя 
04:05 Часът на зрителите 

срЯДа, 23 Май 
06:00 Танци от равнината
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Евроновини
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Опознай България 
11:10 България от край до 

край 4
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Кирил - Глаголица
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 С ботевски дух
18:30 Награди “Пловдив”
19:30 Кирил - Глаголица
19:35 Образът на невидимото
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Майстора и Маргарита
22:50 Ленти и документи: „До-

бър ден, скъпи учителю“
23:40 В памет на режисьора 

Йордан Джумалиев: Енья
00:10 Учителят от Върбово
00:30 Местно време
01:00 Америка днес
02:00 България от край до 

край 4
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя 
04:00 Часът на зрителите
04:30 С ботевски дух
05:00 Патриархът на правото   
05:30 Изкуството на 21 век

ЧеТВърТъК, 24 Май 
06:00 Иде духовата музика
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите
07:30 Знаете ли, че...
07:40 25 години вокална група 

“Радиодеца” 
08:45 Божият дъжд на буквите
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 България празнува
11:00 Знаете ли...
11:25 Кирил - Глаголица
11:30 Етюд за красотата отвъ-

тре
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

13:55 Пътуване в миналото
14:05 Азбука на надеждата
15:00 Мистичен ритъм - спек-

такъл на ансамбъл “Чи-
нари”

16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
18:50 Кирил - Глаголица
18:55 Музикална разходка в 

парка
19:30 Първата гимназия на 

Варна: Уроци по родолю-
бие

20:00 По света и у нас
20:40 Летовници
22:40 Вечните песни на Бълга-

рия - концерт на Марга-
рита Хранова и приятели

00:40 Местно време
01:10 Добро утро с БНТ 2
02:10 Непозната земя 
02:40 Часът на зрителите
03:10 Летовници
05:10 Знаете ли...

ПеТъК, 18 Май 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:35 Само си представи
13:50 Спасеният град
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Зелената линейка 
16:15 Рецепта за здраве
16:30 Часът на зрителите  
17:00 Време за губене 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 България от край до 

край 2 
19:30 Малки истории
19:45 Малкото извънземно
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Открито с Валя Ахчиева
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:10 Пътувай с БНТ 2
01:40 Местно време
02:10 Панорама с Бойко Васи-

лев
03:15 Пъстри бъбривци

03:30 Съвременници: “Добро 
утро, Европа”

04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

съБОТа, 19 Май 
06:00 Време за губене 
06:30 Зелената линейка 
07:30 Пътувай с БНТ 2
08:00 Ай да идем 
08:30 Български уроци – аз уча 

български 
09:00 Съвременници: “Добро 

утро, Европа”
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Неспо-

коен дом“
14:30 Време за губене 
15:00 Библиотеката
16:00 На опера с БНТ 2: “Евге-

ний Онегин”
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:15 Корабокрушенец
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Един ден от живота на 

Орфей
21:40 Стъклената река 
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици
00:30 Рецепта за култура 
01:30 Часът на зрителите
02:00 България от край до 

край 2 
02:30 Един ден от живота на 

Орфей
03:25 Европейски маршрути
03:35 Библиотеката
04:30 Абсурдите с БНТ 2
05:00 Открито с Валя Ахчиева
05:30 Непозната земя

НеДелЯ, 20 Май 
06:00 Зелената суха река
06:30 Приказка за саксофона
07:30 Опознай България /из-

брано/
08:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

08:30 Децата.com
09:00 България от край до 

край 2 
09:30 София в един снимачен 

век
09:50 Живо наследство
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Успелите деца на Бълга-

рия 2018
14:20 5 минути София
14:30 Извън играта
15:00 Отблизо с Мира Добрева
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва
18:15 Афиш
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Концерт на Калин Вельов 

21:45 Българска рапсодия
23:30 Афиш
23:45 По света и у нас
00:00 Спортна треска
01:00 Извън играта
01:30 Отблизо с Мира Добрева
02:30 Иде нашенската музика
03:30 Нощни птици
04:30 Малки истории
05:30 Опознай България 

ПОНеДелНиК, 21 Май 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Малкото извънземно
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Спортна треска
17:30 България от край до 

край 2 
18:00 По света и у нас
18:20 5 минути София
18:25 Баскетбол /мъже/
20:30 Непозната земя
21:00 История.bg
22:05 В кадър
22:35 Културни адреси: София, 

Европа
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:00 Часът на зрителите  
00:30 Още от деня
01:10 България от край до 

край 2 

01:40 Върховният - Райнхолд 
Меснер в България

02:10 Вяра и общество с Горан 
Благоев 

03:10 В сенките на Лонгоза
03:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Афиш

ВТОрНиК, 22 Май 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Вкаменяване
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: “Евге-

ний Онегин”
19:30 Малки истории
19:45 Баба - моята сестричка
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Моя любов - песни на 

Стефан Димитров
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2

00:00 Ай да идем 
00:30 Още от деня
01:10 Съвременници: “Добро 

утро, Европа”
01:40 Местно време: Без бари-

ери
02:10 Малки истории
03:10 Живото дърво
03:35 Извън играта
04:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Малки истории

срЯДа, 23 Май 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Баба - моята сестричка
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съвременници: “Съвре-

менни чудеса”
19:30 В памет на режисьора 

Йордан Джумалиев: Зна-
ци по пътя

19:55 В кадър
20:25 Баскетбол /мъже/
22:30 Непозната земя
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg

00:35 Още от деня
01:15 Време за губене 
01:45 Местно време
02:15 Нощни птици
03:15 Съдби човешки
03:35 Ай да идем 
04:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Малки истории

ЧеТВърТъК, 24 Май 
06:00 Българското присъствие 

във Вечния град
07:00 10 години ансамбъл 

„Пламъче“
07:55 Азбука на надеждата
12:00 По света и у нас
12:30 Пътят на буквите
13:55 5 минути София
14:00 Добро утро с БНТ 2
15:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:30 Деца играят вън
17:00 В кадър
17:30 Местно време
18:00 Концерт на Мая Нешкова
19:15 Корабче в сърцето
20:00 По света и у нас
20:40 Аскеер - годишни награ-

ди за театрално изкуство
22:40 Обещанието 2
23:30 Време за губене 
00:00 България от край до 

край 2 
00:30 Пътят на буквите
01:55 Мотоспорт екстра
02:25 Местно време
02:55 Библиотеката
03:55 Бразди 
04:25 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:55 Българското присъствие 

във Вечния град
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТъК, 18 Май 
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п./ – 

вечерно ток шоу
13:30 „Любов под наем” – се-

риал, с. 1, еп. 124
15:00 „Шест сестри” еп. 6
16:00 „Алиса в страната на 

любовта” – сериал, с.1, 
еп. 5

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Скъпи наследници” – се-

риал, с.1, еп. 90
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
20:00 „Великолепният век: 

Кьосем” с. 2, еп. 24
21:00 „Столичани в повече“ – 

сериал, с.12, еп.12
22:00 „Комиците и приятели” – 

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

черно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 11
01:00 „Шест сестри” /п./ – сери-

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

шоу
 04:30 „Времето лети” еп. 47
05:30 „Легендата за Кора”

съБОТа, 19 Май
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Двама мъже и полови-

на” с.4, еп. 18, 19 
08:00 „Тази събота и неделя” 

– предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Cool…T” – лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините – обедна 
емисия 

12:30 „Богатствата на Бълга-
рия“ 

13:00 „Холивуд в кралския 
двор: Сватбата на Меган 
и Хари“ (специално 
студио на bTV с преки 
включвания от церемо-
нията)

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

– документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите – поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Шефове гадняри” 
22:00 „Властелинът на пръсте-

ните: Двете кули“ - фен-
тъзи, приключенски 

01:00 „Пехотинецът 3” 
02:30 „Мармалад” /п./ – токшоу
04:20 bTV Репортерите /п./
04:40 „Времето лети” еп.48
05:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./ – сериал

НеДелЯ, 20 Май
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Като на кино“ – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

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

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините 
12:30 „Мястото БГ”
13:00 „Маймунски ра-

боти” – комедия, 
приключенски,семеен

15:00 „Ченге в детската гради-
на“ - екшън, комедия

17:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите – поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Гласът на България“ – 
музикално шоу

23:00 „Папараци“ – телевизио-
нен таблоид

00:00 „Мръсни пари“ - крими-
нален, драма

01:50 „Паранормален филм” 
– комедия, пародия, 
САЩ, 2013 г., режисьор и 
сценарист - Крейг Мос, 
актьори - Катрин Фиоре, 
Флип Шулц, Оливия 
Александър, Артуро дел 
Пуерто, Дани Удбърн, 
Френч Стюарт, Питър 
Гилрой, Тайлър Филипс, 
Стефан Крамер Гликман 

03:20 „Търси се…” /п./ – токшоу 
с водещи Меги и Нели

04:20 bTV Репортерите /п./
04:40 „Времето лети” еп.49
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване

ПОНеДелНиК, 21 Май
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 
вечерно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под 
наем” с. 1, еп. 125

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
с.3, еп. 6

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта” с.1, еп. 6

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” с.1, еп. 91
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” с. 2, еп. 
25

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение” с.3, 
еп. 12

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

шоу
 04:30 „Времето лети” с.3, еп. 50
05:30 „Лице в лице” /п./  

ВТОрНиК, 22 Май
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 
вечерно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под 
наем” с. 1, еп. 126

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
с.3, еп. 7

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта” с.1, еп. 7

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” с.1, еп. 92

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

ният век: Кьосем” с. 2, еп. 
26

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение” с.3, 
еп. 13

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

шоу
 04:30 „Времето лети” с.3, еп. 51
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

срЯДа, 23 Май
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 
вечерно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под 
наем” с. 1, еп. 127

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
с.3, еп. 8

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта” с.1, еп. 8

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” с.1, еп. 93

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

ният век: Кьосем”  еп. 27
21:00 „Смени жената“ - семей-

но риалити
22:00 „Комиците и приятели” - 

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

черно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Под наблюдение” с.3, 

еп. 14
01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” 
04:30 „Времето лети” с.3, еп. 52
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ЧеТВърТъК, 24 Май
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Живи легенди” - драма
14:30 „Попитай сърцето“ 
16:00 „Мастилено сърце” 

- приключенски, фан-
тастика (САЩ, Германия, 
Великобритания, 2008), 
режисьор - Иън Софтли, 
актьори - Стивън Греъм, 
Джим Броудбент, Бр-
ендън Фрейзър, Елиза 
Бенет, Пол Бетани, Хелън 
Мирън, Сиена Гилори, 
Анди Съркис, Личард 
Стрейндж и др.

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

следници” с.1, еп. 94
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” еп. 28
21:00 „Бригада Нов дом“
22:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините 
00:00 „Под наблюдение” с.3, 

еп. 15
01:00 „Попитай сърцето“ - дра-

ма, романтичен (Канада, 
2015)

02:30 „Преди обед” /п./
 04:30 „Времето лети” с.3, еп. 53
05:30 „Комиците и приятели” 

ПеТъК, 18 Май
06:00 „Загадките на Лора” с.1
07:00 „Моето семейство“ – сериал
08:00 „Шегаджии” с.2
09:00 „Шоуто на Слави” –вечерно 

ток шоу
10:00 „Нека сме ченгета“ - екшън, 

комедия (САЩ, 2014), ре-
жисьор - Люк Грийнфилд, 
актьори – Джейк Джонсън, 
Деймън Уейънс, Роб Ригъл, 
Джеймс Д’Арси, Анди Гарсия 
и др.

12:00 „Модерно семейство“ – се-
риал

12:30 „Щурите съседи“ – сериал
14:00 „Теория за големия взрив“ – 

сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Столичани в повече” – ко-

медийно шоу
18:00 „Щурите съседи” – сериал
19:30 „Моето семейство”  –  сери-

ал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка”  с.5
21:00 „Приятели” с.7
22:00 „Теория за големия взрив” 

с.7
23:00 „Модерно семейство” с.7
00:00 „Нека сме ченгета“ - екшън, 

комедия (САЩ, 2014), ре-
жисьор - Люк Грийнфилд, 
актьори – Джейк Джонсън, 
Деймън Уейънс, Роб Ригъл, 
Джеймс Д’Арси, Анди Гарсия 
и др.

02:00 „Загадките на Лора“  с.3
03:00 „Шегаджии“  – сериал
04:00 „Модерно семейство” – се-

риал
05:00 „Загадките на Лора“ – сериал 

съБОТа, 19 Май
06:00 „Загадките на Лора” с.1
07:00 „Двама мъже и половина“ с.4
08:00 „Майк и Моли” с.5
09:00 „Онези от партера” – с.1
10:00 „Фалстарт” – комедия, 

романтичен (САЩ, 2006), 
режисьор - Том Дей, актьо-
ри - Матю Макконъхи, Сара 
Джесика Паркър, Зоуи Деша-
нел, Джъстин Барта,  Брадли 
Купър, Кати Бейтс, Стивън 
Тоболовски, Катрин Уиник и 
др.

12:00 „Столичани в повече“ с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
14:30 „Приятели“ – сериал
16:00 „Моето семейство“ – сериал
17:30 „Щурите съседи“ – сериал
20:30 „Случай с теб” - 

комедия,романтичен (САЩ, 
2013), режисьор - Кат Койро, 
актьори - Брендън Фрейзър, 
Емилио Делгадо, Адам 
Джонсън, Винс Вон, Сам Ро-
куел, Сиена Милър, Джъстин 
Лонг, Евън Рейчъл Ууд и др.

22:30 „Фитнес Тони” – сериал
23:30 „Двама мъже и половина” – 

сериал
00:30 „Теория за големия взрив” – 

сериал
01:00 „Онези от партера” – сериал
02:00 „Загадките на Лора“  с.3
03:00 „Майк и Моли“  – сериал
04:00 „Двама мъже и половина” – 

сериал
05:00 „Фитнес Тони“ – сериал

НеДелЯ, 20 Май
06:00 „Загадките на Лора” с.1
07:00 „Двама мъже и половина“ с.4
08:00 „Майк и Моли” с.5
09:00 „Онези от партера” – с.2
10:00 „Случай с теб” - 

комедия,романтичен (САЩ, 
2013), режисьор - Кат Койро, 
актьори - Брендън Фрейзър, 
Емилио Делгадо, Адам 
Джонсън, Винс Вон, Сам Ро-
куел, Сиена Милър, Джъстин 
Лонг, Евън Рейчъл Ууд и др.

12:00 „Столичани в повече“ с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
14:30 „Приятели“ – сериал
16:00 „Моето семейство“ – сериал
17:30 „Щурите съседи“ – сериал

20:30 „Фалстарт” – комедия, 
романтичен (САЩ, 2006), 
режисьор - Том Дей, актьо-
ри - Матю Макконъхи, Сара 
Джесика Паркър, Зоуи Деша-
нел, Джъстин Барта,  Брадли 
Купър, Кати Бейтс, Стивън 
Тоболовски, Катрин Уиник и 
др.

22:30 „Фитнес Тони” – сериал
23:30 „Двама мъже и половина” – 

сериал
00:30 „Теория за големия взрив” – 

сериал
01:00 „Онези от партера” – сериал
02:00 „Загадките на Лора“  с.3
03:00 „Майк и Моли“  – сериал
04:00 „Двама мъже и половина” – 

сериал
05:00 „Фитнес Тони“ – сериал

ПОНеДелНиК, 21 Май
06:00 „Революция Z” - сериал, с.3, 

еп. 12
07:00 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.4
08:00 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.1
09:15 „Рокенрола” - екшън, кри-

минален (Великобритания, 
2008), режисьор - Гай Ричи, 
актьори - Джерард Бътлър, 
Идрис Елба, Джема Артър-
тън, Лудакрис,Марк Стронг, 
Танди Нютън, Том Уилкин-
сън, Тоби Кебел, Джеръми 
Пивън, Том Харди и др.

11:45 „Революция Z” - сериал, с.3, 
еп.13

12:45 „Вътрешна сигурност” - се-
риал, с.5, еп.5

13:45 „Дневниците на вампира” - 
сериал, с.7, еп.2

14:45 „Матрицата: Презареждане” 
- eкшън, фантастика, трилър 
(САЩ, 2003), режисьор - Лана 
Уашовски, Анди Уашовски, 
актьори - Ламбер Уилсън, 
Хюго Уийвинг, Киану Рийвс, 
Лорънс Фишбърн, Кари-Ан 
Мос, Глория Фостър, Джейда 

Пинкет Смит и др.
17:30 „Апостол Карамитев” - доку-

ментален филм
19:00 „Елхички 2” - комедия (Ру-

сия, 2011), режисьор - Алек-
сандър Баранов, Алексан-
дър Кот, Леван Габриазде, 
Димитри Киселев, актьори 
- Пьотр Фьодоров, Сергей 
Светлаков, Иван Ургант, 
Мария Шалаева, Ана Чи-
повская, Мария Порошина, 
Павел Баршак и др.

21:00 Премиера: „Сноудън” - био-
графия, драма, трилър (САЩ, 
2016), режисьор - Оливър 
Стоун, актьори - Джоузеф 
Гордън-Левит, Никълъс Кей-
дж, Скот Истууд, Шайлийн 
Уудли, Рис Айфънс, Тимоти 
Олифант, Закари Куинто, 
Мелиса Лео, Том Уилкинсън, 
Джоуел Ричърдсън и др.

23:45 „Усмивчица” - драма, (САЩ, 
2007 г.), режисьор - Грег 
Араки, актьори - Майкъл 
Хичкок, Адам Броуди, Ана 
Ферис, Дейвид Голдман, 
Джон Чо и др.

01:30 „Революция Z” - сериал, с.3, 
еп.13

02:30 „Вътрешна сигурност” - се-
риал, с.5, еп.5

03:30 „Дневниците на вампира” - 
сериал, с.7, еп.2
ВТОрНиК, 22 Май

06:00 „Революция Z” - сериал, с.3, 
еп. 13

07:00 „Вътрешна сигурност” - се-
риал, с.5, еп.5

08:00 „Дневниците на вампира” - 
сериал, с.7, еп.2

09:15 „Любов сред лозята“ - ро-
мантичен (Канада, 2016), 
режисьор - Джейсън Бурк, 
актьори - Емануел Вогие, 
Матю Маккол, Кристофър 
Ръсел и др.

11:15 „Революция Z” - сериал, с.3, 
еп.14

12:15 „Вътрешна сигурност” - се-
риал, с.5, еп.6

13:15 „Дневниците на вампира” - 
сериал, с.7, еп.3

14:15 „Убийствен финал“ - трилър 
(Канада, 2014), режисьор 
- Пенелопи Буйтенуис, ак-
тьори - Джоси Лорен, Найал 
Матър, Шона Джоханесен, 
Сара Стрейндж и др.

16:00 „Бродуейска терапия” - ко-
медия (САЩ, 2014), режи-
сьор - Питър Богданович, 
актьори - Катрин Хан, Тей-
тъм О’Нийл, Рис Айфънс, Уил 
Форте, Имаджин Потс, Остин 
Пендълтън, Сибил Шепард, 
Оуен Уилсън, Дженифър 
Анистън, Луси Пънч и др.

18:15 „Матрицата: Презареждане” 
- eкшън, фантастика, трилър 
(САЩ, 2003), режисьор - Лана 
Уашовски, Анди Уашовски, 
актьори - Ламбер Уилсън, 
Хюго Уийвинг, Киану Рийвс, 
Лорънс Фишбърн, Кари-Ан 
Мос, Глория Фостър, Джейда 
Пинкет Смит и др.

21:00 „Умирай трудно 4” - екшън, 
приключенски, трилър 
(САЩ, 2007), режисьор - Лен 
Вайсман, актьори - Брус 
Уилис, Тимъти Олифънт, 
Джъстин Лонг, Маги Кю, 
Клиф Къртис, Джонатън 
Садвск и др.

23:30 „Ударен от гръм” - семеен 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Джон Уайтсел, актьори - 
Кевин Дюрант, Тейлър Грей, 
Джим Белуши, Брандън Т. 
Джаксън, Уилям Рагсдейл, 
Ларами Док Шау, Тристин 
Мейс и др.

01:30 „Революция Z” - сериал, с.3, 
еп.14

02:30 „Вътрешна сигурност” - се-
риал, с.5, еп.6

03:30 „Дневниците на вампира” - 
сериал, с.7, еп.3

срЯДа, 23 Май
06:00 „Революция Z” - сериал, с.3, 

еп. 14
07:00 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.6
08:00 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.3
09:15 „Матрицата: Презареждане” 

- eкшън, фантастика, трилър 
(САЩ, 2003), режисьор - Лана 
Уашовски, Анди Уашовски, 
актьори - Ламбер Уилсън, 
Хюго Уийвинг, Киану Рийвс, 
Лорънс Фишбърн, Кари-Ан 
Мос, Глория Фостър, Джейда 
Пинкет Смит и др.

12:15 „Революция Z” еп.15
13:15 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.7
14:15 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.4
15:15 „Елхички 2” - комедия (Ру-

сия, 2011), режисьор - Алек-
сандър Баранов, Алексан-
дър Кот, Леван Габриазде, 
Димитри Киселев, актьори 
- Пьотр Фьодоров, Сергей 
Светлаков, Иван Ургант, 
Мария Шалаева, Ана Чи-
повская, Мария Порошина, 
Павел Баршак и др.

17:15 „Усмивчица” - драма
19:15 „Убийствен финал“ - трилър 

(Канада, 2014), режисьор 
- Пенелопи Буйтенуис, ак-
тьори - Джоси Лорен, Найал 
Матър, Шона Джоханесен, 
Сара Стрейндж и др.

21:00 „Големият заговор“ - ко-
медия, криминален (САЩ, 
2004), режисьор - Джордж 
Ермитидж, актьори - Оуен 
Уилсън, Бъч Хелемано, 
Чарли Шийн, Вини Джоунс, 
Уили Нелсън, Сара Фостър, 
Морган Фрийман и др.

22:45 „Рок завинаги” - мюзикъл
01:15 „Революция Z” еп.15
02:15 „Вътрешна сигурност”  еп.7
03:15 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.4

ЧеТВърТъК, 24 Май
06:00 „Революция Z” еп. 15
07:00 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.7
08:00 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.4
09:15 „Големият заговор“ 
11:15 „Революция Z” еп.1
12:15 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.8
13:15 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.5
14:15 „Умирай трудно 4” - екшън
16:45 „Ударен от гръм” - семеен 

(САЩ, 2012), режисьор 
- Джон Уайтсел, актьори - 
Кевин Дюрант, Тейлър Грей, 
Джим Белуши, Брандън Т. 
Джаксън, Уилям Рагсдейл, 
Ларами Док Шау, Тристин 
Мейс и др.

19:00 „Бродуейска терапия” - ко-
медия (САЩ, 2014), режи-
сьор - Питър Богданович, 
актьори - Катрин Хан, Тей-
тъм О’Нийл, Рис Айфънс, Уил 
Форте, Имаджин Потс, Остин 
Пендълтън, Сибил Шепард, 
Оуен Уилсън, Дженифър 
Анистън, Луси Пънч и др.

21:00 „След залеза” - екшън, ко-
медия, криминален (САЩ, 
2004), режисьор - Брет Рат-
нър, актьори - Уди Харелсън, 
Микелти Уилямсън, Крейг 
Розенбърг, Салма Хайек, Дон 
Чийдъл, Наоми Харис, Крис 
Пен, Ръсел Хорнсби, Трой 
Гарити, Пиърс Броснан и др.

23:00 „Елизабеттаун“ - комедия, 
романтичен (САЩ, 2005), 
режисьор - Камерън Кроу, 
актьори - Орландо Блум, 
Кирстен Дънст, Сюзан Са-
рандън, Джесика Бийл, Алек 
Болдуин, Джед Рийс, Брус 
Макгил, Джуди Гриър и др.

01:30 „Революция Z” еп.1
02:30 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.8
03:30 „Дневниците на вампира” 

ПеТъК, 18 Май
06:00 „Революция Z”   с.3, еп. 11
07:00 „Вътрешна сигурност”   

с.5, еп.3
08:00 Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”   с.7, еп.13
09:15 „Пасажери” – драма, 

трилър
11:15 „Революция Z”   с.3, еп.12
12:15 „Вътрешна сигурност”   

с.5, еп.4
13:15 „Дневниците на вампи-

ра”  
16:15 „Рокенрола” – екшън
18:45 „Чудо сред ледовете“ 

- драма, романтичен ( 
САЩ, Великобритания, 
2012), режисьор - Кен 
Куопис, актьори -  Дрю 
Баримор, Джон Красин-
ски, Тед Дансън, Стивън 
Рут, Винеса Шоу, Тим 
Блейк Нелсън, Андрю 
Дейли, Кристен Бел и др. 

21:00 „Транспортер 3” – екшън, 
криминален, трилър 
(Франция, Великобри-
тания, 2008), режисьор 
- Оливие Мегатон, актьо-
ри - Джейсън Стейтъм, 
Катя Ченко, Наталия 
Рудаков

23:15 „Последно убежище” 
– екшън, драма, прик-
люченски,( САЩ, 2011 
г.), режисьор - Алистър 
Грирсан, актьори - Ри-
чард Роксбърг, Йоан 
Гръфъд, Рийс Уейкфилд, 
Елис Паркинсън, Елисън 
Кретчли, Даниел Уили, 
Кристофър Бейкър, 
Джон Гарвин

03:30 „Революция Z”   с.3, еп.12

съБОТа, 19 Май
06:00  „Опасни дъщери“  - 

драма, трилър (Канада, 
2016), режисьор  - Трент 
Хаага, актьори – Ивон 
Зина, Клер Ранкин, Гарет 
Хнатиук, Роб Стюарт и 
др.

08:00 „Аз, те и Лара” – комедия 
(Италия, 2009), режисьор 
– Карло Вердоне, ак-
тьори – Карло Вердоне, 
Лаура Чиати, Анна Бона-
иуто и др.

10:15 „Чудо сред ледовете“ 
12:30 „Като на кино” – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

13:30 „Денят на независимост-
та” - фантастика, екшън 
(САЩ, 1996), режисьор 
- Роланд Емерих, ак-
тьори - Уил Смит, Джеф 
Голдблум, Вивика Фокс, 
Маргарет Колин, Мери 
Макдонъл, Джъд Хърш, 
Бил Пулман и др.

16:45 „Транспортер 3” – екшън
19:00  „Посейдон”
21:00 „Индиана Джоунс и по-

следният кръстоносен 
поход” - приключенски 

23:30 Cinema X: „Шарканзас” – 
екшън (САЩ, 2015), режи-
сьор - Джим Уайнорски, 
актьори - Доминик 
Суейн, Трейси Лордс

01:15 „Като на кино” – преда-
ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

02:15 „Аз, те и Лара” – комедия 
(Италия, 2009), режисьор 
– Карло Вердоне, ак-
тьори – Карло Вердоне, 
Лаура Чиати, Анна Бона-
иуто и др.

НеДелЯ, 20 Май
06:00 „Фатално обсебване“ – 

трилър (Канада, 2017), 
режисьор – Шон Толе-
сон, актьори – Гриър 
Грамър, Клои Бабкук, 
Стив Бейсик и др. 

08:00 „Елхички”  –  комедия, 
(Русия, 2010г.)

09:45 „Бродуейска терапия” – 
комедия

11:45 „Обичам те, човече“ - ко-
медия, романтичен

13:45 Премиера: „Американска 
идилия” – драма 

16:15 „Индиана Джоунс и по-
следният кръстоносен 
поход” - приключенски

18:45 „Рокенрола” – екшън, 
криминален (Великобри-
тания, 2008), режисьор 
- Гай Ричи

21:00 „Матрицата: Преза-
реждане” - eкшън, фан-
тастика, трилър (САЩ, 
2003), режисьор - Лана 
Уашовски, Анди Уашов-
ски, актьори - Ламбер 
Уилсън, Хюго Уийвинг, 
Киану Рийвс, Лорънс 
Фишбърн, Кари-Ан Мос, 
Глория Фостър, Джейда 
Пинкет Смит и др. 

23:45 „Петдесет нюанса черно” 
- комедия (САЩ, 2016), 
режисьор – Майкъл 
Тидс, актьори – Марлон 
Уейънс, Кали Хоук, Фред 
Уилард, Майк Ейпс, 
Джейн Сиймур, Андрю 
Бачлър и др.

01:30 „Последно убежище” – 
екшън

03:45 „Вътрешна сигурност”   
с.5, еп.4

ПОНеДелНиК, 21 Май 
06:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.1
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.2
09:00 „Столичани в повече” - 

с.12
10:00 „Робосапиен: рестарт” - 

драма, приключенски
12:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Теория за големия 

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

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

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

риал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.5
21:00 „Приятели“ - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7
00:00 „Робосапиен: рестарт” 

- драма, приключенски 
, САЩ, 2015, режисьор 
- Шон Макнамара, актьо-
ри - Ким Коутс, Пенелъпи 
Ан Милър, Джей Хед, 
Жоаким Де Алмейда, 
Дейвид Ейгенберг, Боби 
Колман, Питър Джайсън, 
Шон Макнамара и др.

02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” - 

сериал
05:00 „Загадките на Лора“ 

ВТОрНиК, 22 Май
06:00 „Загадките на Лора”
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.2
09:00 „Комиците и приятели 

2018“ - комедийно шоу
10:00 „Кой е баща ни?” - коме-

дия (САЩ, 2013), режи-
сьор - Кен Скот, актьори 
- Боби Мойнихан, Коби 
Смълдерс

12:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

12:30 „Щурите съседи” - сери-
ал

14:00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал

15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-
риал

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

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

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.5
21:00 „Приятели“ - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7
00:00 „Кой е баща ни?” - коме-

дия (САЩ, 2013), режи-
сьор - Кен Скот, актьори 
- Боби Мойнихан, Коби 
Смълдерс, Винс Вон, 
Крис Прат, Георги Лалов 
и др.

02:00 „Загадките на Лора“ - се-
риал

03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” - 

сериал
05:00 „Загадките на Лора“ 

срЯДа, 23 Май
06:00 „Загадките на Лора” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Приятели с деца” - 

комедия,романтичен
12:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Теория за големия 

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

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

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

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.5
21:00 „Приятели“ - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7
00:00 „Приятели с деца” - 

комедия,романтичен 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Дженифър Уестфелд, 
актьори - Мая Рудолф, 
Мегън Фокс, Адам Скот, 
Кристен Уиг, Джон Хам, 
Едуард Бърнс и др.

02:00 „Загадките на Лора“ - се-
риал

03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” - 

сериал
05:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал

ЧеТВърТъК, 24 Май
06:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.1
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
10:00 „Ергени за седмица” - ко-

медия (САЩ, 2011), ре-
жисьори - Боби Фарели, 
Питър Фарели, актьори 
- Александра Дадарио, 
Оуен Уилсън, Мелиса 
Лиален, Кристина Апъл-
гейт, Джейсън Съдейкис, 
Ричард Дженкинс, Джена 
Фишер и др.

12:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

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

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

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

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

риал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.5
21:00 „Приятели” - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7
23:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7
00:00 „Ергени за седмица” - ко-

медия (САЩ, 2011), ре-
жисьори - Боби Фарели, 
Питър Фарели

02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” 
05:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал 
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ПеТъК, 18 Май
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

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

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

съБОТа, 19 Май  
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Хари и Меган: Една нео-

бикновена любов”
13.30 „На кафе” - специално 

издание с пряко преда-
ване  на сватбената це-
ремония на принц Хари 
и Меган Маркъл

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Агент Солт” – с уч. на 

Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбър, Чиуетел Еджи-
офр, Андре Броуър и др.

22.00 „Корумпиран град”– с уч. 
на Марк Уолбърг, Ръсел 
Кроу, Катрин Зита-Джо-
унс, Джефри Райт, Бари 
Пепър, Кайл Чандлър и 
др.

00.15 „Горещо кънтри” – с уч. 
на Гарет Хедлънд, Гуинет 
Полтроу, Лейтън Мий-
стър, Тим Макгроу и др.

05.30 „Хари и Меган: Една нео-
бикновена любов” /п/

НеДелЯ, 20 Май
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Игра на чувства” – с уч. 

на Тамин Сърсок, Травис 
ван Уинкъл, Тифани 
Хайнс и др.

14.15 „Слънчева любов” (пре-
миера) – с уч. на Рейчъл 
Лей Кук, Лукас Брайънт, 
Травис Милн, Ейдън Кан 
и др. 

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

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

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00  „Смокинг” – с уч. на Дже-

ки Чан, Джейсън Айзък, 
Джеймс Браун, Питър 
Стормеър, Дженифър 
Лав Хюит и др.

22.00 „Жив дявол”– с уч. на 
Харисън Форд, Брад Пит, 
Маргарет Колин, Трийт 
Уилямс, Рубен Блейдс

00.15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.45 „Игра на чувства” –  с уч. 
на Тамин Сърсок, Травис 
ван Уинкъл, Тифани 
Хайнс и др./ п/ 

03.45  „Слънчева любов” – с уч. 
на Рейчъл Лей Кук, Лукас 
Брайънт, Травис Милн, 
Ейдън Кан и др. /п/

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

ПОНеДелНиК, 21 Май 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Като две капки вода“ 

– забавно предаване, 6 
сезон 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

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

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ВТОрНиК, 22 Май
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

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

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

срЯДа, 23 Май
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

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

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ЧеТВърТъК, 24 Май 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Мисия образование” 

- специално студио за 
честванията на 24 май

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Събудих се на 30“ – с уч. 

на Дженифър Гарнър, 
Марк Руфало, Джуди 
Гриър, Анди Съркис, Кати 
Бейкър и др.

14.30 „Робин Худ: Принцът на 
разбойниците” – с уч. 
на Кевин Костнър, Мор-
ган Фрийман, Майкъл 
Уинкот, Мери Елизабет 
Мастрантонио, Крисчън 
Слейтър и др.

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

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

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

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 „Нощ на звездите: Изпи-
тания за човешките въз-
можности” – спектакъл 

01.30 „Непростимо“
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
04.00 „Робин Худ: Принцът на 

разбойниците”  – с уч. на  
Кевин Костнър, Мор-
ган Фрийман, Майкъл 
Уинкот, Мери Елизабет 
Мастрантонио

ПеТъК, 18 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

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

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

съБОТа, 19 Май
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

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

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

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

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

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

нова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 09:00 – Повторения

НеДелЯ, 20 Май
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 07:00 – Повторения

ПОНеДелНиК, 21 MAй
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

ВТОрНиК, 22 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Времето, календар, хо-

роскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс”/п/
12:00 НОВИНИ
12:25 Телемаркет
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

срЯДа, 23 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

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

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

ЧеТВърТъК, 24 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

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

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

ПеТъК, 18 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски блок

съБОТа, 19 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини

22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НеДелЯ, 20 Май 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Бизнес дейли /п/
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/ 
11.30 Новини
11.35  „Плюс - минус” /п/ 
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  Телестар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Бъдете здрави
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 

18.30  Централна емисия 
Новини 

19.10  „Европространство” 
с Д. Наумова

19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПОНеДелНиК, 21 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини

16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен информаци-
онен блок

ВТОрНиК, 22 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини

15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

срЯДа, 23 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ЧеТВърТъК, 24 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”

11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок
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ПеТъК, 18 Май
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Пятое измерение
15:25 Склифосовский (1 

сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Петросян-шоу
23:05 Не покидай меня, 

Любовь. Х/ф
00:45 Белая студия. Вла-

димир Грамматиков
01:30 Дети солнца. Х/ф

04:25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

05:30 Пятое измерение

съБОТа, 19 Май
06:00 Сыщик Самоваров
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Аншлаг и Компания
14:10 Моя любовь – 

Россия!
14:40 Искатели
15:30 Линия жизни. Алек-

сандр Пашутин
16:25 Начало. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Сила обстоятельств. 

Х/ф
00:30 Романтика романса
01:35 Прости. Х/ф
03:00 Поцелуев мост. Х/ф
04:35 Линия жизни. Алек-

сандр Пашутин
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

НеДелЯ, 20 Май
06:00 Сила обстоятельств. 

Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разреша-

ется
14:05 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
14:55 Папа для Софии. Х/ф
18:15 Лига удивительных 

людей
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Диктор Советского 
Союза

01:10 Будущее совершен-
ное. Х/ф

02:45 Майский дождь. Х/ф
04:10 Не сошлись харак-

терами. Х/ф
05:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

ПеТъК, 18 Май
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:15  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Ованес Азоян, Андрей Бур-

ковский, Катерина Шпица, 
Андрей Смоляков в фильме 
«Ставка на любовь» (12+)

01:45  Сергей Бодров (мл. ), Виктор 
Сухоруков в фильме Алексея 
Балабанова «Брат» (16+)

03:25  Наталья Кустинская, Вален-
тин Смирнитский в фильме 

«Королевская регата» (12+)
04:55  «Модный приговор»

съБОТа, 19 Май
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Леонид Харитонов, Евгений 

Леонов в фильме «Улица пол-
на неожиданностей» (12+)

07:50  «Играй, гармонь любимая!»
08:30  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08:55  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Евгений Марты-

нов. „Ты прости меня, люби-
мая... “» (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:10  Премьера. «Моя мама гото-

вит лучше!»
13:10  «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+)
14:15  Егор Бероев, Любовь Толка-

лина в многосерийном фи-
льме «Время для двоих» (16+)

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  Леонид Куравлёв, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова 
в фильме Георгия Данелии 
«Афоня» (12+)

19:55  «Сегодня вечером» (16+)

21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. Анна Чиповская, 

Дмитрий Певцов, Мария 
Миронова, Алексей Чадов в 
фильме Владимира Бортко 
«О любви» (16+)

00:30  Дмитрий Нагиев, Юлия Алек-
сандрова, Инна Чурикова, 
Михаил Боярский, Ольга Се-
рябкина в комедии «Самый 
лучший день» (16+)

02:20  Дмитрий Власкин, Ирина 
Антоненко, Алексей Макла-
ков, Владимир Епифанцев в 
фильме «Эластико» (12+)

03:45  Игорь Ильинский, Нина До-
рошина, Ростислав Плятт в 
фильме «Безумный день»

04:55  «Модный приговор»

НеДелЯ, 20 Май
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Люсьена Овчинникова, Олег 

Ефремов, Николай Бурляев в 
фильме «Мама вышла замуж» 
(12+)

08:00  «Смешарики. ПИН-код»
08:15  «Часовой» (12+)
08:45  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)

10:10  Премьера. «Алексей Гуськов. 
Таёжный и другие романы» 
(12+)

11:15  Алексей Гуськов в фильме 
Александра Митты «Таёжный 
роман» (16+)

12:00  Новости (с субтитрами)
12:10  «Таёжный роман» (16+)
14:00  «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница»
14:55  Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников в комедии «Ук-
ротительница тигров»

17:15  «Волки и овцы: б-е-е-е-зум-
ное превращение». Анимаци-
онный фильм

18:50  Премьера сезона. «Леднико-
вый период. Дети»

21:00  Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

22:30  «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр

23:40  Дима Билан, Светлана Ива-
нова, Юлия Пересильд в 
фильме «Герой» (12+)

01:00  Сергей Безруков, Гоша Ку-
ценко, Антон Богданов, Дато 
Бахтадзе в фильме «Джен-
тльмены, удачи!» (12+)

02:45  Ирина Купченко, Олег Янко-
вский в фильме «Приходи на 
меня посмотреть... » (12+)

04:25  «Модный приговор»

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

ПеТъК, 18 Май
07.00 “Да опитомиш света“ - 

документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот на 

живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край повторение 
14.00 “Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” 

повторение 
16.30 Нови хоризонти повто-

рение 
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  на 
живо 

18.30 Докумантален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не на живо

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов на 
живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30 Дневниците на уфолога 
повторение

23.45 Поп 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 повто-

рение 
06.00 “Магията на природата“ - 

документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение
съБОТа, 19 Май

07.00 “Българите живеят под 
храма на небето“ - Доку-
ментален филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
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
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

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

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване на 
живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо

22.30 Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
повторение

01.30 Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Концерт в памет на 

проф.Ж.Муние с участи-
ето на проф.Ж.Захариева 
и др.

05.30 “От българско, по - бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение
НеДелЯ, 20 Май

08.00 Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо

14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

16.00 „Първото благо“ 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 Джон Лоутън представя - 
док.поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
-  на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Алтернативи” на живо  
21.30 Документален филм
23.00 „Час по България“ повто-

рение 
00.00 “Фронтално”  повторе-

ние
02.00 Новини.Прогноза за вре-

метоповторение
02.30 “Паралакс“ - повторение
04.00 Прокудени от бащин 

край - повторение
05.00 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт повто-
рение

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни 

ПОНеДелНиК, 21 Май
07.00 „Съкровищницата на 

България“ - док. филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Концерт - „Я изгрей ясно 

слънце“ - Калинка Вълче-
ва на 70 години

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 - повто-

рение
17.00 „Котел“ - док.филм 
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 Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио”
 на живо

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев на живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30 Дипломен концерт на 
НУТИ - балет

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 Христо 
Деянов повторение

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-
рение 

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 

ВТОрНиК, 22 Май
07.00 „Неназованите картини“ 

- документален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение 
14.00 Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ повторе-

ние
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 Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
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 Христо 
Деянов повторение

03.00 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние 
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
 повторение

срЯДа, 23 Май
07.00 „Живата вечност“ - доку-

ментален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

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“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение на 
живо  

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - на живо

21.00 „Паралакс“ - на живо 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето повторение
22.30 Изгнаници клети 
00.30 Новини. Прогноза за 

времетоповторение
01.00 “Дискусионно студио” 

повторение
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  повторение 
03.00 “Нови хоризонти“ - пов-

торение 
04.00 Алтернативи - повторе-

ние
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.30 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт -  
повторение

ЧеТВърТъК, 24 Май
07.00 „Талантът и човеколю-

бие“ - документален 
филм

07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот на 

живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение
14.00 “Дискусионно студио 

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
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“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не на живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времетоповторение

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 „Дневниците на уфолога“ 
- повторение

05.00 “Край Босфора“ повторе-
ние

06.15 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  
повторение

ПеТъК, 18 Май
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 14 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 46 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 76 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 76 еп. - Сериал 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 46 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 76 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 19 Май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 70 еп.- Ани-

мация 
17:30 Клуб Уинкс - 71 еп.- Ани-

мация 
18:00 Новини 
18:15 Веществени доказател-

ства - 3 еп. - Сериал 
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 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:45 Ключът към успеха 
05:15 Веществени доказател-

ства - 3 еп. - Сериал 

06:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

НеДелЯ, 20 Май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 72 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 6 еп. 

- Сериал 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Семейство Серано - 6 еп. 

- Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПОНеДелНиК, 21 Май
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 47 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 79 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 38 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 38 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 47 

еп. - Сериал 
05:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНиК, 22 Май
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 48 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 80 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 80 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Четвъртата власт - с Ник 
Щайн 

22:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Четвъртата власт - с Ник 

Щайн 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 48 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 80 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 23 Май
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 49 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 81 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 81 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 49 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 81 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧеТВърТъК, 24 Май
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 50 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 82 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 82 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 15 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 1,2,3 - 15 еп. - Сериал 
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За вашетоЗа вашето

Vivatonin® е търговска марка на фирма БОРОлА.
За консултация с лекар специалист се обърнете към 

Клиника БОРОлА, София 1202, ул. „цар Симеон“ 52, 
тел.: 02 / 983 62 03, е-mail: оffice@bоrоlа.соm. 

За допълнителна информация  
посетете  www.vivatonin.com. 

Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

За пълноценен сън 
при тревожност, невроза, стрес -
Виватонин Лека Нощ

Търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за Вита Херб. 

За контакти: Вита Херб, тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg/

Черният дроб е „хи-
мичната лаборатория“ 
на организма. Злоупо-
требата с алкохол, ци-
гари, лекарства и про-
дължителното лечение 
на вируси могат да пре-
дизвикат увреждания на 
черния дроб. 

При натоварване на 
този важен орган мета-
болизмът е сериозно за-
страшен. Това може да 
доведе до чернодроб-
на стеатоза – затлъстя-
ване на чер-
ния дроб. Хепа-
тофелин пре-
чиства черния 
дроб от токси-
ните, повлия-
ва възстанови-
телните свой-
ства, регенери-
ра чернодроб-
ните клетки. 

Може да се 
използва как-
то за профи-
лактика, така и 
при лечение на 
различни хе-
патити и чер-
нодробни въз-
паления. Има-
ме много до-
бри отзиви от 
пациенти, кои-
то са прекара-

„ХЕПАТОФЕЛИН“
Фармацевти препоръчват

Елиз Октай Мехмедали, 
 маг.- фармацевт, аптека 
„36.6 - център“ - Пловдив

 без глутен;
 без захар;
 без ГМО.
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
Силимаринът е ос-

новна съставка на бе-
лия трън. Той е уника-
лен флавоноиден ком-
плекс, съдържащ сили-
бин, силидианин и сили-
хрисин. Тези фитохими-
кали на белия трън са 
предмет на десетилетия 
проучване поради тех-
ните полезни свойства.

През 1968 група нем-
ски учени откриват ак-
тивния флавоноиден 
комплекс наречен си-
лимарин, който дава на 
белия трън полезните 
свойства.

Оттогава стотици из-
следвания са напра-
вени върху силимари-
на и е одобрен от нем-
ската kommission-e 
monographien (най-точ-
ната налична информа-
ция за безопасност и 
ефикасност на билки) 
като поддържаща тера-
пия за състояния на въз-
пален черен дроб като 
цироза, хепатит и маст-
ни натрупвания, причи-
нени от алкохол и други 
токсини.

ли хепатит и чес-
то изследват чер-
нодробните си 
показатели, кое-
то показва ефек-
тивността на про-
дукта. 

„ Х е П а Т О Ф е -
лиН“ повлиява 
положително със-
тоянието на чер-
ния дроб по на-
пълно натурален 
начин.
  „ХеПаТОФе-

лиН“ е високо-
качествен френ-
ски продукт, кой-
то се произвежда 
по Licaps® техно-
логия за бързо ус-
вояване от орга-
низма.

 Съдържа: екстракт 
от бял трън, екстракт 
от артишок, екстракт 
от глухарче и ленено 
масло.
 Дневен прием от 2 

капсули.
„ХеПаТОФелиН“ е 

висококачествен френ-
ски продукт, който се 
произвежда по Licaps® 
технология за бърза аб-
сорбция от организма:
 без разтворители;
 без консерванти;

Сънят ни се регули-
ра от вътрешния био-
логичен часовник. Ко-
гато той работи нор-
мално, нощната сън-
ливост се увеличава, 
а дневната намалява и 
сънят е пълноценен.

Количеството сън за 
различните възрасти е 
специфично. Нужда-
та от сън при новоро-
дените е 16 часа днев-
но, деца между 5 и 9 
години – 10 часа, юно-
ши – 9 часа, млади въз-
растни – 8 часа, и въз-
растните – 7 часа. Има 
и индивидуални разли-
чия. Някои хора се нуж-
даят от 10 часа сън, за 
да се чувстват отпочи-
нали и работоспособ-
ни на следващия ден, 
а при други 5 часа са 
достатъчни.

Безсънието е 
постоянно мъ-
чително състо-
яние, което се 
изразява в след-
ното:
 трудно за-

спиване – необ-
ходими са по-
вече от 30 ми-
нути за заспи-
ване;
  т р у д н о 

поддържане 
на съня – съ-
буждане през 
нощта с про-
д ъ л ж и т е л -
ност повече 
от 30-45 ми-
нути;
 ранно при-

ключване на съня 
– събуждане по-ра-
но от очакваното без 
възможност за повтор-
но заспиване.

Хора със значите-
лен “опит” в безсъние-
то имат качество на жи-
вота, подобно на паци-
енти с хронични боле-
сти, като сърдечна не-
достатъчност напри-
мер. Безсънието може 
да се разглежда и ка-
то заболяване, когато 
причинява високи ни-
ва на стрес, тревож-
ност и липса на дневна 
активност. Връзка с на-
рушения в циркадните 
ритми е установена и 
при сърдечно-съдови, 
онкологични и метабо-
литни заболявания.

Всъщност циркад-
ните разстройства се 
дължат на намалената 
продукция на мелато-
нин, който е естестве-
ният регулатор на съ-
ня. Чрез прием на ме-
латонин имаме шанс да 
си осигурим нормално 
функциониране на ор-
ганизма.

Природна алтерна-
тива на сънотворни и 
успокоителни е и до-
казаният от дълбока 

древност екстракт от 
Валериана. Следова-
телно за естествена ре-
гулация на циркадни-
те ритми на организма 
оптималната комбина-
ция е мелатонин и Ва-
лериана! 

Мелатонинът има 
и сънотворно дейст-
вие. Именно той е ве-
ществото, което отго-
варя за настъпване на 
нормалния сън. Когато 
се приема в часовете, 
съвпадащи с естестве-
ната му продукция, во-
ди до бързо заспиване. 
Действията на мелато-
нина го правят подхо-
дящ за подобряване 
на качеството и про-
дължителността на съ-
ня при различни фор-
ми на безсъние, при ра-
ботещи на 

смени и др. Налага се 
изводът, че мелатони-
нът се приема като ле-
чебно средство за по-
вишаване на „качест-
вото на живот“.

Екстрактът от Вале-
риана успокоява, пре-
одолява стреса, пре-
махва тревожността и 
улеснява заспиването. 
Според проучванията 
Валериана съкращава 
периода на заспиване, 
намалява честотата на 
събужданията и пови-
шава качеството на съ-
ня.  Валериана подпо-
мага естествената про-
дукция на мелатонин. 
Това прави комбинаци-
ята мелатонин и Вале-
риана важна за органи-
зма за възстановяване 
на циркадните ритми, 

както и за пълноценен 
сън, преодоляване на 
тревожността и невро-
зата.

Препоръчва се ком-
бинацията мелатонин 
и Валериана да се при-
ема 30-60 минути пре-
ди сън. Комбинация-
та е напълно безопас-
на при продължител-
на употреба, не пре-
дизвиква зависимост 
и няма остатъчна сън-
ливост.

Виватонин  
Лека нощ

За пълноценен 
сън

състав:
Високи количества 

на активни съставки 
с доказан ефект вър-

ху съня – екс-
тракт от ко-

рени на 
В а -

лериана 200 mg и Ме-
латонин - 5 mg.

Действие:
  Съкращава вре-

мето за заспиване.
 Удължава продъл-

жителността на съня.
  Намалява често-

тата на събужданията
  Регулира биоло-

гичния часовник.
 Тушира стреса и 

психическите натовар-
вания.
  Подобрява дей-

ността на вегетативна-
та нервна система, на-
строението и имунните 
функции.
 Улеснява адапта-

цията след смяна на 
часовите зони.
 Мощен антиокси-

дант.
Дозировка:

1 капсулa вечер 30-
60 мин. преди сън
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В началото на лятото все още сме ка-
то стайни цветя, изнесени на откри-
то. В периода на аклиматизация сме 

чувствителни към всякакви интервенции 
на околната среда, които могат да дове-
дат до кожни усложнения.

Нека да изредим само някои от най-
често срещаните вероятности. Първо 
– всякакви инцидентни наранявания, 
одрасквания, порязвания и каквото още 
се сетите, които могат да се случат вкъ-
щи, на вилата, в гората или където сте ре-
шили да прекарате уикенда. Естествено 
включваме в групата с изненади и изга-
рянията – както битови, така и слънчеви. 
Класираме и опасността от раздразнение 
на кожата вследствие на ухапване от на-
секоми, алергии от разни външни драз-
нители, както и от по-агресивни козме-
тични процедури.

Следват подсичанията, които са логич-
ни и чести в първите жеги – както при де-
цата, така и при възрастните.

Всекидневието винаги изненадващо 
може да обогати този списък. Но при 
всички случаи близостта на ДжинДжи-
ра актив в аптечката у дома носи спо-
койствие, дава гаранции, че сме взели на-
временни ефикасни мерки, и много често 
ни предпазва от посещение на лекарски-
те кабинети вследствие на по-нататъшни 
усложнения.

ДжинДжира актив съдържа цинков 
оксид, екстракт от лайка и невен, хидра-
тиращи компоненти и висококачестве-
ни емолиенти. Цинковият оксид създава 
защитен филм, който предпазва кожата 
от инфекции, раздразнение и ултравио-

летови лъчи. Високото му съдържание 
в ДжинДжира актив го прави незаме-
ним за острата фаза на раздразнение и 
инфекция на кожата. Екстрактът от лай-
ка има успокояващо, противовъзпали-
телно, заздравяващо, бактерицидно, ан-
тимикотично действие, омекотява кожа-
та и възстановява нейната еластичност. 
Екстрактът от невен има регенериращо, 
свиващо, антисептично, тонизиращо и 
укрепващо действие. Ускорява заздра-
вяването на раните, намалява отока, сти-
мулира обновяването на кожата.

Много важно е да уточним, че Джин-
Джира актив е в модерна козметична 
форма - специална емулсия във вид на 
спрей. Удобен за прилагане, не цапа и 
не изсушава кожата. Безопасен и хипоа-
лергичен - без консерванти, оцветители 
и ароматизатори.

Джин Джира Актив
Пръв избор за чувствителна кожа

ДжинДжира актив е продукт от дер-
мокозметичната серия ДжинДжира. Под-
ходящ е за чувствителна кожа. Той е про-
изведен в модерна козметична форма – 
специална емулсия във вид на спрей. Съ-

държа цинков оксид, екстракт от лайка и 
невен, хидратиращи компоненти и висо-
кокачествени емолиенти.

ДжинДжира актив има защитно, оме-
котяващо, хидратиращо и тонизиращо 
действие върху ко-
жата.

Цинковият ок-
сид създава защитен 
филм, който защи-
тава кожата от въз-
действието на не-
благоприятни външ-

ни фактори. Той се 
използва и като фи-
зичен ултравиоле-
тов филтър в слън-
цезащитната козме-
тика за деца и въз-
растни, като пред-
пазва кожата, отра-
зявайки вредните 
ултравиолетови лъ-

чи на слънцето. екстрактът от невен за-
щитава кожата от раздразнение и предо-
твратява нейното стареене. екстрактът 
от лайка омекотява и тонизира кожа-
та, поддържа я в добро състояние. Хид-

ратантите и емолиен-
тите имитират естест-
вената водно-липид-
на мантия, като оме-
котяват и овлажняват 
кожата и подобряват 
нейната еластичност. 
Те взаимно се допъл-
ват и засилват ефекта 
на активните състав-
ки. ДжинДжира ак-
тив успокоява, овлаж-
нява, омекотява и по-
добрява еластичността 
на кожата.

ДжинДжира актив 
се прилага при деца и 
възрастни 3 пъти днев-
но. Кожният участък се 
напръсква равномер-
но, при нужда се втри-
ва в кожата. Ако е не-
обходимо, се прилага 
до 6 пъти дневно. След 
5-7 дни е уместно да се 
продължи с ДжинДжи-
ра Алба или ДжинДжи-
ра Алба Бебе.

какво означава „много 
остатъчна урина”?

„Остатъчна урина” в пикочния мехур оз-
начава, че след уриниране в мехура е ос-
танала течност. Това се получава при меха-
нична пречка за уринирането. Най-често е 
при увеличението на простатата. Отначало, 
в първия стадий на заболяването, остатъч-
ната урина е малко. Но при остатъчна урина 
над 50 мл обикновено се приема, че заболя-
ването е минало във втория стадий. Нощни-
те ставания са учестени - 4-5 и повече. То-
ва води до безсъние, постоянна умора през 
деня и загуба на самочувствие. Мъжът смя-
та, че вече не е пълноценен и че се налага 
операция. Пациентите обикновено са деп-
ресирани, избягват секс, независимо от то-
ва че ерекцията може и да е запазена. Ури-
нирането зачестява както през нощта, така и 
през деня. Но отделните порции стават по-
малки. При изследването простатата се на-
мира умерено увеличена, но във всеки слу-
чай повече, отколкото в първия стадий. В 
по-напредналите случаи при задръжката на 
урината се получава възпаление на легенче-
то на някой бъбрек. Тогава температурата се 
повишава, болките в кръста се засилват. Те 
не са както при камъни в бъбреците – ос-
три и на спазми, а са въртящи, постоянни. 
Но температурата, която може и да стигне 
до 39 градуса, веднага подсказва, че трябва 
да се мисли за пиелит.

ВНиМаНие! За ВъЗрасТНиТе! При Ос-
Тра ЗаДръжКа На уриНаТа се ПОсТа-
ВЯ КаТеТър

Най-честото усложнение при много оста-
тъчна урина не е инфекцията, а острата за-
дръжка на урината. При доста случаи урини-
рането се възстановява само  след като ми-
нат 2-3 часа. Но не бива да се чака, а вед-
нага да се търси „Бърза помощ”. От острата 
задръжка се излиза, като се постави катетър.

След всяка остра задръжка на урината 
е задължително състоянието да се обсъди 
от специалист и да се реши дали трябва да 
се предприеме оперативно лечение. Греш-
ка е решението да се отлага, като се разчи-
та, че подобно усложнение няма да се поя-
ви отново.

GinGira е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация със 
специалист се обърнете към Клиника БОрОла, софия 1202, 

ул. „Цар симеон“ 52, тел.: +359 2 983 62 03, e-mail: office@borola.
com. За по-богата информация посетете интерактивния сайт 

www.gingira.bg. Можете да поръчате онлайн на www.momo.bg. 

ДжинДжиРа актив –
за първа помощ 
при кожни проблеми
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./

3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

Цена: 

ВИСОК ХОлЕСТЕРОл  - какво може 
да причини и как да се справим

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

страницата: http://tonik.info/cholesterol/ или в аптеките.

лимфните възли 
не обичат компреси

Лимфните възли са 
много чувствителни 
към инфекции и про-
мени в кръвообразу-
ването. Те са първи-
те органи след кожа-
та и лигавиците, които 
посрещат агресивните 
микроби. Около устата 
има няколко пръстена 
от лимфни възли, които 
много лесно реагират 
на инфекции от храна-
та, възпаления на вен-
ците, процеси в зъбите. 
Там се появяват почти 
80% от подуванията на 
лимфните възли. А у 
хората от третата въз-
раст подутият лимфен 
възел не спада бързо, 
защото защитните ре-
акции на възрастните 
са по-вяли.

По принцип на ле-
кар се показва всеки 
лимфен възел, който 
расте бързо, в пакет 
с други възли, и не е 
болезнен. Възлите под 
и зад долната челюст 
често се подуват, те-
зи възли не сигнали-
зират за опасност. Ос-
тавете възела на спо-
койствие. Не го пипай-
те и натискайте, след 
2-3 седмици той ще 
спадне.

Не правете загря-
ващ компрес на по-
дут лимфен възел. 
Има опасност да се 
подуе още повече и 
да загнои. Тези орга-
ни са малкото в тяло-
то ни, които не обичат 
топли компреси!

Когато нивото на холестерола и тригли-
церидите (мазнините в кръвта) стане пре-
калено високо, се увеличава опасността 
от развитие на съдържащите холестерол 
плаки в кръвоносните съдове. С течение 
на времето те причиняват стесняване на 
съдовете, което затруднява кръвотока и 
създава нарушения, известни като атеро-
склероза.

Стесняването на кръвоносните съдове, 
снабдяващи сърцето с кръв (коронарните 
артерии), намалява количеството на до-
ставения кислород до сърдечния мускул. 
Това означава увеличен риск от миокар-
ден инфаркт.

По същия начин намаленото количе-
ство кръвоток към мозъка води до риск от 
мозъчен инсулт. Сниженото кръвоснабдя-
ване на долните крайници води до свърза-
на с натоварване болка и риск от гангрена.

Biotica 1961 ви предлага иновативен 
продукт, комбинация от 100% естествени 
съставки, с чиято помощ можете да нама-
лите нивата на лошия холестерол и да пре-
дотвратите последващи негови натрупва-
ния по възможно най-естествения за ор-
ганизма начин.

КаК Ни ДейсТВа иНОВаЦиОННиЯТ 
ХОлесТерОл КлийНър:

Подкрепя дейността на сърдечно-съ-
довата система.
Поддържа еластичността на кръво-

носните съдове.
Пречиства кръвта от лошия холесте-

рол.
Детоксикира тялото и го пречиства от 

свободни радикали.
Спомага за значителното намалява-

не на вероятността за получаване на ин-
фаркт и инсулт.

 Очиства съдовите стени от натрупа-

ни атеросклеротични плаки.
Поддържа нормалната пропускливост 

на стените на кръвоносните съдове.
Действа като профилактично сред-

ство при рехабилитация при мозъчен ин-
султ, сърдечен инфаркт и други заболява-
ния на сърдечно-съдовата система.

Профилактичното приемане на ХО-
лесТерОл КлийНър помага за поддър-
жане нормални нива на холестерол в 
кръвта.

ХОлесТерОл КлийНър се препоръч-
ва при пациенти със:
хипертония (високо кръвно налягане);
заболявания на сърдечно-съдовата 

система;
прекарани вече инфаркти и инсулти;
наднормено тегло и високо кръвно 

налягане;
диабет;
аритмия и тахикардия;
съсТаВ: 

екстракт от бял трън (7% силимарин) 200 mg
Тази билка има установено лечебно 

действие при чернодробни и жлъчни за-
болявания. Благодарение на нея се под-
силва отделянето на холестеринови плаки 
и триглицериди. Учените са доказали, че 
силимаринът противодейства на ефекти-
те от отровите на най-опасния чернодро-
бен токсин. Богат е на мастноразтворими 
витамини (E, A, D, F ). Съдържа още дефи-
цитни микро- и макроелементи като цинк, 
селен, йод, бор, мед и др.

екстракт от зелен чай 199,6 mg
Чаят съдържа голямо количество ви-

тамин С и антиоксиданти. Съставът на ча-
ените компоненти и досега си остава не-
разгадан докрай. Достоверно е само това, 
че в мъничкото чаено листенце се съдър-
жат до 300 различни елемента, сред кои-

то най-важните са кофеин, танин, етерич-
ни масла и витамини.

екстракт от чесън 100 mg
Укрепва имунната система. Чесънът мо-

же да помогне при високо кръвно наляга-
не, при натрупана плака по стените на кръ-
воносните съдове, за намаляване на висок 
холестерол и артериално втвърдяване. Че-
сънът е чудесен източник на антиоксидан-
ти, има противовъзпалителни свойства, бо-
гат е на витамин В6, който е необходим за 
здравето.

Ниацин (витамин В3) 100 mg
Важен е за правилното кръвообраще-

ние и здравословното функциониране на 
нервната система. Поддържа нормалните 
функции на стомашно-чревния тракт и е от 
съществено значение за правилния мета-
болизъм на протеините и въглехидратите.

Фолиева киселина 400 мкг
Фолиевата киселина е водоразтворим 

витамин (витамин В9), който е необходим за 
клетъчното деление и растеж, като участва 
в биосинтезата на нуклеиновите киселини.
Витамин с (аскорбинова киселина) 200 mg

На първо място той подобрява дейност-
та на белите кръвни телца, които от своя 
страна имат функцията да откриват, разру-
шават и елиминират вирусите, бактериите 
и раковите клетки. Белите кръвни телца на 

хора, които приемат витамин С в порядъка 
на 2 до 3 г дневно, се отличават със значи-
телно по-голяма активност.

Препоръчителен прием:
2 капсули дневно след хранене, при-

ети с достатъчно количество вода. Спе-
циалистите препоръчват 3-месечен при-
ем, за да получите най-добри резултати, 
но може да започнете да чувствате някои 
от предимствата и подобренията и мно-
го по-рано.



16.V. - 22.V.2018 г.
20

2

БългарсКи20 Медицина Дълголетие

Пийте по чаша вода 
на гладно сутрин
Топлата вода на 

гладно събужда тя-
лото ни и активира 
процесите в него. 

Така денят не са-
мо за съзнанието ни, 
но и за тялото ни ве-
че може да започне. 
Ако е хладка или то-
пла, тя не причинява 
стрес, както студена-
та, но помага за де-

токсикацията, акти-
вира перисталтиката 
и регулира наднор-
меното тегло.

Поне една чаша 
топла вода сутрин 
дори може да помог-
не за излекуване на 
някои болести. Осо-
бено тези свързани 
с храносмилателна-

та и отделителната 
системи. 

Топлата вода раз-
гражда натрупаните 
по стените на сто-
маха и червата шла-
ки и помага за тях-
ното извеждане из-
вън тялото. 

Разрежда кръвта 
и така намалява на-
прежението върху 

кръвоносните съдо-
ве, може да помог-
не за коригиране на 
налягането – ниско 
или високо. 

Извеждайки ток-
сините от органи-
зма ни, всички орга-
ни работят по-добре 
и като цяло се чувст-
ваме по-здрави. 

„Синдромът на тежките крака“ 
и какво представлява ХВН

Болестта на хилядолетието, ко-
ято покосява краката и днес 
не дава покой на много мъже 

и жени. Тя се нарича хронична ве-
нозна недостатъчност (ХВН). Чес-
то пъти не обръщаме внимание на 
ежедневната тежест и слабост в кра-
ката и го отдаваме на временната 
умора или отмаляване. Но ако те-
зи болезнени явления ни измъчват 
със завидно постоянство, си заслу-
жава да се замислим за това, че е 
напълно възможно това да са пър-
вите признаци на хронична веноз-
на недостатъчност.

 По усреднени медицински данни 
при 75% от жените и 66% от мъже-
те в развитите държави се наблю-
дават начални признаци на хронич-
на венозна недостатъчност. Според 
статистиката 41%  от българите над 
18-годишна възраст страдат от раз-
ширени вени.  През последните го-
дини венозната недостатъчност бе-
лежи толкова широко разпростра-
нение, че много специалисти я на-
ричат „болестта на 21 век”. Тежестта 
в краката е първият стадий на раз-
ширените вени и е едно от най-чес-
то срещаните оплаквания  незави-
симо от физическото натоварване 
и двигателната активност.

„синдромът на тежките крака“ 
обикновено се появява по време на 

движение и се изразява в умора, ко-
ято ограничава желанието за физи-
ческа активност.

Най-често „тежките крака“ през 
зрялата възраст се дължат на раз-
ширени вени. Освен умора и тежест 
в краката засегнатите описват бол-
ка, отичане, зачервяване, топла ко-
жа, сърбеж, изтръпване, чести нощ-
ни крампи, хиперпигментация на 
кожата на глезените, паякообраз-
ни (мрежовидни) вени, както и раз-
ширяване на подкожните вени на 
прасците и стъпалата.

Хроничната венозна недоста-
тъчност (ХВН) е заболяване с под-
чертано прогресиращ характер и 
обединява заболяванията на веноз-
ната система на долните крайници, 
придружени от венозна клапна не-
достатъчност, запушване или стесня-
ване на магистралните венозни съдо-
ве, нарушение на венозното кръво-
обращение и трофични изменения на 
кожата и подкожната тъкан.

Има много  причини за развитие-
то на хронична венозна недостатъч-
ност – варикозно разширяване на ве-
ните, вродени заболявания на веноз-
ната система, продължителна работа 
в седнало или изправено положение, 
липсата на физическа активност, над-
норменото тегло, бременност и раж-
дане, прием на хормонални препа-

рати,  неудобни обувки и високите 
токчета, незначителните контузии на 
краката и дори наследственият фак-
тор — всичко това може да доведе 
до ХВН.

Заболяването е предшествано от 
един нулев стадий и 6 (шест) прог-
ресиращи такива.  Нулевият стадий 
е, когато видимо няма нищо по кра-
ката, няма разширени вени, но в края 
на работния ден или от обед нататък 
краката започват да тежат. Първият 
стадий е придружен със слабо изра-
зена болка и се появяват мрежовид-
ни кръвоносни съдове, както и еди-
нични увеличени вени. Във втория 
стадий на заболяването вече има 
множество разширени вени с раз-
лична големина и варикозни възли. 
Третият стадий е придружен със си-
лен оток, появяващ се няколко часа 
след ставане, с тенденция да се пре-
върне в постоянен. Четвърти ста-
дий - на фона на видимите признаци 
на ХВН се появяват промени в цвета 
на кожата – тя потъмнява (от светло-
кафяво до по-тъмно). В петия стадий 
вече има белези от прекарани язви 
и в шестия стадий са т.нар. варикоз-
ни язви. С течение на времето язви-
те започват да се появяват и съвсем 
спонтанно –  отначало заздравяват 
за месец-два, после за шест месеца, 
а някои остават и за постоянно.

Заболяването е сериозно и лече-
нието трябва да се започне още от 
нулевия стадий.

За ОБлеКЧаВаНе На 
сиМПТОМиТе иМа НОВ и 

уНиКалеН ПО съсТаВ гел За 
ВъНшНО ПрилОжеНие и Масаж -

 ВиТалег гел
 Виталег гел е средство за ло-

кално приложение и е предназ-
начен:
 За всички хора, страдащи от 

отоци по краката, придружени с те-
жест и подуване.
 За хора, при които се наблюда-

ват изменения на капилярната мре-
жа и поява на паякообразни вени.
 За хора, подложени на продъл-

жителни статични натоварвания 
(продължително седене или стое-
не на крак).
 За жени, които ходят с обувки 

на високи токчета.
 За бременни.
 За хора с наднормено тегло.

Търсете Виталег гел в аптеките
За въпроси и контакти: 

актамед Фарма ООД
Тел. 0897 860 116
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ОБЕЗБОляВАЩ 
АКуПуНКТуРЕН АПлИКАТОР

За ВсеКи ДОМ

лекарят 
съветва

Облекчава
 болките в гла-
вата, гръбнач-

ния стълб,  
ставите, по-

добрява кръво-
обращението, 
отпуска муску-
лите и нерви-

те.
Поръчки 

на тел. 0888/254210
Ако не ви помогне, може да   

го върнете в 14-дневен срок.

ЦеНа 19,98 лВ. 

"Аз съм си поръчала. Получих го, толкова бях 
скептично настроена, но въпреки това го поръ-
чах. Почистих и го поставих на кръста - там, къ-
дето ми беше най-големият проблем. Бях скована 
- не можех да мръдна. И, ооо - щастие! - постепен-

но бoлкатa yтихна и съм заcпалa. За пъpви път 
oт мeceц xoдeх бeз тази отвратителна болка. 
Поставям два до три пъти на ден в продължение 
на вече месец. Болката отшумя. Аз пиша тoва, 
защото го изпитах. Сама на себе си не вярвам.''

Г-жа Захаринка Стоянова на страницата на Обезбол АА: 

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ !

„СИРИУС-Д“ -
хранителна добавка, 

подпомагаща 
възстановяването 
при здравословни 

проблеми

"сириус-Д" 
 e  ХраНиТелНа ДОБаВКа, 

ПОДПОМагаща  
ВъЗсТаНОВЯВаНеТО При:
 автоимунни 

заболявания - 
множествена склероза, 
сьогрен, хашимото.

 Коксартроза, 
гонартроза, дискова 
херния, Бехтерев.

 инсулт, инфаркт, 
аритмия, високо 
кръвно.

 Очни - перде, глаукома, 
разлепване на 
ретината, дегенерация 
на макулата.

 Простата,  кисти, миома, 
черен дроб.

 стомашно-чревни.
 разширени вени и 

хемороиди.

- Как се запознахте с 
храната "сириус-Д"?  

- Много години се по-
знавам със създателя й 
проф. Димитров. Той е ви-
ден учен, създател на мно-
го  нововъдения в светов-
ната практика. В продъл-
жение на много  години 
той работи и за създаване-
то на хранителни добавки, 
подпомагащи възстановя-
ването при здравослов-
ни проблеми. Така стига 
и до създаването на тази 
добавка, която аз ползвам 
в продължение на някол-
ко години.  Нямам сери-
озни проблеми със здра-
вето, но  я консумирам и 
благодарение на нея мога 
да продължавам да правя 
сложни  операции, въпре-
ки че съм над 70-годишна 
възраст. 

- Как храната подпо-
мага възстановяването 
на здравето? 

- В много случаи са не-
обходими източници на 
белтъчини, които първо 
да съдържат всички ами-
нокиселини и второ мно-
го бързо да се усвояват. 
Единствен засега такъв 
продукт е "Сириус-Д". Тази 
така наречена хранителна 
добавка довежда до бързо 
възстановяване на много 
дегенеративно промене-
ни тъкани и органи. Мно-
го важно е, че тя резор-
бира болната, нефункци-
онална  тъкан от цялото 
тяло. Поради това подпо-
мага възстановяването 
на повечето органи. Има-
ме случаи на голямо по-
добрение при страдащи 
от глаукома и множестве-
на склероза. Възстановя-
ва също  черен дроб, бъ-
бреци, жлъчка, много оч-
ни заболявания. Решител-
но подобрява и стомаш-
но-чревни проблеми ка-
то рефлукс, гастрит, язва.  
Тази хранителна добавка 
подпомага отпушването 
на на кръвоносните съ-
дове и изчистването на 
плаките от тях. Поради 
това може да подпомог-
не възстановяването при 
страдащи от сърдечно-съ-
дови нарушения, разши-
рени вени, оросяване на 
крайниците и мозъка. Ед-
на важна функция на този 
продукт е, че подпомага 
възстановяването на  хру-
щялната тъкан в ставите и 
помага на хора с пробле-
ми в колене, таз, гръбна-
чен стълб.

- Как се употребява?  
- Този продукт е напъл-

но натурален, безвреден 
и не причинява никави 
странични явления. В не-
го има хранителни веще-

Доц. лозанов - хирург

За консултация  
и поръчки: 0878918498, 
0898573092 - георгиев

www  siriusd.biz
ства, които не се съдър-
жат в обикновената ни 
храна. Без консерван-
ти и добавки с неблаго-
приятен ефект. Може да 
се консумира неограни-
чено време. Предозира-
не няма. Няма ограниче-
ния във възрастта.  Мо-
же да се приема заедно 
с  лекарства и по време 
на всякакви медицински 
интервенции. Това е су-
ха пухкава прах. В един 
буркан има около 20 су-
пени лъжици. Приема се 
двукратно - сутрин и ве-
чер един час преди хра-
нене. За хора до 60 кг по 
2 супени лъжици с връх 
сутрин и вечер,  над 60 
кг по 3 с.л. сутрин и ве-
чер, над 80 кг по 4 с. л. 
сутрин и вечер. Курсът 
на лечение е индивиду-
ален.  Желателно е да се 
приема поне 3 месеца, но 
най-добре 6 месеца.

- Други ефекти има 
ли?  

- Премахва целулит. 
Премахва белези. Под-
младява кожата.
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софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПу, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

Изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а,  

ет. 1 (до трамв.  
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

КОгАТО ШИПОВЕТЕ СКОВАТ 
гРЪБНАЧНИя НИ СТЪлБ

СОФИя, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОВДИВ, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
ВИДИН, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПОВЯДайТе В НашиТе слуХОПрОТеЗНи ЦеНТрОВе:

Все още не е напълно изяснена причината 
за появата на т.нар. шипове (остеофити), но ед-
но е ясно: всяка травма от удар, падане и др., 
както и нарушената обмяна на веществата, те-
жък физически труд, възрастови изменения, 
фамилната обремененост и др. оказват влияние 
върху образуването на шиповете. Самият „шип” 
представлява непълноценно самонадстроява-
не на костта от организма под формата на из-
растък. Такива израстъци се образуват по про-
тежение на целия гръбначен стълб, тазобедре-
ните, коленните стави и др. Много често бол-
ките в главата се дължат на шипове във врата. 
Ишиасът, изтръп-
ванията на горни-
те крайници, час-
тичните парези 
на долните край-
ници могат да се 
дължат  на шипо-
ве в гръбнака. Ши-
повете в гръбнач-
ния стълб предиз-
викват намалява-
не на двигателна-
та му активност, 
забелязва се все 
по-често сутреш-
на скованост, болки при определени движе-
ния, както и при промяна на времето. Понякога 
остеофитите могат да прораснат така, че да се 
съединят и да образуват т. нар. костни мостове.

Погрешно е да се смята, че шиповете не се 
лекуват, естествено изключва се фактът, ако се 
търси помощ в крайния стадий на заболяване-
то. Установено е,че много добър ефект имат ма-
нуалните и кинезитерапевтичните методи. Та-
кива се прилагат в ЦеНТър За Масажи “БиО 

еНергО сПеКТър”. Над 100 вида манипулатив-
ни техники на специалния японски масаж са в 
състояние да отпуснат пренапрегнатите и да 
заякчат отслабените мускули в шийно-рамен-
ния и гръбначния отдел, след което се прис-
тъпва към отблокиращи тракции. Целта е да 
се възстанови мускулатурата, да се подобри 
статиката и динамиката на гръбнака. Паралел-
но се прилагат аурикулотерапия, акупресура, 
подходяща физиотерапия и класически  масаж 
с етерично-терапевтични масла. Целият този 
комплекс засилва кръвообращението и лим-
фотока в целия организъм, премахва болките,   

ставните блокажи 
и раздвижва всич-
ки стави и ставни 
връзки. Нещо по-
вече – във ВЪЗ-
СТАНОВИТЕЛНИЯ 
СПА ЦЕНТЪР на 
фирмата този ком-
плекс се допълва с 
топлинни (инфра-
руж термокабина) 
и водни (хидрома-
сажни) процедури 
с използването 
на болкоуспокоя-

ващи, тонизиращи и релаксиращи продукти 
от Мъртво море. В домашни условия се пре-
поръчва специална възстановителна японска 
гимнастика, с която се цели допълнително да 
се поддържа нормален мускулен тонус и став-
на подвижност.

Нека не се забравя, че гръбначният стълб е 
опората на цялото тяло и именно профилакти-
ката и навременното лечение ще бъдат гаран-
ция за неговата добра функция.

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.)

ПромоЦионална Цена: 

МоЯта таЙна За 
ЗДРава ПРоСтата

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

страницата http://tonik.info/manmax/ или в аптеките. 

ТОЗИ ПРОСТИчъК МЕТОД Е 
ДОСТъПЕН ЗА ВСЕКИ. ТОЙ ПОМАГА 

НА 93% ОТ ХОРАТА.

Здравейте, приятели. Ис-
кам да споделя полезна ин-
формация с всеки, който знае 
какво е болка при уриниране 
и нарушена ерекция.

Преди една година аз ус-
пях да се отърва от простати-
та. Направих го за малко по-
вече от 2 месеца, “унищожих” 
хроничния простатит, който 
ме измъчваше от години, а и 
ми се подобри потентност-
та. Простатитът се появи при 
мен преди 8 години. Тогава 
работех по строежите и си 
простудих простатата. Поя-
виха се дърпащи болки, чес-
то уриниране и всичко оста-
нало.

През годините опитах ан-
тибиотици, различни народ-
ни средства, лекари. Получи-
ха се някакви резултати, но 
хроничният простатит си ос-
тана. 

Започнаха проблеми с по-

т е н т -
н о с т -
та, ко-
и т о , 
к а к т о 
к а з а 
докто-
рът, са 
в пря-
ка за-
в и с и -
м о с т 
от за-
б о л я -

ването, а това се случва при 
90% от мъжете, които стра-
дат от простатит. В начало-
то потенцията стана вяла, а 
след това започна понякога 
да изчезва напълно. Аз съм 
само на 47 години и да свър-
ша със сексуалния си живот 
не бях готов.

аз успях да си подобря 
потентността и да се отър-
ва от хроничния простатит 
напълно! Помогна ми препа-
ратът Менмакс, който го ку-
пих, защото ми го препоръ-
ча един възрастен лекар. Но 
той се оказа, че е и най-ефек-
тивен. Освен това ефектът от 
него се усети почти веднага.

Сутрешна ерекция нямах 
от 10 години, още преди про-
блемите с потентността. А 
тук се появи едва няколко 
дни след началото на при-
емането на препарата. Ис-
каше ми се да се нахвърля 

на всички жени около мен, 
добре че наблизо е съпру-
гата ми. С времето от Ме-
нмакс нещата ставаха само 
по-добри.

Започнаха да изчезват 
симптомите на простатита. 
След около 2-3 месеца си на-
правих тестове и те показа-
ха, че простатит няма. Мина-
ха повече от 10 месеца и не-
го (простатита) го няма. 

Препоръчах този препа-
рат на няколко от познатите 
ми и той и на тях им помог-
на. Те също се избавиха от 
хроничния простатит, както 
им изчезнаха и проблемите 
с потентността. 

Погледнете снимката ми! 
Преди една година за първи 
път опитах Менмакс и отто-
гава като че се подмладих с 
10 години. Първия осезаем 
ефект усетих едва след сед-
мица. Болките започнаха да 
изчезват, честото уриниране 
престана. 
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Пролетна картинка

Детски свят За най-малките

Котана

Страницата подготви  Кристина дОБРЕВА

Оцветете рисунката

Катеричката глезанка

Чудното 
огледало

Юнак Мечо

Килимче зелено,
л а л е н ц е 
ч е р в е -
но,

д о 
н а р -
циса зла-
тен
зюмбюл ароматен.
От клоните бели
кънтят птичи трели.

Рояк пеперуди
от сън се съ-

буди.
А 

кол-
ко пче-

лици,
а колко мушици!

Под син небосвод
тупти нов живот!

уляна иВаНОВа

Слънчицето топло грее,
пойно птиче сладко пее.
В това прекрасно време
на прага Рекси сладко дреме,
а белоснежната Котана
да кърми малките захвана.
„Колко хубава е Снежка
с тази мека бяла дрешка!
А палавото ми юначе –
жълтоокото котаче,
с бляскавите си очи

пръска слънчеви лъчи!”

Щастлива майка е Котана,
но защо ли, защо задряма?
Отдалеч се стрелна ястреб,
захапа Снежка за вратлето,
готов да полети в небето.
Завърза се жесток двубой,

но… ястребът загуби
в тоз неравен бой.

Рекси – верният приятел,
на котките доброжелател,
чул врявата, прескочи прага
и с мощното си „бау-бау!”
сложи край на тази сага.

Двете котета игриви
край Котана са щастливи. 
Тя ги храни и ги мие,
с мека лапичка ги трие
да са пухкави и чисти,
с бляскави очи лъчисти.

лили ВеНеЦиЯНОВа

Хей, дечица, ало, ало,
вижте мойто огледало –
уж е здраво, уж е право,
а оглежда много криво!
В него бялото е сиво.
Старите се виждат млади,

като бели шоколади.
Малките със страх 

надничат,
че на бабички 

приличат.
Котката е като 

мишка,
на главата с

 едра шишка.
К у ч е т о 
пролайва 

жалко,
станало на 
х а м с т е р , 
малко.
А пък цве-

тето червено
е напълно 

променено.
То се вижда 

като трънка -
грапава, бодлива, 

тънка.
Куклата ми – мойто 

мече,
как ли ще изглежда

 утре?
Сигурно със страшна мутра!
Хей, дечица, ало, ало,
аз на мойто огледало
зная навиците лоши.
Нека никой не го троши!
Щом със кърпа го избърша,
навиците ще му свършат!

Богоя саПуНДжиеВ

В гъсталака сред гората
клони е разперил дъб,
а по него във кората
зее отвор с объл ръб.

Там навярно са живели
птици в пролетните дни
и наесен отлетели
бързо в топлите страни.

Катеричката глезанка
както мина на бегом,
стана новата стопанка
на напуснатия дом.

И започна да оглежда
всеки ъгъл, всеки ред,
че щом вземе да подрежда,
всичко да й е наред.

Тук ще сложи орехчета,
там пък – сладки лешници,
ядки всякакви парчета
и безброй шишарчици.

Но ще трябва и вратичка,
зимата щом зафучи,
че добрата катеричка
като лист ще изхвърчи.

Та потърси тя кълвача
своя ум да прояви
и, разбира се, ковачът
чудна врата сътвори!

Катеричката щастлива
заживя във този рай!
Тази приказка красива
нека продължи безкрай!

Младен ПЕТРОВ

Тръгна Мечо на разходка
с бавна, тромава походка,
да обходи той гората,
да разтъпче си краката.

Зайо Байо срещна Мечо
и му вика отдалече:
- Где така си тръгнал, братко,
ти кажи ми ясно, кратко!

- Що да кажа, аз не зная.
Нещо сутринта оттам излая.
Ще отида да проуча
и на кол ще го набуча!

И отново Мечо тръгна,
но не щеш ли, нещо мръдна,
в храсталака се е скрило
най-страшното плашило.

Мечо храстите разгърна,
погледа си той извърна:
малко кученце трепери,
с очи го то измери.

Хукна Мечо презглава да бяга,
сякаш гонят го с тояга.
През гората той запраши,
че… от кученцето се изплаши!

росана ПешеВа, Дупница

Силвия ЙОРДАНОВА 
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Лондонският мирен договор

Видях и чух убийците

Верен син на РМС

Двайсети век започ-
ва трудно за бъл-
гарската държава. 

Едва десетилетие след 
началото на века на Бал-
канския полуостров се 
разиграва кръвопролит-
ната Балканска война 
(1912-1913), която при-
ключва официално на 
17 май (30 май нов стил) 
1913 г. с подписването 
на Лондонския мирен 
договор между държа-
вите от Балканския съюз 
(България, Сърбия, Гър-
ция и Черна гора) и Ос-
манската империя.

Клаузите на този дого-
вор са насочени главно 
“към идеята България ни-
кога да не става най-сил-
ната  и най-просперира-
щата държава на Балкан-
ския полуостров”. Дого-
ворът е резултат от про-
дължителни преговори 
между воюващите стра-
ни и активната намеса 
на големите европейски 
държави, които успяват 
да ограничат военните 
придобивки на съюзни-
ците за сметка на Осман-
ската империя и новата 
албанска държава. 

Какви са условията и 
предпоставките за под-
писването на този дого-
вор?

От края на септември 
до началото на ноември 
1912 година, по време на 
Балканската война, съюз-
ническите армии завла-
дяват почти всички ев-
ропейски територии на 
Османската империя, ко-
ито по-късно тя е при-
нудена да отстъпи – Ма-
кедония, Албания, Епир, 
Косово, Санджак, Бело-
морска и Одринска Тра-
кия. На 29 октомври Ве-
ликият везир Кямил па-
ша изпраща телеграма до 

цар Фердинанд, в коя-
то изказва желание за 
сключване на прими-
рие. България може 
да приключи войната 
при много благопри-
ятни условия, но Фер-
динанд има други на-
мерения. На 4 ноем-
ври по негова запо-
вед българските вой-
ски атакуват укрепе-
ната Чаталджанска по-
зиция. Така на 4-5 но-
ември 1912 година бъл-
гарските войски претър-
пяват тежко поражение 
при Чаталджа, което во-
ди до сключване на при-
мирие на 20 ноември. 
Едно от условията му е 
преговорите за мирния 
договор да започнат до 
края на месеца.

Мирната конферен-
ция е открита в дворе-
ца “Сейнт Джеймс” в Лон-
дон на 3 декември. 

Османската делегация 
се ръководи от министъ-
ра на търговията Муста-
фа Решид паша. Предста-

вител на българите 
там е Стоян Данев, 
а Стоян Новакович 
– на сърбите. Инте-
ресите на Черна го-
ра са защитавани от 
Лазар Миюшкович, 
а за гръцките се бо-
ри Елевтериос Ве-
низелос. Прегово-
рите се проточват 
заради неотстъпчи-
востта на османци-
те по отношение на 
Одринска Тракия.

Османската им-
перия е непреклон-
на и настоява да по-
лучи Одрин. Бъл-
гарското правител-
ство пропуска стра-

тегическата възможност 
да има автономна Маке-
дония по подобие на би-
вшата Източна Румелия. 
Българите не успяват и 
да се договорят с турци-
те за Беломорска Тракия 
и Странджа. Фердинанд 
настоява за държавна 
граница по линията Ми-
дия-Родосто с остров Са-
мотраки и вярва, че цяла 
Македония със Солун ще 
е негова. Тези стремежи 
на българската диплома-
ция срещат съпротивата 
на Великите сили. 

Преговорите се про-

точват. На 4 януари 
1913 година посланици-
те на Австро – Унгария, 
Германия, Италия, Фран-
ция и Англия в Цариград 
принуждават Османска-
та империя да отстъпи 
Одрин на България и да 
предостави егейските 
острови на разпорежда-
не на Великите сили. Ос-
манското правителство 
се съгласява, но ден по-
късно (10 януари) е сва-
лено в резултат на дър-
жавен преврат. Новото 
османско правителство, 
начело с Махмуд Шевкет 
паша протаква отговора 
си на условията за мир и 
на 16 януари съюзниците 

прекъсват мирните пре-
говори.

Бойните действия се 
подновяват. След упори-
ти боеве турските атаку-
ващи части са разбити и 
отхвърлени от контра-
атакувалите ги българ-
ски войски. Пропадат и 
опитите на турската ар-
мия да постигне успех 
при Чаталджа. Турският 
план за настъпление се 
проваля. На 13 март 1913 
година силната Одрин-
ска крепост пада в ръ-
цете на съюзниците – по-
беда, която впечатлява 

цяла Европа. Претърпя-
ла тежки поражения, Ос-
манската империя е при-
нудена за втори път да 
иска мир.

Подновените прего-
вори в Лондон отново 
се направляват от Вели-
ките сили, които се въз-
ползват от влиянието си 
и поставят условията из-
цяло в тяхна полза. Под-
тиквана от Германия и 
Австро-Унгария, Румъ-
ния предявява искане 
да получи Южна Добру-
джа като компенсация за 
разширяването на съю-
зниците на юг и за неу-
тралитета й във войната. 

Австро-Унгария и Гер-
мания настояват за съз-
даване на независима 
албанска държава, кое-
то не се харесва на Сър-
бия и Гърция и те увели-
чават претенциите си в 
Македония. Това пък во-
ди до изостряне на про-
тиворечията с България 
и става предпоставка за 
разпадане на Балкан-
ския съюз.

Виждайки назрява-
щия нов балкански кон-
фликт, под натиска на Ве-
ликите сили, британски-
ят външен министър Еду-
ард Грей приканва стра-
ните да подпишат дого-
вора, въпреки че не са 
преодолели разногласи-

ята помежду си. 
Клаузите не предвиж-

дат никакъв разумен на-
чин на разпределение на 
отстъпените от Турция 
територии между бал-
канските съюзници. 

Лондонският мирен 
договор не урежда до-
ри размяната на военно-
пленници или дължими-
те на победителите во-
енни репарации. Поста-
новява се само създава-
нето на специални съюз-
нически комисии по те-
зи въпроси. Това е пред-
поставка за избухнали-
те противоречия между 
съюзниците и съответно 
за избухване на Втората 
Балканска война.

Договорът в ника-
къв случай не е небла-
гоприятен за България, 
но под въздействието 
на големите победи, из-
воювани със силата на 
българското оръжие, 
максималистично на-
строените сили в бъл-
гарското общество на-
чело с цар Фердинанд 
издигат абсурдния ло-
зунг „Всичко или ни-
що“. Емоциите, плод на 
лични амбиции, вземат 
връх над здравия поли-
тически разум и Бълга-
рия се приближава към 
своята първа нацио-
нална катастрофа.

Нашите поколения ни-
кога няма да забравят го-
дините, когато фашистки-
ят кървав терор заливаше 
измъчената ни страна. Па-
метни ще останат годините 
1941, 1942 и 1943. Послед-
ната е най-ужасната, най-
черната. През 1943 в не-
прогледна декемврийска 
нощ, с навъсено чак до зе-
мята небе и ръсещ студен 
есенен дъжд фашистите от-
немат живота на младия патриот, смел партиза-
нин и предан борец Младен Йорданов. 

Роден е през 1917 г. в бедно селско семей-
ство, той израства в мизерия, рано остава сирак. 
Коравия залък хляб трябва да изкарва като сел-
ски ратай. Посещавал училището в селото, къ-
дето завършва III клас. Трудностите на живота 
обаче го заставят да не продължи образование-
то си. Идва в Лом и се хваща на занаят – шивач.  
Като отговорник на ОК на РМС за цялата Лом-
ска околия Младен се справя с всяка възложе-
на задача. Оценявайки дейността му, органи-
зацията го издига за секретар на РМС. Когато 
разбира, че полицията е по петите му, минава 
в нелегалност. 

През лятото на 1943 г. разположението на пар-
тизаните в Ломското поле е посочено от преда-
тел. Групата се разпръсва. Има и заловени. Мла-
ден успява да се спаси. Полицията обаче е по пе-
тите му. Той се прехвърля от с. Стара махала в 
с. Аспарухово. В злокобната нощ на 11 срещу 12 
декември 1943 г., когато в тъмнината проблясват 
само щиковете на оскотелите фашистки палачи, 
той се опитва да излезе от кордона, който се за-
тяга все по-плътно в края на селото, откъдето 
започва полето. Двама войници го забелязват и 
се спускат към него. Кратка престрелка. Едини-
ят куршум в челото му се оказва смъртоносен. 

Днес квартал в Лом носи неговото име.
георги ПеТрОВ, лом

Имах възможност да 
присъствам на народ-
ния съд в Провадия, 
Варненска област. Ви-
дях и чух убийците на 
много антифашисти от 
този край. Например 
полицейският прис-
тав Аврамов в продъл-
жение на няколко ча-
са разказва за арести-
те, побоищата и убий-
ствата на редица анти-
фашисти. Поручик Агов, 
участвал в много раз-
стрели на ятаци и пар-
тизани, твърде хладно-
кръвно говори как без 
съд и присъда са раз-
стреляни 18 души край 
село Ганчево (Партиза-
ни), Варненско. Той спо-
дели, че на връщане от 
с. Ганчево към Шумен 
се отбили в кръчмата на 
с. Злокучан (Ивански) да 
се почерпят. В разговор 
на чашка някои от пре-
ките убийци се оплака-
ли, че агентите от Про-
вадия, които присъст-
вали на разстрела, на-
бързо взели от джобо-
вете на убитите някои 

неща, а на тях нищо не 
дали.

Максим Иванов от гр. 
Дългопол призна пред 
съда участието си в раз-
стрела на 18 антифаши-
сти, но бил принуден на-
сила от началниците си 
да стори това. Така пред 
съда се редуваха пре-
ките и косвените убий-
ци. Всички те признаха 
своята вина. За доказа-
но незначителна вина 
съдът освободи някол-
ко души. В залата на на-
родния съд бяха подсъ-
димите, но там присъст-
ваха и близките на уби-
тите антифашисти. Те 
тихо, чрез плач изли-
ваха своята мъка. Пла-
чеше съпругата на Пе-
тко Иванов, оставил пет 
невръстни деца. Плаче-
ше съпругата на убития 
Добри Славов, аресту-
ван само седмица след 
сватбата им и после раз-
стрелян. Тресеше се от 
плач майката на До-
бри Ненов – студент по 
право, който все носе-
ше червената студент-

ска шапка, с която по-
тъна в черната яма на 
с. Ганчево.

Костите на убитите 
50 души антифашисти 
и досега се намират в 
паметника и костница 
на с. Партизани, Вар-
ненска област. Осъде-
ните на смърт в Прова-
дия са седем души. Ос-
таналите са с различни 
присъди.

Изминаха много го-
дини оттогава, но и сега 
неофашистите злосло-
вят срещу народния съд 
в България. Те знаят, че 
народните съдилища са 
създадени с решение на 
Русия, САЩ, Франция и 
Англия с цел да бъдат 
наказани виновните фа-
шисти за техните злоде-
яния.

Във Франция са раз-
гледани 124 751 дела. 
Постановени са 7037 
смъртни присъди. В 
Норвегия бяха привле-
чени под отговорност 
46 600 чиновници, в Хо-
ландия – 78 000, в Унга-
рия – 26 000, в Дания 

– 15 000, в Германия – 
100 000, в Чехослова-
кия, Югославия и Румъ-
ния – по 15 000. В Бъл-
гария подсъдимите се 
оказаха 11 120 човека.

Чрез присъдите на 
народния съд народи-
те по света наказаха фа-
шистките престъпни-
ци. В нито една стра-
на те не са оневинени 
– единствено в Бълга-
рия. Оказа се, че остан-
ките от фашистите и но-
вите им последователи 
са най-активни у нас и 
в днешно време.

Под прикритието на 
десни политици те най-
активно чрез долни лъ-
жи и манипулации зло-
словят за „черния” со-
циализъм и оневиня-
ват кръвожадния фа-
шизъм.

Но на народ, който 
преживя жестокостите 
на безчовечния фаши-
зъм, са му ясни скри-
тите тъмни намерения 
на неофашистите. Той 
няма да позволи да ги 
осъществи, защото на-
родната памет е жива!

Никола НеНОВсКи, 
шумен

Сградата, в която  
е подписан договорът

Български офицери празнуват превземането на Одрин
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БългарсКи 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 16 Май
06:00 Истинската война на тронове, 

еп. 2
07:00 Забранена история, еп. 2
07:45 Загадки в музея, еп. 2
08:30 Приказки от кралския гарде-

роб
09:25 Шпионските тайни за бившия 

крал, еп. 1
10:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
11:00 Забранена история, еп. 2
11:50 География на убийствата, еп. 1
12:40 География на убийствата, еп. 2
13:25 Мъртвият викинг15:35 

Забранена история, еп. 2
16:25 Страхотни изобретения, еп. 18
16:55 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 8
17:45 Загадки в музея, еп. 2
18:30 Забранена история, еп. 6
19:20 Конспирация, еп. 8
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
21:00 Шпионските тайни за бившия 

крал, еп. 2
21:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
22:40 II световна война, еп. 10, еп. 1
23:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
00:25 Забранена история, еп. 4
01:15 Страхотни изобретения, еп. 18
01:45 Митове и чудовища, еп. 4
02:35 Страхотни изобретения, еп. 11
03:35 Загадки в музея
05:10 Забранена история, еп. 6

ЧеТВърТъК, 17 Май
06:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
07:10 Загадки в музея, еп. 3
08:00 Мъртвият викинг
10:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 4
11:00 Забранена история, еп. 3
11:45 Гении на древния свят
13:50 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
14:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
15:30 Забранена история, еп. 3
16:20 Страхотни изобретения, еп. 19
16:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
17:40 Загадки в музея, еп. 3
18:25 Забранена история, еп. 1
19:15 Конспирация, еп. 9
20:05 Жени воини, еп. 1
21:00 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 2
21:50 Убийци от древността, еп. 9
22:40 II световна война, еп. 10, еп. 2
23:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
00:25 Забранена история, еп. 5
01:15 Страхотни изобретения, еп. 19
01:45 Митове и чудовища, еп. 5
02:35 Страхотни изобретения, еп. 12

03:35 Загадки в музея, еп. 4
04:20 Загадки в музея, еп. 8
05:10 Забранена история, еп. 6

ПеТъК, 18 Май
06:00 Строители на замъци, еп. 1
07:10 Забранена история, еп. 3
08:00 Загадки в музея, еп. 4
08:50 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
09:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
10:30 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 5
11:20 Забранена история, еп. 4
12:10 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
13:00 Личният живот на кралските 

особи, еп. 2
13:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
14:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 8
15:30 Забранена история, еп. 4
16:20 Страхотни изобретения, еп. 20
16:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
17:40 Загадки в музея, еп. 4
18:25 Забранена история, еп. 2
19:15 Конспирация, еп. 10
20:05 Жени воини, еп. 2
21:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 1
22:05 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
23:10 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
00:15 Забранена история, еп. 6
01:05 Страхотни изобретения, еп. 20
01:35 Митове и чудовища, еп. 6
02:20 Страхотни изобретения, еп. 13
03:20 Загадки в музея
04:50 Забранена история, еп. 5
05:35 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 2
съБОТа, 19 Май

06:25 Страхотни изобретения, еп. 18
07:00 Забранена история
11:10 II световна война, еп. 10, еп. 11
12:05 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
13:00 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
13:55 Времето, което промени света, 

еп. 6
14:25 Времето, което промени света, 

еп. 7
14:50 Опасна Земя, еп. 3
15:45 Реформацията: Свещената 

война на Европа
16:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
17:35 Мъртвият викинг, еп. 5
18:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
19:15 Истинската война на тронове, 

еп. 3
20:05 В изгнание, еп. 7
21:00 Селцето, еп. 1
22:00 Че Гевара: Отвъд мита
22:55 101 герои на 20 век, еп. 7

23:50 Черни операции от далечното 
минало, еп. 7

00:45 Убийци от древността, еп. 9
01:35 Машини за убиване, еп. 3
02:25 Митове и чудовища, еп. 1
03:45 Загадки в музея, еп. 6
04:30 Загадки в музея, еп. 10
05:15 101 герои на 20 век, еп. 7

НеДелЯ, 20 Май
06:10 Забранена история, еп. 2
07:00 Загадки в музея
09:20 В изгнание, еп. 7
10:15 Селцето, еп. 1
11:20 Конспирация
13:00 Най-големите измами
14:40 Забранена история
16:10 Последните крале-воини на 

Европа, еп. 2
17:10 Тайните на шестте съпруги
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
21:00 Селцето, еп. 2
22:00 Истинската война на тронове
22:55 Забранена история
00:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
01:30 Конспирация, еп. 7
02:20 Митове и чудовища, еп. 2
03:40 Загадки в музея
05:20 Реформацията: Свещената 

война на Европа
ПОНеДелНиК, 21 Май

06:15 Забранена история, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 15
07:25 Загадки в музея, еп. 5
08:10 В търсене на съкровището на 

нацистите
09:55 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
10:45 Забранена история, еп. 5
11:35 Писмата на кралица Виктория: 

истинското лице на един мо-
нарх, еп. 1

12:40 Писмата на кралица Виктория: 
истинското лице на един мо-
нарх, еп. 2

13:45 Мао Дзедун в цветове
14:35 Че Гевара: Отвъд мита
15:40 Забранена история, еп. 5
16:30 Страхотни изобретения, еп. 21
17:00 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3
17:50 Загадки в музея, еп. 5
18:35 Забранена история, еп. 3
19:25 Престъпността през войната, 

еп. 1
20:15 Жени воини, еп. 3
21:10 Шестте съпруги на Хенри VIII, 

еп. 4
22:00 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 1
23:00 II световна война, еп. 10, еп. 3
23:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
00:40 Забранена история, еп. 1
01:30 Страхотни изобретения, еп. 21
02:00 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 1
02:50 Страхотни изобретения, еп. 14
03:45 Загадки в музея, еп. 8

04:30 Загадки в музея, еп. 12
05:15 Забранена история, еп. 1

ВТОрНиК, 22 Май
06:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

3
07:00 Забранена история, еп. 4
07:45 Загадки в музея, еп. 6
08:30 Мао Дзедун в цветове
09:15 Че Гевара: Отвъд мита
10:15 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
11:05 Забранена история, еп. 6
11:50 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята, 
еп. 1

12:40 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха историята

13:30 Реформацията: Свещената 
война на Европа

14:22 Помпей: 48 часа до бедствие-
то, еп. 1

15:25 Забранена история, еп. 6
16:15 Страхотни изобретения, еп. 22
16:45 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
17:35 Загадки в музея, еп. 6
18:25 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 1
19:30 Престъпността през войната, 

еп. 2
20:20 Истинската война на тронове, 

еп. 1
21:10 Мъртвият викинг, еп. 6
22:00 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 2
23:00 II световна война, еп. 10, еп. 4
23:55 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
00:45 Забранена история, еп. 2
01:35 Страхотни изобретения, еп. 22
02:00 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 2
02:50 Страхотни изобретения, еп. 15
03:45 Загадки в музея, еп. 9
04:30 Загадки в музея, еп. 1
05:15 Забранена история, еп. 4

срЯДа, 23 Май
06:05 Истинската война на тронове, 

еп. 3
07:00 Забранена история, еп. 5
07:45 Загадки в музея, еп. 7
08:30 Шпионските тайни
10:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
11:00 Забранена история, еп. 1
11:50 География на убийствата
13:25 Мъртвият викинг, еп. 5
14:25 Помпей
15:25 Забранена история, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения, еп. 23
16:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 7
18:20 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 2
19:20 Престъпността през войната, 

еп. 3
20:10 Истинската война на тронове, 

еп. 2
21:00 Истинският Юлий Цезар

22:00 Помпей
23:00 II световна война, еп. 10, еп. 5
23:55 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3
00:45 Забранена история, еп. 3
01:35 Страхотни изобретения, еп. 23
02:00 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 3
02:50 Страхотни изобретения, еп. 16
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 2

ЧеТВърТъК, 24 Май
06:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
07:05 Загадки в музея, еп. 8
07:50 Мъртвият викинг
10:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
10:50 Забранена история, еп. 2
11:40 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
12:40 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
13:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
14:24 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 3
15:25 Забранена история, еп. 2
16:15 Страхотни изобретения, еп. 24
16:45 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
17:35 Загадки в музея, еп. 8
18:20 Помпей
19:20 Престъпността през войната
20:10 Истинската война на тронове
21:00 Че Гевара: Отвъд мита
22:00 Черни операции от далечното 

минало, еп. 1
22:50 II световна война, еп. 10, еп. 6
23:45 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
00:35 Забранена история, еп. 4
01:25 Страхотни изобретения, еп. 24
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 4
02:45 Страхотни изобретения, еп. 17
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 3

ПеТъК, 25 Май
06:05 Строители на замъци, еп. 2
07:00 Забранена история, еп. 5
07:50 Загадки в музея, еп. 9
08:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
09:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
10:15 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 4
11:05 Забранена история, еп. 3
11:55 Личният живот на кралските 

особи, еп. 3
12:45 Личният живот на кралските 

особи, еп. 4
13:30 Султанът и светецът
14:21 Истинският Юлий Цезар
15:20 Забранена история, еп. 3
16:10 Страхотни изобретения, еп. 25
16:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
17:30 Загадки в музея, еп. 9

18:20 Истинският Юлий Цезар
19:20 Престъпността през войната, 

еп. 5
20:10 Истинската война на тронове, 

еп. 4
21:00 Помпей
00:15 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
01:02 Забранена история, еп. 5
01:50 Страхотни изобретения, еп. 25
02:20 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 5
03:05 Страхотни изобретения, еп. 18
04:05 Загадки в музея
05:35 Страхотни изобретения, еп. 24

съБОТа, 26 Май
06:00 Че Гевара: Отвъд мита
07:00 Забранена история
11:15 II световна война, еп. 10, еп. 12
12:10 В търсене на съкровището на 

нацистите
14:00 Времето, което промени света
14:55 Мощта на вулканите, еп. 1
15:55 Истинската война на тронове, 

еп. 1
16:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
17:35 Мъртвият викинг, еп. 6
18:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
19:15 Истинската война на тронове
20:05 Вълци, еп. 1
21:00 Селцето, еп. 2
22:00 Американската мечта на Боби 

Кенеди
22:55 101 герои на 20 век, еп. 8
23:50 Черни операции от далечното 

минало, еп. 8
00:45 Убийци от древността, еп. 1
01:35 Машини за убиване, еп. 4
02:25 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 6
03:45 Загадки в музея
05:15 101 герои на 20 век, еп. 8

НеДелЯ, 27 Май
06:10 Забранена история, еп. 4
07:00 Загадки в музея
09:20 Селцето
11:30 Конспирация
13:15 Най-големите измами
14:10 Забранена история
15:50 Последните крале-воини
16:55 Помпей
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
21:00 Селцето, еп. 3
22:00 Истинската война на тронове, 

еп. 4
22:55 Забранена история, еп. 3
23:45 Забранена история, еп. 4
00:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
01:30 Конспирация, еп. 8
02:20 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 1
03:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 1
04:30 Загадки в музея, еп. 6
05:20 Империя на царе еп. 1

ПОНеДелНиК, 28 Май
06:25 Страхотни изобретения, еп. 7
07:10 Загадки в музея, еп. 10
08:00 Султанът и светецът
08:55 Помпей
10:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 5
10:50 Забранена история, еп. 4
11:40 История за две сестри, еп. 1
12:30 История за две сестри, еп. 2
13:20 Че Гевара: Отвъд мита
14:20 Американската мечта на Боби 

Кенеди
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения, еп. 26
16:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 8
17:30 Загадки в музея, еп. 10
18:15 Забранена история, еп. 4
19:05 Престъпността през войната, 

еп. 6
19:55 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 1
21:00 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 1
22:05 Империя на царе еп. 1
23:10 II световна война, еп. 10, еп. 7
00:05 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
00:55 Забранена история, еп. 6
01:45 Страхотни изобретения, еп. 26
02:15 Майстори на шпионажа, еп. 1
03:00 Страхотни изобретения, еп. 19
04:00 Загадки в музея
05:30 Забранена история, еп. 2

ВТОрНиК, 29 Май
06:15 Мао Дзедун в цветове
07:05 Загадки в музея, еп. 11
07:50 Че Гевара: Отвъд мита
08:50 Американската мечта на Боби 

Кенеди
09:50 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
10:35 Американската мечта на Боби 

Кенеди
11:40 Забранена история, еп. 5
12:30 Шестте съпруги на Хенри VIII
14:10 Империя на царе еп. 1
15:15 Забранена история, еп. 5
16:05 Страхотни изобретения, еп. 27
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 1
17:30 Загадки в музея, еп. 11
18:15 Забранена история, еп. 5
19:05 Престъпността през войната, 

еп. 1
19:55 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
21:00 Истинската война на тронове, 

еп. 1
21:50 Плантагенетите: Най-кървава-

та британска династия, еп. 1
22:40 II световна война, еп. 10, еп. 8
23:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
00:25 Забранена история, еп. 1
01:15 Страхотни изобретения, еп. 27
01:45 Майстори на шпионажа, еп. 2
02:35 Страхотни изобретения, еп. 20
03:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 3
04:20 Загадки в музея, еп. 8

срЯДа, 16 Май
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
16:30 „Точен прицел” – кри-

минален с уч. на Денис 
Куейд, Форест Уитакър, 
Матю Фокс, Брус Макгил, 
Едгар Рамирез, Сигорни 
Уивър, Уилям Хърт 

18:30 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Димящи аса” – екшън с 
уч. на Райън Рейнолдс, 
Рей Лиота, Бен Афлек, 
Анди Гарсия, Джеръми 
Пивън, Крис Пайн, Алекс 
Роко 

00:10 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”

ЧеТВърТъК, 17 Май
06:00 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:15 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
09:30 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
10:30  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
16:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 10
17:00 „Аса и осмици” – уестърн 

с уч. на Тим МакКой, 
Луана Уолтърс, Уилър 
Оакман, Дж. Франк Глен-
дън, Чарлз Стивънс, Ърл 
Ходинс 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 23

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Трансформърс: Отмъще-
нието“ – екшън–фантас-
тика с уч. на Шая Лебьоф, 
Мегън Фокс, Джош 
Дюамел, Тайрийз Гибсън, 
Джон Туртуро, Кевин 
Дън, Рейн Уилсън, Джули 
Уайт 

01:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

02:00 Еротичен телепазар
ПеТъК, 18 Май

06:00 „Питайте Джим“ – сери-
ал, сезон 5

06:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 5

07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
16:30 „Холивудски ченгета” – 

екшън–комедия с уч. на 
Харисън Форд, Джош 
Хартнет, Лена Олин, Брус 
Гринууд, Дуайт Йокам, 
Исая Уошингтън, Лолита 
Давидович, Мартин Лан-
дау 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 23

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Червеният ъгъл” – три-
лър с уч. на Ричард Гиър, 
Бай Линг, Брадли Уит-
форд 

00:30 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

01:30 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

04:00 Еротичен телепазар
съБОТа, 19 Май

06:00 „Звярът” – сериал, сезон 
1

07:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

07:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 6, 2 епизода

10:00  „Да се посмеем”
10:30 „Червеният ъгъл” – три-

лър с уч. на Ричард Гиър, 

Бай Линг, Брадли Уит-
форд 

13:00 „Национална лотария”
13:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 
10, 2 епизода

15:00 „Червената Соня”– ек-
шън с уч. на Арнолд 
Шварценегер, Бригите 
Нилсен, Сандал Бергман 

17:00 „Трансформърс: Отмъще-
нието“ – екшън–фантас-
тика с уч. на Шая Лебьоф, 
Мегън Фокс, Джош 
Дюамел, Тайрийз Гибсън, 
Джон Туртуро, Кевин 
Дън, Рейн Уилсън, Джули 
Уайт 

20:00 „40–годишният дев-
ственик” – комедия с уч. 
на Стив Карел, Катрин 
Кийнър, Пол Ръд, Романи 
Малко, Сет Роугън, Ели-
забет Банкс, Лесли Ман, 
Джейн Лунч 

22:20 „Тринайсет” – сериал, 
сезон 1

23:20  Професионална борба: 
„Първична сила”

00:20 Еротичен телепазар
НеДелЯ, 20 Май

06:00 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 
10, 3 епизода

07:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 6, 2 епизода

10:00  „Да се посмеем”
10:30 „Холивудски ченгета” – 

екшън–комедия с уч. на 
Харисън Форд, Джош 
Хартнет, Лена Олин, Брус 
Гринууд, Дуайт Йокам, 
Исая Уошингтън, Лолита 
Давидович, Мартин Лан-
дау 

13:00  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 
10, 4 епизода

15:30 „40–годишният дев-
ственик” – комедия с уч. 
на Стив Карел, Катрин 
Кийнър, Пол Ръд, Романи 
Малко, Сет Роугън, Ели-
забет Банкс, Лесли Ман, 
Джейн Лунч 

18:00 „Агент Солт“ – екшън с 
уч. на Анджелина Джоли, 
Лив Шрайбър, Чиуетел 
Еджиофор, Андре Бро-
уър 

20:00 „Доблестни мъже” – 
драма с уч. на Том Круз, 
Джак Никълсън, Деми 
Мур, Кевин Бейкън, Кий-
фър Съдърланд, Кевин 
Полак, Джеймс Маршъл, 
Джей Ти Уолш, Кристо-
фър Гус, Мат Крейвън 

23:00 Професионална борба: 
„Челен сблъсък” 

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

ПОНеДелНиК, 21 Май
06:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5, 2 епизода
17:00 „Червената Соня” – ек-

шън с уч. на Арнолд 
Шварценегер, Бригите 
Нилсен, Сандал Бергман 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 23

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Снайперисти 2: Обсег на 
стрелба” – екшън с уч. на 
Кол Хаузър, Джош Кели, 
Даниел Савре, 

Джейсън Уонг, Джеси Гарсия, 
Стивън Ланг, Есай Мора-
лес, Велислав Петров, 
Ралица Паскалева 

00:10 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

01:10 Еротичен телепазар 
03:20 „Национална лотария”

ВТОрНиК, 22 Май
06:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3 
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Доблестни мъже” – дра-

ма 
19:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Пазителите на съкрови-
щето” – приключенски 
филм с уч. на Раул Бова, 
Ана Фрийл, Фолкер Брух, 
Флорентине Ламе 

00:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

01:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 23 Май
06:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5, 2 епизода
16:50 „Смокинг“ – екшън–ко-

медия с уч. Джеки Чан, 
Дженифър Лав Хюит, 
Джейсън Айзък, Деби 
Мазар, Питър Стормеър, 
Джеймс Браун 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 23

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Димящи аса 2“ – екшън 
с уч. на Том Беринджър, 
Клейн Крауфорд, Вини 
Джоунс, Томи Фланаган, 
Маури Стърлинг 

23:45 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

00:45 Еротичен телепазар
02:50 „Национална лотария”

ЧеТВърТъК, 24 Май
06:00 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
15:00 „Черният списък“ – сери-

ал, сезон 1

16:00 „Питайте Джим“ – сери-
ал, сезон 5, 2 епизода

17:00 „Пазителите на съкрови-
щето” – приключенски 
филм с уч. на Раул Бова, 
Ана Фрийл, Фолкер Брух, 
Флорентине Ламе 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 23

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Трансформърс: Тъмната 
страна на Луната“ – ек-
шън–фантастика

01:10 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

02:10 Еротичен телепазар
ПеТъК, 25 Май

06:00 „Питайте Джим“ – сери-
ал, сезон 5

06:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 5

07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 1
08:45 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 3
10:00 „Черният списък“ – сери-

ал, сезон 1
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 23
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 1
14:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 4
15:00 „Черният списък“ – сери-

ал, сезон 1
15:50 „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 5, 2 епизода
16:45 „Сурова сделка” – екшън 

с уч. Арнолд Шварце-
негер, Катрин Харолд, 
Дарън Макгавин, Сам 
Уонамейкър, Ед Лаутър

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 24

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 20

21:00 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

22:00 „Кръв и пот“ – крими-
нална комедия с уч. на 
Марк Уолбърг, Дуейн 
Джонсън, Антъни Маки, 
Тони Шалуб, Ед Харис, 
Роб Кордри 

00:30 „Скорпион“ – сериал, 
сезон 2

01:30 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

03:50 Еротичен телепазар

съБОТа, 26 Май
06:00 „Звярът” – сериал, 

сезон 1
07:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм
07:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 6, 3 епизода
11:00  „Приключението „По-

сейдон” – приключенски 

екшън с уч. на Адам 
Болдуин, Браян Браун, 
Рутгер Хауер, Стив Гу-
тенберг, C. Томас Хауъл, 
Питър Уелър, Клайв 
Мантъл, Алекс Кингстън , 
I част

13:00 „Национална лотария”
13:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 
10, 2 епизода

14:30 „Сурова сделка” – екшън 
с уч. Арнолд Шварце-
негер, Катрин Харолд, 
Дарън Макгавин, Сам 
Уонамейкър, Ед Лаутър 

16:40 „Трансформърс: Тъмната 
страна на Луната“ – ек-
шън–фантастика с уч. 
на Шая Лебьоф, Джон 
Малкович, Тайрийз 
Гибсън, Джош Дюамел, 
Патрик Демпси, Франсис 
Макдормънд, Кевин Дън, 
Роузи Хънтингтън–Уай-
тли, Джули Уайт, Джон 
Туртуро 

20:00 „Браво, момчето ми!” – 
комедия с уч. на Адам 
Сандлър, Анди Самбърг, 
Лейтън Мийстър, Ванила 
Айс, Тони Орландо, Уил 
Форте, Сюзън Саран-
дън, Майло Вентимиля, 
Джеймс Каан 

22:20 „Тринайсет” – сериал, 
сезон 1

23:20  Професионална борба: 
„Първична сила”

00:20 Еротичен телепазар

НеДелЯ, 27 Май
06:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 
10, 3 епизода

07:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 6, 3 епизода

11:00 „Приключението „По-
сейдон“ – приключенски 
екшън

12:50  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 
10, 4 епизода

15:30 „Браво, момчето ми!” – 
комедия 

18:00 „Заместникът” – екшън 
с уч. на Жан–Клод Ван 
Дам, Джули Кокс, Алън 
Маккена, Уилям Таплей, 
Иън Вирго 

20:00 „Шифърът на Леонардо” 
– трилър с уч. на Том 
Ханкс, Жан Рено, Одри 
Тоту, Иън Маккелън, Пол 
Бетани, Алфред Молина, 
Юрген Прохнов 

23:00 Професионална борба: 
„Челен сблъсък” 

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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БългарсКи26 Най-гледаните тв програми

16 Май, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Изкуството на войната
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов 

14:15 Клик  
14:30 Анзак: В лицето на войната – 

филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR 

17 Май, ЧеТВърТъК
06:30 България сутрин 
09:30 Кисинджър - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

14:15 Клик 
14:30 50 Cent – пътят към върха – 

филм
15:00 В света на Бритни Спиърс – 

филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

18 Май, ПеТъК
06:30 България сутрин 
09:30 Кисинджър – филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“  
14:15 Клик 
14:30 Анджелина Джоли – поглед 

отвътре - филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

19 Май, съБОТа
06:30 Операция: „История“  
07:30 1421 – когато Китай откри 

света – филм 
08:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева 

09:30 Състезанието на живота им 
– филм

10:00 Страната на изобретателите 
– филм

10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 
Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
14:45 Клик
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Сага за Форсайтови – сери-
ал, драма 

21:30 Новините ON AIR

22:00 Мъже в сянка – сериал, по-
литическа драма

23:00 Банклейди – екшън, био-
графичен, Германия, 2013 г.; 
режисьор: Кристиан Алвар; 
в ролите: Кен Дюкен, Хени 
Рийнтс, Надежда Бреник

20 Май, НеДелЯ
06:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

07:30 1421 – когато Китай откри 
света – филм 

08:30 Колела – автомобилно пре-
даване с Константин Томов 

09:00 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

09:30 Състезанието на живота им 
– филм

10:00 Страната на изобретателите 
– филм

10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 
Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: „История“ 
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Линиите на Уелингтън – ис-

торически сериал
20:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Два дни, една нощ – драма, 

Белгия/Франция/Италия, 
2014 г.; режисьор: Жан-Пиер 
Дарден, Люк Дарден; в ро-
лите: Марион Котиар, Фар-
бицио Ронджионе, Катрин 
Сале 

00:30 Новините ON AIR 
21 Май, ПОНеДелНиК

06:30 България сутрин 
09:30 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

14:15 Клик 
14:30 Дешифровчикът – филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Касабов 
и Томислав Русев

23:00 Довереникът – исторически 
сериал

00:00 Новините ON AIR 
00:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 
22 Май, ВТОрНиК

06:30 България сутрин 
09:30 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

14:15 Клик 
14:30 Истинските гадни копилета 

– филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR 

23 Май, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов 

14:15 Клик  
14:30 Изкуството на войната 
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR

17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Операция: „История“  

24 Май, ЧеТВърТъК
06:30 България сутрин 
09:30 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

14:15 Клик 
14:30 Кисинджър - филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов 

25 Май, ПеТъК
06:30 България сутрин - важните 

неща рано сутрин 
09:30 Дарвин – бъдещето на видо-

вете - филм
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“  
14:15 Клик 
14:30 Кисинджър - филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Дивото зове – приключен-

ски сериал, семеен
16:40 Едно френско село - истори-

чески сериал 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с 

коментар с Ганиела Ангело-
ва

20:30 Едно френско село - истори-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

01:30 Новините ON AIR  

26 Май, съБОТа
06:30 Операция: „История“  
07:30 Другото лице на кралица 

Елизабет – филм 
08:30 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева 

09:30 Състезанието на живота им 
– филм

10:00 Страната на изобретателите 
– филм

10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 
Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
14:45 Клик
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Сага за Форсайтови – сери-
ал, драма 

21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Нашествията на варварите 

– комедия, криминален, 
Франция, Канада, 2003 г.; 
режисьор: Денис Аркан; в 
ролите: Реми Жирар, Стефан 
Росо

00:40 Новините ON AIR 
01:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: „История“ -  пре-

даване с Росен Петров 
04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 

05:30 Q&A – отговори на важните 
въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

27 Май, НеДелЯ
06:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

07:30 Другото лице на Елтън Джон 
– филм 

08:30 Колела – автомобилно пре-
даване с Константин Томов 

09:00 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

09:30 Състезанието на живота им 
– филм

10:00 Страната на изобретателите 
– филм

10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 
Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: „История“ 
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Жертвата – политически 

сериал
20:00 Сага за Форсайтови – сери-

ал, драма 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Филомена – драма, био-

графичен, САЩ, Велико-
британия, Франция, 2013 г.; 
режисьор: Стивън Фриърс; 
в ролите: Джуди Денч, Стив 
Куган

00:40 Новините ON AIR  
01:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов 

04:30 VIB 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция: „История“ -  пре-

даване с Росен Петров 

Фокс
срЯДа, 16 Май

06:00 Кости  еп. 1
06:45 Кости  еп. 2
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 6
08:00 Последният човек на 

Земята еп. 7
08:25 Малкълм еп. 18
08:55 „Досиетата Х“, еп. 3
09:50 Излъжи ме еп. 6
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 1
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 2
12:35 Дълбоката държава еп. 7
13:30 Макгайвър еп. 21
14:25 Кости  еп. 1
15:20 Кости  еп. 2
16:15 Последният човек на 

Земята еп. 8
16:40 Последният човек на 

Земята еп. 9
17:10 Психаротерапия еп. 9
17:35 Психаротерапия еп. 10
18:05 „Досиетата Х“, еп. 4
19:00 Излъжи ме еп. 7
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 3
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 4
22:00 Легион еп. 7 

Science Fiction
22:55 Макгайвър еп. 22
23:50 Кости  еп. 3
00:50 Кости  еп. 4
01:45 Семейство Симпсън еп. 1
02:10 Семейство Симпсън еп. 2
02:30 Слийпи Холоу еп. 11
03:15 Малкълм еп. 18
03:40 Психаротерапия еп. 9
04:05 Психаротерапия еп. 10
04:25 Семейство Симпсън еп. 1
04:50 Семейство Симпсън еп. 2
05:10 Слийпи Холоу еп. 11

ЧеТВърТъК, 17 Май
06:00 Кости  еп. 3
06:45 Кости  еп. 4
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 8
08:00 Последният човек на 

Земята еп. 9
08:25 Малкълм еп. 19
08:55 „Досиетата Х“, еп. 4
09:50 Излъжи ме еп. 7
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 3
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 4
12:35 24: Наследството еп. 4
13:30 Макгайвър еп. 22
14:25 Кости  еп. 3
15:20 Кости  еп. 4
16:15 Последният човек на 

Земята еп. 10
16:40 Последният човек на 

Земята еп. 11
17:10 Психаротерапия еп. 11
17:35 Психаротерапия еп. 12
18:05 „Досиетата Х“, еп. 5

19:00 Излъжи ме еп. 8
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 5
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 6
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 17
22:55 Макгайвър еп. 23
23:50 Кости  еп. 5
00:50 Кости  еп. 6
01:45 Семейство Симпсън еп. 3
02:10 Семейство Симпсън еп. 4
02:30 Слийпи Холоу еп. 12
03:15 Малкълм еп. 19
03:40 Психаротерапия еп. 11
04:05 Психаротерапия еп. 12
04:25 Семейство Симпсън еп. 3
04:50 Семейство Симпсън еп. 4
05:10 Слийпи Холоу еп. 12

ПеТъК, 18 Май
06:00 Кости  еп. 5
06:45 Кости  еп. 6
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 10
08:00 Последният човек на 

Земята еп. 11
08:25 Малкълм еп. 20
08:55 „Досиетата Х“, еп. 5
09:50 Излъжи ме еп. 8
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 5
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 6
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 17
13:30 Макгайвър еп. 23
14:25 Кости  еп. 5
15:20 Кости  еп. 6
16:15 Последният човек на 

Земята еп. 12
16:40 Последният човек на 

Земята еп. 13
17:10 Психаротерапия еп. 13
17:35 Психаротерапия еп. 14
18:05 „Досиетата Х“, еп. 6
19:00 Излъжи ме еп. 9
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 7
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 8
22:00 Империя еп. 17
22:55 Светкавицата еп. 1
23:50 Кости  еп. 7
00:50 Кости  еп. 8
01:45 Семейство Симпсън еп. 5
02:10 Семейство Симпсън еп. 6
02:30 Слийпи Холоу еп. 13
03:15 Малкълм еп. 20
03:40 Психаротерапия еп. 13
04:05 Психаротерапия еп. 14
04:25 Семейство Симпсън еп. 5
04:50 Семейство Симпсън еп. 6
05:10 Слийпи Холоу еп. 13

съБОТа, 19 Май
06:00 Хавай 5-0 еп. 23
06:45 Хавай 5-0 еп. 24
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 1
08:25 Малкълм еп. 2
08:55 Малкълм еп. 3
09:20 Малкълм еп. 4
09:45 Малкълм еп. 5

10:10 Войници  1994
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 2
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 3
13:55 Смешни хора, еп. 1
16:50 Малкълм еп. 2
17:15 Малкълм еп. 3
17:40 Малкълм еп. 4
18:10 Малкълм еп. 5
18:35 Светкавицата еп. 8
19:30 Трон: Заветът  

Science Fiction
22:00 Империя еп. 17
22:55 Дълбоката държава еп. 7
23:55 Екзорсистът еп. 4
00:50 Светкавицата еп. 8
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 1
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 2
03:15 Войници  1994
04:50 Светкавицата еп. 8
05:35 Семейство Симпсън еп. 

22

НеДелЯ, 20 Май
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 4
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 5
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 6
08:30 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 7
09:25 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 8
10:20 Смешни хора, еп. 1
13:15 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 9
14:10 Трон: Заветът  

Science Fiction
16:45 Малкълм еп. 6
17:15 Малкълм еп. 7
17:40 Малкълм еп. 8
18:10 Малкълм еп. 9
18:35 Светкавицата еп. 9
19:30 Последният кадър 
21:30 Семейство Симпсън еп. 3
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 17
22:55 Легион еп. 7 

Science Fiction
23:55 „Атланта“  еп. 7
00:25 „Атланта“  еп. 8
00:50 Светкавицата еп. 9
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 3
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 4
03:15 Малкълм еп. 6
03:40 Малкълм еп. 7
04:00 Малкълм еп. 8
04:25 Малкълм еп. 9
04:50 Светкавицата еп. 9
05:35 Семейство Симпсън еп. 4

ПОНеДелНиК, 21 Май
06:00 Кости  еп. 7
06:45 Кости  еп. 8
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 12
08:00 Последният човек на 

Земята еп. 13
08:25 Малкълм еп. 21
08:55 „Досиетата Х“, еп. 6
09:50 Излъжи ме еп. 9

10:45 От местопрестъпление-
то: Маями еп. 7

11:40 От местопрестъпление-
то: Маями еп. 8

12:35 Империя еп. 17
13:30 Светкавицата еп. 1
14:25 Кости  еп. 7
15:20 Кости  еп. 8
16:15 Последният човек на 

Земята еп. 14
16:40 Последният човек на 

Земята еп. 15
17:10 Психаротерапия еп. 15
17:35 Психаротерапия еп. 16
18:05 „Досиетата Х“, еп. 7
19:00 Излъжи ме еп. 10
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 9
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 10
22:00 Екзорсистът еп. 5
22:55 Светкавицата еп. 2
23:50 Кости  еп. 9
00:50 Кости  еп. 10
01:45 Семейство Симпсън еп. 7
02:10 Семейство Симпсън еп. 8
02:30 Американците еп. 1
03:15 Малкълм еп. 21
03:40 Психаротерапия еп. 15
04:05 Психаротерапия еп. 16
04:25 Семейство Симпсън еп. 7
04:50 Семейство Симпсън еп. 8
05:10 Американците еп. 1

ВТОрНиК, 22 Май
06:00 Кости  еп. 9
06:45 Кости  еп. 10
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 14
08:00 Последният човек на 

Земята еп. 15
08:25 Малкълм еп. 22
08:55 „Досиетата Х“, еп. 7
09:50 Излъжи ме еп. 10
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 9
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 10
12:35 Ръш еп. 5
13:30 Светкавицата еп. 2
14:25 Кости  еп. 9
15:20 Кости  еп. 10
16:15 Последният човек на 

Земята еп. 16
16:40 Последният човек на 

Земята еп. 17
17:10 Психаротерапия еп. 17
17:35 Психаротерапия еп. 18
18:05 „Досиетата Х“, еп. 8
19:00 Излъжи ме еп. 11
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 11
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 12
22:00 Дълбоката държава еп. 8
22:55 Светкавицата еп. 3
23:50 Кости  еп. 11
00:50 Кости  еп. 12
01:45 Семейство Симпсън еп. 9
02:10 Семейство Симпсън еп. 

10
02:30 Американците еп. 2

03:15 Малкълм еп. 22
03:40 Психаротерапия еп. 17
04:05 Психаротерапия еп. 18
04:25 Семейство Симпсън еп. 9
04:50 Семейство Симпсън еп. 

10
05:10 Американците еп. 2

срЯДа, 23 Май
06:00 Кости  еп. 11
06:45 Кости  еп. 12
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 16
08:00 Последният човек на 

Земята еп. 17
08:25 Малкълм еп. 1
08:55 „Досиетата Х“, еп. 8
09:50 Излъжи ме еп. 11
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 11
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 12
12:35 Дълбоката държава еп. 8
13:30 Светкавицата еп. 3
14:25 Кости  еп. 11
15:20 Кости  еп. 12
16:15 Последният човек на 

Земята еп. 18
16:40 Всичко е под контрол 

еп. 1
17:10 Психаротерапия еп. 19
17:35 Психаротерапия еп. 20
18:05 „Досиетата Х“, еп. 9
19:00 Излъжи ме еп. 12
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 13
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 14
22:00 Легион еп. 8 

Science Fiction
22:55 Светкавицата еп. 4
23:50 Кости  еп. 13
00:50 Кости  еп. 14
01:45 Семейство Симпсън
02:30 Американците еп. 3
03:15 Малкълм еп. 1
03:40 Психаротерапия еп. 19
04:05 Психаротерапия еп. 20
04:25 Семейство Симпсън еп. 

11
04:50 Семейство Симпсън еп. 

12
05:10 Американците еп. 3

ЧеТВърТъК, 24 Май
06:00 Кости  еп. 13
06:45 Кости  еп. 14
07:35 Последният човек на 

Земята еп. 18
08:00 Всичко е под контрол еп. 

1
08:25 Малкълм еп. 2
08:55 „Досиетата Х“, еп. 9
09:50 Излъжи ме еп. 12
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 13
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 14
12:35 24: Наследството еп. 5
13:30 Светкавицата еп. 4
14:25 Кости  еп. 13
15:20 Кости  еп. 14

16:15 Всичко е под контрол 
еп. 2

16:40 Всичко е под контрол 
еп. 3

17:10 Психаротерапия еп. 21
17:35 Психаротерапия еп. 22
18:05 „Досиетата Х“, еп. 10
19:00 Излъжи ме еп. 13
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 15
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 16
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 18
22:55 Светкавицата еп. 5
23:50 Кости  еп. 15
00:50 Кости  еп. 16
01:45 Семейство Симпсън еп. 

13
02:10 Семейство Симпсън еп. 

14
02:30 Американците еп. 4
03:15 Малкълм еп. 2
03:40 Психаротерапия еп. 21
04:05 Психаротерапия еп. 22
04:25 Семейство Симпсън еп. 

13
04:50 Семейство Симпсън еп. 

14
05:10 Американците

ПеТъК, 25 Май
06:00 Кости  еп. 15
06:45 Кости  еп. 16
07:35 Всичко е под контрол еп. 

2
08:00 Всичко е под контрол еп. 

3
08:25 Малкълм еп. 3
08:55 „Досиетата Х“, еп. 10
09:50 Излъжи ме еп. 13
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 15
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 16
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 18
13:30 Светкавицата еп. 5
14:25 Кости  еп. 15
15:20 Кости  еп. 16
16:15 Всичко е под контрол еп. 

4
16:40 Всичко е под контрол еп. 

5
17:10 Психаротерапия еп. 1
17:35 Психаротерапия еп. 2
18:05 Високо напрежение  еп. 1
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 17
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 18
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 19
22:00 Империя еп. 18
22:55 Светкавицата еп. 6
23:50 Кости  еп. 17
00:50 Кости  еп. 18
01:45 Семейство Симпсън еп. 

15
02:10 Семейство Симпсън еп. 

16
02:30 Американците еп. 5
03:15 Малкълм еп. 3
03:40 Психаротерапия еп. 1

04:05 Психаротерапия еп. 2
04:25 Семейство Симпсън еп. 

15
04:50 Семейство Симпсън еп. 

16
05:10 Американците еп. 5

съБОТа, 26 Май
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 10
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 11
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 12
08:25 Малкълм еп. 6
08:50 Малкълм еп. 7
09:20 Малкълм еп. 8
09:45 Малкълм еп. 9
10:10 Дебелаци
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 13
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями еп. 14
13:55 Семейство Симпсън еп. 6
14:25 Последният кадър 
16:20 Семейство Симпсън еп. 7
16:45 Малкълм еп. 10
17:10 Малкълм еп. 11
17:40 Малкълм еп. 12
18:10 Малкълм еп. 13
18:35 Светкавицата еп. 10
19:30 Гатака
21:35 Семейство Симпсън еп. 8
22:00 Империя еп. 18
22:55 Дълбоката държава еп. 8
23:55 Екзорсистът еп. 5
00:50 Светкавицата еп. 10
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 5
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 6
03:15 Дебелаци
04:50 Светкавицата еп. 10
05:35 Семейство Симпсън еп. 9

НеДелЯ, 27 Май
06:00 От местопрестъплението
08:25 Малкълм
10:10 Последният кадър 
12:05 От местопрестъплението
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Гатака
16:40 Малкълм еп. 14
17:10 Малкълм еп. 15
17:40 Малкълм еп. 16
18:10 Малкълм еп. 17
18:35 Светкавицата еп. 11
19:30 Постоянен мрак 
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 18
22:55 Легион еп. 8
23:55 „Атланта“  еп. 9
00:25 „Атланта“  еп. 10
00:50 Светкавицата еп. 11
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 7
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 8
03:15 Малкълм еп. 14
03:40 Малкълм еп. 15
04:00 Малкълм еп. 16
04:25 Малкълм еп. 17
04:50 Светкавицата еп. 11
05:35 Семейство Симпсън

он еър
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Славия триумфира с Купата на България

Първа шестица - шампионски плейоф

Миролюбиво 
равенство

Измъчена победа

„Канарчетата“ 
спечелиха 
дербито 

 на  Тракия

Мария Гроздева 
със злато 

„А” 
група, 

VIII  
кръг

демирева втора
 в Шанхай

лудогорец стана 
шампион на България по 
футбол в eлитната гру-
па до 19 години. 

Българският халф Ге-
орги Миланов ще напусне 
ЦСКА (Москва) след края 
на сезона.

Александър Зверев 
е новият шампион на 
турнира от серията 
“Мастърс” в Мадрид. На 
финала поставеният 
под №2 германец нади-
гра с 6:4, 6:4 австриеца 
Доминик Тийм (№5) след 1 
час и 18 минути игра и се 
поздрави с втора победа 
срещу него в шестия дву-
бой между двамата. 

Петра Квитова от 
Чехия спечели за тре-
ти път след 2011 и 2015 
г. турнира по тенис на 
червени кортове в Мад-
рид с награден фонд 6,69 
милиона евро. Поставе-
ната под номер 10 Кви-
това се наложи на фина-
ла над холандката Кики 
Бертенс със 7:6 (6), 4:6, 
6:3 след почти три ча-
са игра. 

Волейболният от-
бор на Зенит (Казан) с 
треньор Владимир Алек-
но надделя изключител-
но драматично над ви-
цешампиона на Италия 
Лубе (Чивитанова) с на-
ционала Цветан Соколов 
в състава си с 3:2 (29:27, 
18:25, 23:25, 25:23, 17:15) 
на финала на Шампион-
ската лига, игран пред 
7500 зрители в Казан.

В няколко 
изречения

Отборът на Славия 
е новият носител 
на Купата на Бъл-

гария. "Белите" победи-
ха Левски с 4:2 след из-
пълнения на дузпи пред 
над 33 000 зрители на 
стадион "Васил Левски". 
Големият герой се каз-
ва Георги Петков, кой-
то спаси три 
дузпи: една 
в редовно-
то време на 
Жорди Го-
мес и две 
на Кали Ти-
ам и Роман 
П р о х а з к а 
от изпълне-
ните четири 
срещу него. 
Най-стари-
ят столичен 
клуб спече-
ли своята 
осма купа на страната, 
като прекъсна серията 
си от 22 години без от-
личие и се класира за 
Лига Европа. Последни-
ят триумф на тима беше 
именно срещу "сините" 
през 1996 г.

Най-успешният клуб 
в турнира отново оста-
на с празни ръце. Лев-
скарите надиграха ка-

тегорично своя про-
тивник, но загубиха из-
ключително драматич-
но трети пореден фи-
нал след 2013 и 2015 
г. Синя България отно-
во плаче, като най-ко-
шмарният период за 
Левски продължава. 
26-кратните шампиони 
на страната нямат отли-

чие от 2009 г., което е 
три пъти повече от най-
дългата подобна серия 
на клуба през първите 
95 години от съществу-
ването на тима от "Ге-
рена".

Пет години по-късно 
след изпусната титла на 
"Герена" Славия отново 
съсипа мечтите на Лев-
ски, а главен герой и то-

зи път беше бившият ка-
питан на "сините" Геор-
ги Петков, който е чет-
въртият вратар с най-
много мачове в истори-
ята на Левски - 221 ма-
ча. 42-годишният страж 
има четири титли и три 
купи, които между дру-
гото са последните се-
дем трофея на "сините". 

И н т е -
р е с н о т о 
е, че то-
ва е тре-
ти финал 
в истори-
ята меж-
ду двата 
клуба, ка-
то винаги 
победите-
лят е един 
- тимът от 
к в а р т а л 
"Овча ку-
пел", кой-

то има вече смазващо 
предимство в елимина-
циите срещу "сините" - 
девет на два успеха.

Двата тима не успяха 
да си вкарат гол в про-
дължение на 120 мину-
ти. Редовното време за-
върши 0:0, след като "си-
ните" пропиляха множе-
ство положения, вклю-
чително и дузпа в 12-

ата минута след удар 
на Жорди Гомес, която 
беше спасена от Геор-
ги Петков. Именно вра-
тарят бе основната при-
чина срещата да стигне 
до продължения, тъй ка-
то в 88-ата минута изби 
удар на Обертан в гре-
дата. Бразилската леген-
да Ривалдо беше на три-
буните, като се снима с 
множество фенове, а по-
сле стискаше палци на 
"сините".

Около 33 000 зрите-
ли приветстваха футбо-
листите, като близо 30 
хиляди бяха феновете 
на "сините", които бяха 
приготвили специални 
хореографии в препъл-
нените сектор "В" и сек-
тор "Б". 

слаВиЯ - леВсКи  
0:0 (4:2 след продъл-
жения и дузпи)

1:0 Минчев
1:1 Нашименто
2:1 Ангелов
2:1 Тиам - пропуска 

(Петков спасява)
2:1 Димитров - про-

пуска (Митрев спасява)
2:1 Прохазка - пропу-

ска (Петков спасява)
3:1 Велев 
3:2 Вутов 
4:2 Йомов

Само месец след пре-
избирането й за пре-
зидент на Българския 
стрелкови съюз изклю-
чителната Мария Гроз-
дева показа, че ни най-
малко не смята да от-
стъпва позиции и като 
състезател. Тя спечели 
златен медал в дисци-
плината 25 метра спор-
тен пистолет на състе-

занията за 
С в е т о в н а -
та купа във 
Форт Бе-
нинг, САЩ.  

В квали-
фикацията 
Мария по-
стигна ре-
зултат от 

583 т. и влезе трета на 
финала. 

Там обаче изтъкната-
та ни състезателка по-
каза, че няма да прави 
компромиси и безапе-
лационно спечели фи-
нала с 35 т.

Зад нея останаха Зо-
рана Арунович от Сър-
бия и Анна Коракаки от 
Гърция.

Ботев (Пловдив) побе-
ди Берое с 2:1 в дербито 
на Тракия и охлади амби-
циите на старозагорци да 
изместят Левски от трето-
то място. Резултата откри 
Мартин Камбуров в 43-ата 
минута със своя гол №202 в 
българския футболен елит. 
Жоао Пауло изравни в 51-
ата минута с хубаво изпъл-
нение с десния крак. В края 
бразилският ас на "канар-
четата" донесе успеха на 
своите с второ попадение, 
дошло след чудесен пас на 
капитана Тодор Неделев. 
Срещата се игра на стади-
она в пловдивския квартал 
Коматево пред погледа на 
националния селекционер 
Петър Хубчев. 

БОТеВ - БерОе 2:1
0:1 Камбуров (42)
1:1 Жоао Пауло (51)
2:1 Жоао Пауло (87)

В деня на празника на Лудогорец, който получи 
седмата си титла на България на "Лудогорец Аре-
на", шампионите и Левски завършиха 2:2 в дер-
бито от 8-ия кръг на шампионския плейоф. Този 
резултат остави доволни и двата тима, след като 
"орлите" отпразнуваха своя триумф без пораже-
ние, а "сините" се доближиха до баража за място 
в Лига Европа.

Клаудиу Кешерю беше точен в 4-ата минута от 
дузпа, а Роман Прохазка изравни в 73-ата мину-
та. Аймен Белаид си вкара автогол в 84-ата мину-
та, докато Жерсон Кабрал възстанови равенство-
то в 88-ата минута. 

Преди първия съдийски сигнал играчите на сто-
личани поздравиха шампиона на България с шпа-
лир.  Легендата Йордан Лечков награди шампи-
оните, които бяха аплодирани от 6000 зрители 
по трибуните, след това всички играчи и шефове 
се изкъпаха в шампанско и направиха дежурната 
почетна обиколка с трофея.

луДОгОреЦ - леВсКи 2:2
1:0 Кешерю (4-дузпа)
1:1 Прохазка (73)
2:1 Белаид (84-автогол)
2:2 Кабрал (88) 

Верея измъчи до 
краен предел ЦСКА-
София, но след неве-
роятни намеси на Чер-
ниаускас и немалка до-
за късмет "червените" 
спечелиха с 2:0 госту-
ването на "Трейс аре-
на" в мач от 34-ия кръг 
на Първа лига.  

Александър Барт от-
кри резултата в 64-ата 
минута, а девет мину-
ти по-късно Ролан Ал-
берг удвои след груба 
грешка на домакинския 

страж Цинцарски.
Срещата ще се за-

помни с пет греди - три 
за домакините и две за 
гостите. 

Освен това футболи-
стите на Верея на ня-
колко пъти не успяха да 
реализират очи в очи 
със стража на гостите 
Черниаускас, когато ре-
зултатът все още бе 0:0. 

ВереЯ - ЦсКа-сО-
ФиЯ 0:2
0:1 Александър Барт 64
0:2 Роланд Алберг 73 

Мирела Демирева записа най-доброто си класи-
ране на турнир от Диамантената лига. Още в пър-
вия си старт за сезона сребърната олимпийска ме-
далистка завърши втора в Шанхай. Подготвящата се 
в Холандия под ръководството на местния специа-
лист Маринус ван Лювен българка завърши надпре-
варата в китайския град с резултат от 1.94 метра, 
макар времето в Китай да не беше особено благо-
склонно към атлетите. Тя пропусна първата висо-
чина от 1.80 м, след това преодоля 1.91 м от втори 
опит, на 1.94 м се справи още от първия път, но на 
1.97 м, колкото е и личното й постижение, не успя 
да премине успешно над летвата. Демирева участ-
ва на Диамантената лига в Шанхай през 2016 г., ко-
гато завърши пета с 1.88 м. 

Победата заслужи световната шампионка в зала 
и на открито Мария Ласицкене, която оглави и пла-
нетарната ранглиста за сезона с 1.97 м. 

Тасева с приза „Мария Гигова“
Катрин Тасева от 

клуб „Левски Илиана” 
спечели титлата в мно-
гобоя при жените на 
държавното първен-
ство по художествена 
гимнастика, категория 
"Елит". Тя печели титла-
та за първи път в карие-
рата си. Като шампион-
ка в многобоя Катрин Та-
сева взе и приза на име-
то на великата Мария Ги-
гова, който се учредя-
ва във връзка с нейния 
70-годишен юбилей и 
се връчва за първи път. 
Втора се нареди Боря-
на Калейн (Левски Три-
адица). Бронзовото от-

личие спечели шампи-
онката от миналата го-
дина Невяна Владинова 
(Левски). Катрин Тасева 
стана шампионка на бу-
халки и лента. Тя взе сре-
бърните медали на об-
ръч и на топка. Златото 
на обръч спечели Невя-
на Владинова, а на топка 
-  Боряна Калейн. 

сеПТеМВри - ЧерНО 
МОре 1:2

0:1 Мехди Фенуш 39
0:2 Мехди Фенуш 43
1:2 Мартин Тошев 85 
слаВиЯ - лОКОМОТиВ 

(ПлОВДиВ) 0:3
0:1 Умарбаев (26)
0:2 Ангелов (82)
0:3 Аралица (90)

Баражи за 
7-10-о място
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Началото е поставено на 18 март 
1928 г. В с. Загорци, общ. Нова Заго-
ра, главният учител Стойчо Сербезов 
отправя покана към учителите и жи-
телите на селото за сбирка за осно-
ваване на читалище. Въпреки лошото 
време на поканата се отзовават 47 по-
сетители. Учителят Сербезов откри-
ва събранието с вълнуващи думи за 
значението на читалищата през вре-
ме на робството и Възраждането. По-
сочва и основната му цел  – просвета 
и култура на хората от селото. Събра-
нието взема единодушно решение да 
се основе читалище, което 
да носи името „Про-
света”. Приет 
е устав и е 
и з б р а -
н о 
р ъ -

к о -
в о д -
ство – 
п р е д с е -
дател Стойчо 
Сербезов, Теньо Ха-
рачерев, Слав Попниколов. 
Искрата запалва вечния огън! Родена 
е още една твърдина на българщина-
та, огнище на родолюбие.

Пътят през годините е труден. От 
основаването си до 1938 г. читали-
щето и библиотеката се помещават в 
една от стаите на общината. Органи-
зират се утра, забави, честват се бе-
лежити дати с литературно-музикал-
ни програми. Изнасят се сказки, бесе-
ди, реферати, които събират стотици 
слушатели. През 1931 г. библиотека-
та разполага с 249 книги, вестници и 
списания. Днес читалищната библио-
тека има над 10 000 тома книги, раз-
положени в голяма зала.

Създава се и театър към читалище-
то. През 1930 г. над 400 зрители гледат 

постановката „Дялба”. На читалищна 
сцена се представят пиесите „Бойка”, 
„Братска любов”, „Земя”, ”Вражалец” 
и др. Почти всички пиеси гостуват в 
съседни села, а някои и на сцената на 
театъра в Нова Загора. Ръководител 
на театралната трупа и главен артист 
е Стойчо Сербезов. Много загорчани 
са минали през сцената на театъра ка-
то артисти. Самодейното театрално 
изкуство  продължава с голям успех 
в годините 1945-1980. Много поста-
новки и индивидуални изпълнители 
са отличени на призови места.

Към читалището се съз-
дават певчески и 

танцови със-
тави, кои-

то с из-
п ъ л -

н е -

н и -
я т а 

си пе-
челят сър-

цата на публи-
ката. Под ръковод-

ството на Димитър Москов 
50 участнички в хора за народно пе-
ене изнасят незабравими концерти. 
Няколко сърцати мъже и жени, ръко-
водени от Стоян Халков, радват зри-
телите с изпълнението на кръшни хо-
ра и ръченици. Ученическите худо-
жествени състави от 60-те и 70-те го-
дини оставят трайни следи в читалищ-
ната самодейност.

Годините минават. Читалището ста-
ва част от делниците на населението. 
Запаленият преди 90 години светил-
ник не гасне. Остават живи спомени-
те за славните му години. Жителите 
на селото се връщат към миналото с 
обич и преклонение, с вяра и надеж-
да в бъдещето.

стоян КалПушКОВ  

29Съюзен живот Читалища

Дружество „Зора“ и  клуб 
„Хан  Аспарух" празнуват

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

От баба на внуче

С обич и преклонение

С хленчене интереси не се защитават
Продължение от бр. 19

Съвсем очевидно 
е, че и това ръко-
водство СП-2004 не 
е достигнало до убе-
деността че една за-
щитна организация, 
каквато е СП-2004, 
може да бъде авто-
ритетна и силна и с 
нея да се съобразя-
ват политици и дър-
жавници само ако се 
опира на силата и 
енергията на хора-
та, които защитава. 

Не се ли включат 
енергията и силата 
на масовите пенси-
онери, всички фор-
ми на протестно-за-
щитна дейност ос-
тават само халосни 
патрони. 

Някои браншови 
синдикати, като те-
зи на полицаите, на 

надзирателите и др., 
умело използват то-
зи надежден протес-
тен ход и искания-
та им се удовлетво-
ряват.

Отмина време-
то, когато в Бълга-
рия имаше дузина 
съюзи и съюзчета. 
Сега СП–2004 ня-
ма конкуренти. То-
ва увеличава въз-
можностите на съ-
юза да води ефек-
тивна протестно-за-
щитна дейност. Пък 
и „заспалото” пен-
сионерство дава 
признаци, че поч-
ва да се пробужда. 
Ярък пример за та-
кова пробуждане е 
и обръщението на 
хасковското пенси-
онерско сдружение 
за провеждане на 

национална подпи-
ска за преизчислява-
не на всички пенсии 
и направеното пред-
ложение към пенси-
онерските съюзи да 
поемат организация-
та по събирането на 
подписите. 

 Ето един конкре-
тен повод СП-2004 да 
поеме курс на дейст-
вена защита на пенси-
онерските интереси, 
като оглави предло-
жената подписка. 

Внесените подпи-
си в Народното съ-
брание, в Министер-
ския съвет и други 
институции могат да 
окажат въздействие 
върху родните управ-
ници и да изпълнят 
своето предназначе-
ние само ако бъдат 
подкрепяни от пов-

семестни протести не 
само в столицата, а и 
в много области, об-
щини и села. Трезви 
гласове за включва-
не на провинциални-
те структури в про-
тестните действия 
има и в самия съюз. 
Шуменските предста-
вители предлагат да 
се създаде централен 
щаб за координация 
на протестите. 

Необяснимо е защо 
централното ръко-
водство не се вслуш-
ва в тези разумни 
предложения, а тръг-
ва по пътя на униже-
нието, да проси ми-
лостиня от особи, ко-
ито никога няма да 
го чуят. 

 Въвличането на ма-
совите пенсионери в 
протестни действия 

е трудна, но не е 
неизпълнима зада-
ча. Нужна е дълбо-
ка убеденост и го-
товност на ръковод-
ството за решител-
на организационна, 
агитационна и моби-
лизираща дейност. 

С ъ е д и н е н и е т о 
прави силата! Обе-
динението обаче са-
мо по себе си още 
не е действена си-
ла. То трябва да се 
задейства. 

Обхванати от пов-
семестна летаргия, 
ние не можем да 
 осъзнаем една нео-
спорима истина: че 
никой няма да ни 
помогне, ако сами 
не се борим за на-
шите пенсионерски 
интереси. 

 Ако ръководство-
то на СП-2004 не се 
наложи като реален 
защитник на пенси-
онерите в България, 
и този пенсионер-
ски съюз ще си оти-
де безславно, както 
безславно си отидо-
ха много такива. 

Наложително е 
приемане на Зако-
на за възрастните 
хора. (Бел. ред. На 
2 май в Народното 
събрание десница-
та отхвърли Зако-
на за възрастните 
хора.) Реакцията на 
СП-2004 по този по-
вод трябва да е ос-
тра и непримирима.

андрей ХрисТОВ,
гр. Дулово

В  прекрасния  вар-
ненски  район „Аспа-
рухово” пенсионери-
те от дружество „Зора” 
и ПК „Хан Аспарух” от-
белязаха своя 10-годи-
шен юбилей.   Тези два  
празника  почти  съв-
паднаха по  възраст. 

Клубът беше  открит  
през  не  толкова  да-
лечната  2007 г.  Пре-
ди  това голяма  част от 
пенсионерите  се  съ-
бираха по  сладкарни-
ци и малки  заведения  
или  по интереси в  две-
те  читалища  на  райо-
на.  Приятно  е,  когато  
разполагаш със сграда,  
където  в  подходяща  
обстановка  срещаш  
съмишленици, бесед-

ваш,  отбелязваш  тра-
диционни празници, 
слушаш  музика, сме-
еш се  на  воля, спор-
туваш. Така  за  часове  
попадаш  в  друг  свят 
и се  завръщаш  в  мла-
достта.  

 За   празничните ни 
юбилеи бяхме  поче-
тени  от гости,  допри-
несли за това да го има 
нашия клуб, както и от 

дългогодишни члено-
ве  на  пенсионерско-
то движение  в  райо-
на. Получихме  много-
бройни поздравления 
и    пожелания  за  дъл-
голетие. На  добър  час  
на  всички  приятели! 

 Зефира  ДОБреВа, 
завеждащ  КрД  в  
р-н „аспарухово”, 

Варна, сП-2004 

В детския отдел 
на регионалната 
библиотека "Любен 
Каравелов" в Русе 
имаше интересна 
среща между две 
поколения на тема 
"Българската шеви-
ца, предадена от ба-
ба на внуче".

Възрастните жени от 
пенсионерско друже-
ство "Калина" към об-
щинската организация 
на СП-2004 бяха доне-
сли част от собствено-

ръчно изработе-
ните шевици и по-
казаха на любозна-
телните малчугани 
как се създава та-
зи красота, стана-
ла част от българ-
ското лого в Евро-

пейския съюз.
Организатори-

те на събитието за-
познаха децата с харак-
терните особености на 
шевицата, приложени-
ето й в националната 

ни носия и значението 
на различните цветове 
и фигури. На малките 
участници в това инте-
ресно за тях занимание 
бяха раздадени грамо-
ти и мостри с различни 
национални носии, ха-
рактерни за  отделните 
териториални области 
на страната. 

александрина 
шаХаНОВа

снимки: Красимира 
МариНОВа
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БългарсКи30 Култура Книги

Мафиотските 
босове възкръсват 

Страницата подготви Невена НИКОЛОВА

Откриват „Софийски 
музикални седмици”

От стр. 1
- Замисляйки се, да, 

преди много често ми 
се случваше да имам по-
добни мисли. С днешна 
дата всичко обаче е по-
различно. Горда съм със 
себе си и с това, което 
нося като ценности. Из-
воювах място под слън-
цето и съм щастлива с 
постигнатото!

- ако разделим до-
сегашния ви живот на 
две, кое би надделяло 
- болката или успехът?

- С времето устано-
вих, нещо повече - усе-
тих, че едва когато чо-
век мине през болката, 
стига до сладостта на за-
служения с търпение ус-
пех. Учим се от трудно-
стите и те ни дават сила 
да продължим да се бо-
рим в името на най-до-
брото.

- Освен с музика и 
благотворителност ве-
че се занимавате и с ку-
линария. Това сбъдна-
та мечта ли е?

- Да, определено оби-
чам работата си, а кули-
нарията е мое страстно 
хоби. Събираме се с при-
ятели вкъщи и пригот-

вям лю-
б и м и 
я с т и я . 
Откъде-
то и да 
се връ-
щам, за-
к ъ д е -
то и да 
п ъ т у -
вам, на-
м и р а м 
в р е -
ме да 
си под-
бера и 
д о н е -
са под-
правки, 
с т а р а -
ейки се 
в с е к и 
път да 
достиг-

на автентичния и непод-
правен вкус на ястията.

- За какво не ви сти-
га времето?

- Все не намирам вре-
ме да съм сред приро-
дата, а ми се ще да е об-
ратното. Липсват ми дни 
за семейната ни вила в 
балкана, където се за-
нимавам с градината. 
Това много ме зареж-
да, релаксирам, успоко-
ява ме...

- Определено стра-
ните от медии, прово-
кации и скандали...

- О, не, просто не оби-
чам някой да нарушава 
личната ми територия. 
Не внимавам какво ще 
кажа, по-скоро съм суе-
верна и смятам, че има 
негативни влияния, ко-
ито в последно време 
са все по-често среща-
ни. Тъжно е това, загуба 
на ценно време е... Дано 
най-сетне хората се вра-
зумят, най-вече духовно!

- ако имахте власт 
поне за ден, какво би-
хте променили?

- Иска ли питане! Оп-
ределено ще премахна 
негативизма в България 
и постоянната ни черта 

трудностите ми дават сила...
да не вярваме, да завиж-
даме и да оплюваме.

- Плакали ли сте ня-
кога заради предател-
ство?

- Доста хора са ме пре-
давали, но съм щастлив-
ка, защото имам изклю-
чителни приятели днес, 
на които мога да разчи-
там. Вярвам им абсолют-
но безрезервно, а и те 
са убедени в моята ло-
ялност, преданост и дис-
кретност. Правим всич-
ко един за друг. Благо-
дарна съм на съдбата, че 
ни е срещнала!

- Можете ли да бъде-
те храбра?

- Като че ли храброст-
та повече я забелязваме 
у мъжете. Храброст мо-
же да се нарече и под-
държането на попкул-
турата в България, и за-

пазването на младото 
поколение от пошлост-
та и цинизмите. Лесно е 
да кривнеш и да правиш 
музика с грозни тексто-
ве, които да са модер-
ни, но много по-трудно 
е да се задържиш на по-
върхността неопетнен. 
Вярвайте ми, изпитано е!

- Казват, че оптимис-
тът живее на остров от 
възможности, а пък пе-
симистът - на остров от 
ревност и самота. Вие 
къде пребивавате?

- Старая се да съм оп-
тимист винаги и по всяко 
време. Наречете го на-
ивност, но ще продължа 
да вярвам в доброто и 
в по-красивото бъдеще.

- усещате ли се гале-
ница на съдбата?

- Доста често и, слава 
на Господ Бог - да! Поя-
вяват ми се хора в точ-
ните моменти, за да ми 
дават сила, а това е ве-
ликолепие, дар.

- Винаги ли казвате 
това, което мислите?

- Ако съм сред близки 
на сърцето ми хора - да. 
Но не обичам да се оп-
лаквам. Предпочитам са-
ма да се справям с труд-
ностите.

- Откъде толкова до-
бронамереност и как 
успявате да я запазите?

- Трудно, но с жела-

ние и любов се пости-
га. Животът ни може да 
е песен, ако си повяр-
ваме, а и в хората око-
ло нас. Ако не се вгле-
даме вътре в себе си и 
не се заобичаме такива, 
каквито сме, няма как 
нито животът ни, нито 
светът да се подобри. 
Понякога ми казват, че 
не било добре да съм 
все позитивна и усмих-
ната, защото се... драз-
нели доста хора. Аз от-
говарям така: „Ами та-

кава съм, знам, че е пра-
вилно, а който не ме ха-
ресва, да си гледа нам-
ръщените и злобни се-
беподобни!”

- Докато участвахте 
в екзотичното риали-
тишоу „африка: Звез-
дите сигурно са полу-
дели”, замалко не оси-
новихте дете с разли-
чен цвят на кожата. В 
по-късен етап му пос-
ветихте песен. Чувст-
вате ли се готова да бъ-
дете майка?

- Ако е писано, ще 
стане. Наистина се влю-
бих в Алекс, бушменско-
то момченце. То обаче 
си има родители, а как-
во по-лошо от това да го 
отделя от тях дори и да 
бяха готови го дадат за 
осиновяване. Знам, че то 
е там някъде, щастливо и 
свободно, макар в бед-
ност и лишения.

- ако попитам звезд-
ните ви родители сил-
вия и Милчо Кацарови 
с какво дъщеря им е 
по-различна отпреди, 
как ще отговорят?

- Сега съм много по-
самостоятелна за всяко 
решение. Много по-сил-
на съм отпреди и доста 
по-директна в отноше-
нията си. Така се харес-
вам повече. Най-мъдри-
ят съвет, който получих 
от тях, е да не бързам. 
„Всичко ще се подреди, 
ако много го искаш”, все 
това ми казваха. Замис-
ляйки се, определено 
усещам, че са били пра-

ви, безпогрешни и точ-
ни. Повтаряха ми да се 
пазя от силно разпрос-
транената болест звез-
домания, да съм вина-
ги себе си и да помагам 
на околните! Благодарна 
съм им. Обичам ги с ця-
лата си същност!

- съжалявате ли за 
нещо пропуснато?

- Няма нужда да съжа-
ляваме за нищо или да 
надничаме в миналото. 
По-добре е да гледаме 
само напред и да попра-
вим или наваксаме про-
пуснатото.

- Намирате куфарче, 
пълно с пари. Прияте-
лите ви звънят за пар-
ти, на ъгъла ви пресре-
ща продуцентът на са-
мата Мадона и ви пред-
лага зашеметяващ до-
говор. Но на отсрещ-
ния тротоар стои ва-
шият любим и сякаш 
казва: „избери мен!”

- Много интересен въ-
прос! Избирам всичките 
опции накуп! Няма как да 
се лиша от благата, ко-
ито току-що изброихте. 
Човек трябва да иска от 
Вселената и тя ще му да-
де с пълни шепи!

- Пожелайте си не-
що!

- Желая да съм здрава, 
както аз, така и близките 
ми. Да съм изпълнена с 
вдъхновение и да очак-
вам с пърхащи пеперуд-
ки в стомаха подаръците 
от съдбата.

Въпросите зададе  
иво аНгелОВ

Тази година на 23 май оркестърът на Софий-
ската филхармония с диригент Марк Кадин ще от-
крие традиционния фестивал „Софийски музикал-
ни седмици”. Солисти ще бъдат прочутият цигулар 
Минчо Минчев и виолончелистката Лиляна Кеха-
йова. Участие ще вземе и националният филхар-
моничен хор „Светослав Обретенов” с диригент 
Славил Димитров. В програмата са включени про-
изведения от Николай-Римски Корсаков, Марин 
Големинов, Антонин Дворжак, Панайот Пипков.

Повечето от знако-
вите атентати, отнели 
живота на прочутите 
мафиотски босове, ос-
тават неразкрити и до 
днес, предизвиквайки 
неспирно любопитство 
и генерирайки безброй 
многопосочни версии. 
На огромния общест-
вен интерес към кър-
вавите саморазправи 
отговаря новата книга 
„Големите убийства на 
прехода“ на издател-
ство „Милениум“. Доку-
менталният том, в кой-
то има и много снимки, 
възкресява биографии-

те на Васил Илиев, Иво 
Карамански, Поли Пан-
тев, Илия Павлов, Фи-
лип Найденов-Фатик, 
Стоил Славов, Димата 
Руснака, Георги Или-
ев, Емил Кюлев. Книга-
та отговаря на въпро-
сите как босовете на ма-
фията изградиха свои-
те подземни и легални 
империи; как бяха уби-
ти; кои са килърите им; 
кой стои зад мокрите 
поръчки…

„Ранните години на 
българския преход съз-
дадоха подходяща сре-
да за възникването на 

мутренските групиров-
ки и силовите структу-
ри. Момчетата в черно, 
както бяха наричани, 
превърнаха в печеливш 
бизнес кражбите на ав-
томобили, рекета, сило-
вите застраховки, нару-
шаването на югоембар-
гото, възползвайки се от 
липсата на ясни правила 

и стабилно държавно 
управление. Възник-
ваха и процъфтяваха 
подземни империи, в 
които се вливаха фи-
нансовите потоци от 
търговията с наркоти-
ци и оръжие. За бро-
ени години тези мъже 
се превърнаха в едни 
от  най-популярните 
лица на времето. Мно-
го от тях успяха да ле-
гализират бизнеса си 
и дори да печелят об-
ществени адмирации. 
Въпреки това малцина 
надживяха 40-годиш-
на възраст. Неписани-
те правила на подзем-
ния свят повеляват, че 
когато някой започне 
да пречи твърде много, 
е дошло време да бъде 
отстранен“, се казва в 
предговора на преми-
ерното разследване.

анелия уЗуНОВа

Със звездната си майка Силвия Кацарова
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Любeн Дилoв-cин харесвал Myки

Aнтoн Xeкимян нe 
e cъщият чoвeк

Kpиcтинa Димитpoвa -
лудо влюбена

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Maйкaтa нa Бepбaтoв  
e нa ceдмoтo нeбe

Toчaт кpъв нa Дecи Бaнoвa вceки мeceц

Двамата cе пoзна-
ват oт мнoгo, мнoгo 
вpеме. Toва, ĸoетo 
е cтавалo между тяx 
пpеди oĸoлo 35 гo-
дини, oбаче и дo 
днеc cи гo cпoмнят. 
Cтава въпpoc за 
леĸа cвалĸа, маĸаp 
и индиpеĸтна. 
Cценаpиcтът е 
бил тийнейджъp, 
ĸoгатo щеpĸата на 
аĸтpиcата е била ве-
че зpяла жена. Два-
мата живеели на ед-
на улица и cе пoзна-

вали дoбpе.
Mуĸи имала навиĸа да cе 

пpеoблича без cпуcнати завеcи. 
Tаĸа Любен я виждал гoла и тo-

зи cпoмен cе е запечатал в cъз-
наниетo му и дo днеc. „Oпpе-
деленo имаше ĸаĸвo да cе ви-
ди. C пpиятелите ми pедoв-
нo я зяпаxме, беше cтpашна 
ĸpаcавица“, cпoмня cи днеc 
пиcателят. И двамата вcе oще 
живеят във фамилните cи ĸъщи, 
ĸoетo значи, че oще cа cъcеди. 
Oтдавна oбаче Любен Дилoв-
cин вече не cледи тайнo Mуĸи. 

Дъщеpята на Cтoянĸа Mу-
тафoва пo вcяĸа веpoятнocт е 
знаела, че е наблюдавана. Дopи 
е мнoгo лoгичнo наpoчнo да cе 
е пpеoбличала пpед пpoзopеца. 
Аĸтpиcата е c 13 гoдини и пoлo-
вина пo-гoляма oт пиcателя. Mo-
же да cе пpедпoлoжи, че мнoгo 
дoбpе е знаела ĸаĸвo пpави, нo 
явнo й  е xаpеcвалo шоуто.

Kpиcтинa Димитpовa e имaлa много мъжe, но eдин 
ce отличaвa от всички останали! Πeвицaтa e влю-
бeнa ĸaто тийнeйджъpĸa от 20 години. Tовa e нeщо, 
зa ĸоeто можe дa зaвиди вcяĸa жeнa. Bъзлюбeният й 
ce ĸaзвa Bacил и ce зaнимaвa c тpaнcпоpтeн бизнec. 
Двaмaтa c Kpиcи вce ощe ce зaбaвлявaт ĸaто yчeници.

Πоп дивaтa нeвeднъж e cподeлялa, чe товa e нaй-
добpият мъж, c ĸогото няĸогa e билa. „Bacĸо e ĸaто 
мexлeм зa дyшaтa в моя живот. Bдъxвa ми млaдоcт и 
cвeжecт“, cподeля Kpиcтинa Димитpовa.

Двойĸaтa наскоро бе в Xaлĸидиĸи, Гъpция, ĸъдeто 
paзпycĸa и ce нacлaждaвa нa любовтa cи. Bacил по 
пpинцип обичaл дa води Kpиcи по pомaнтични 
мecтeнцa и товa e eдно от нeщaтa, ĸоито тя много 
ценяла y нeго. Tой ĸaто цяло много пътyвa, понeжe e 
в cфepaтa нa тpaнcпоpтa. Πpeди годинa имaшe cлyxо-
вe, чe e бил xвaнaт c ĸоĸaин нa Оcтpовa нa cвободaтa. 
Имaшe вepоятноcт дa лeжи нa топло дълго вpeмe, но 
излeзe бъpзо. Говоpи ce, чe e cътpyдничил нa поли-
циятa, ĸоeто мy e издeйcтвaло cвободaтa. 

Kpиcтинa Димитpовa тpyдно понece доpи caмо 
няĸолĸо дни бeз нeго. Maĸap дa нямaт бpaĸ, двaмaтa 
нe могaт eдин бeз дpyг и ca го доĸaзaли в годинитe.

Бившата синoптичка и бъде-
ща съпpyга на Poсен Πлевнелиев 
младее все пoвече. Oказа се, че 
тoва се дължи на изтoчванетo на 
кpъв, кoетo Деси си пpави все-
ки месец. To е пoзнатo катo „вам-
пиpски лифтинг“, а тoчнoтo мy на-
именoвание е плазмoтеpапия. Πpи 
нея се взима кpъв oт вената на чo-
века, специалистите я oбpабoтват, 
а пoсле я поставят със спринцовка 
в кожата на лицето. Деси xoди в ед-
на oт най-pенoмиpаните стoлич-
ни клиники, къдетo се пoдлага на 
тoва скъпoстpyващo yдoвoлствие.

Tя искала за сватбата с Poсен 
Πлевнелиев да светне катo 20-гo-
дишнo гадже и дopи най-близки-

те й xopа да аxнат oт възxита, ка-
тo я видят. Kъм днешна дата плаз-

мoтеpапията е една oт най-yс-
пешните и ефективни пpoцедypи 
изoбщo. А pезyлтатите са видими 
oще oт пъpвата процедура.

Oсвен за изпъване на бpъчки и 
oфopмяне на кoнтypа на лицетo, тя 
се пpави и за пpемаxване на тъмни 
петна и тopбички пoд oчите. Kактo 
и за сгъстяване на кoсата, акo има 
пpoблеми с нея.

Πpепopъчителнoтo е плаз-
мoтеpапията да се пpави пoне тpи 
пъти еднo след дpyгo в кypс, как-
тo и да се пoвтаpя на всеки шест 
месеца. Деси Банoва твъpди, че тя 
самата си заплаща yдoвoлствиетo 
и не взима паpи за тoва oт бъде-
щия си съпpyг.

Mайката на Дими-
тъp Бepбатoв из-
живява щаcтливи 

мигoвe oт мeceци наcам!
Жeната, дала живoт на 

велик спортист, e на кpи-
лeтe на любoвта. Tя има 
нoвo гаджe, кoeтo я каpа 
да ce чyвcтва фантаcтич-
нo. Bъзлюбeният й ce каз-
ва Йopгoc Bepдинoяниc. 

Toй e гpък и pабoти катo 
xyдoжник. Двoйката ce 
запoзнала на излoжба на 
xyдoжници маpиниcти в 
Благoeвгpад. Tам cи дo-
паднали мнoгo и нe cлeд 
дългo излeзли на cpeща.

Йopгoc завeл Mаp-
гаpита Бepбатoва във 
вилата cи на ocтpoв Ke-

фалoния. Tам тoй pиcyвал 
пeйзажи и твopял пo цял 
дeн.

Mаpгoтo била пpocтo 
на ceдмoтo нeбe. Toзи 
мъж я накаpал oтнoвo 
да ce пoчyвcтва иcтинcка 
жeна и й вдъxнал cтимyл 
да живee пълнoцeннo.

Toчнo пpeди 3 гoди-

Антoн Xеĸимян изжи-
вява мнoгo тежĸo, че oт-
нoвo е еpген!

Жуpналиcтът е в 
гoляма депpеcия oт 
два-три меcеца наcам. 
Toчнo тoлĸoва изми-
на oт pаздяла-
та му c Bаcилена 
Гpъбчева. Имен-
нo тoва явнo е 
cъcипалo тв вo-
дещия, ĸoетo ве-
че е виднo и на 
външен вид. Toй 
е cеpиoзнo наед-
pял и няма нитo 
пoмен oт cтегна-
тoтo му тялo.

Антoн Хеки-
мян cе чувcтвал 
винoвен пpед 
poдителите cи, че е пoч-
ти на 34 г., а oще не е же-
нен и няма деца. Toй им 
бе oбещал, че c Bаcиле-
на ще cе oженят и ще ги 
даpят c внуци, нo тoва 
вече е миpаж. Hе е из-
веcтна тoчната пpичина 
за pаздялата им. Πpocтo 
тpъпĸата пoмежду им 
умpяла.

Жуpналиcтĸата oби-
ча ĸупoните и да е вечнo 

в центъpа на cъбития-
та. Xеĸимян oбаче иcĸал 
в cвoбoднoтo cи вpеме 
да pазпуcне няĸъде да-
леч oт шумoтевицата. 
Именнo туĸ cе pазми-
нали двамата.

Блoндинĸата cъщo 
изживява тpуднo pаздя-
лата им. Tя дopи тpъг-
на на пcиxoлoг, ĸoетo 
гoвopи дocтатъчнo.

Антoн Xеĸимян е 
заĸлет фен на фит-
неcа. Oт тялoтo му в 
мoмента oбаче cе виж-
да, че явнo не е тpе-
ниpал oт меcеци, а тoва 
пoдcĸазва, че е в тежĸа 
депpеcия.

Цветанка Pизова 
е много щаcтлива за 
cвоя cин!

Жуpналиcтката лети 
в облаците. Tова cтана 
яcно cлед pазкpитие-
то, че cинът й е пpед-
ложил бpак на cвоята 
възлюбена.

Cамата тв водеща 
пpоговоpи на тази те-
ма, твъpдейки, че ще 
пpиеме cнаxа cи, ка-
квато и да е тя. Bаж-
ното за нея било Геоp-
ги да е щаcтлив.

„Доpи гаджето на 
cина ми да е някоя ку-
кумявка, ще я пpиема, 
какво да пpавя. Ще cи 
затвоpя очите. Аз cъм 
либеpална, има мъже, 

к о и т о 
cи падат 
по куку-
м я в к и . 
C т и г а 
той да е 
щаcтлив 
и да му е 
xубаво c 
нея. Kоя 
м а й к а 
не иcка 
д е т е т о 
й да е 
щаcтли-
в о ? ” , 
к а з в а 
Цветанка Pизова.

Жоpо учи и pаботи в 
Англия. Именно там е 
cpещнал cвоята поло-
винка, поpади което cе 

c ч и -
та, че 
тя не 
е бъл-
гаpка. 
T о й 
б и л 
желан 
еpген 
на Ос-
трова, 
поне-
же cе 
о т л и -
чавал 
c по-
п p и -

влекателен външен 
вид от английcките 
мъже. Bече обаче е 

избpал cвоята жена и 
cватбата му пpедcтои.

Цветанка явно cе е 
запознала c девойка-
та, щом толкова ка-
тегоpично говоpи за 
cнаxа cи. Tя няма на-
меpение да му cе 
меcи в избоpа, което 
е поxвално.

 Cамата жуpналиcт-
ка много добpе знае, 
че на влюбен човек 
никой не може да му 
повлияе, защото cа-
мата тя е влюбена в 
момента. Избpаникът 
й е c 11 години по-
млад и я пpави мно-
го щаcтлива.

Цвeтaнкa Pизoвa грее от щастие

ни тя ce pазвeдe c втopия 
баща на Mиткo Бepбатoв. 
Oттoгава тъpcи любoвта и 
най-пocлe я oткpи.

Бившият фyтбoлиcт 
бил мнoгo щаcтлив за 
майка cи. Toй oдoбpявал 
нoвoтo й гаджe, тъй катo 
тoзи мъж я пpавeл щаcтли-
ва, а за Mиткo тoва билo 
най-важнoтo. Mайката на 

Бepбатoв e извecтна катo 
мъжeмeлачка. Bъпpeки чe 
бe oмъжeна мнoгo дългo 
вpeмe, тя нe e cпиpала да 
въpти гаджeтата. Mиткo 
нe ce e мeтнал на нeя. Toй 
никoга нe e бил мнoгo pаз-
кpeпocтeн в любoвта. Има 
вpъзка c Eлeна oт над 10 
гoдини, кoeтo гoвopи дoc-
татъчнo.

Любен Дилoв-cин cи е падал 
пo дъщеpята на Cтoянĸа Mу-
тафoва! Πиcателят и Mуĸи имат 
интеpеcнo миналo пoмежду cи. 
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Надписано агне

Самолет се приземява 
след... 35 години

ДреВните егиПтяни и електричестВото

Никълъс Кейдж 
се отказва от 
актьорството

Любопитно по света

Жени жирафи

страницита подготви Невена НиКОлОВа

Бърз и ефективен 
начин за разпознава-
не на хора по тяхната 
походка вместо по из-
ображението на лице-
то лансираха китайски 
изследователи. Систе-
мата използва каме-
ра, която заснема хо-
рата от разстояние до 
50 метра и може да 
разпознае човека, ка-
то анализира начина, 
по който ходи. За срав-

нение идентификация-
та по ириса на очите 
изисква човекът да бъ-
де на не повече от 30 
см от обектива, а при 
разпознаване по ли-
це разстоянието тряб-
ва да е до пет метра. 

Китайската техноло-
гия позволява разпоз-
наване на човека без 
активно взаимодейст-
вие с него дори кога-
то той просто мине по-

край камерата със за-
крито лице. Тя е под-
ходяща за използва-
не в гъстонаселени ра-

йони, където може да 
разпознава хиляди ду-
ши на площ от хиляда 
квадратни метра. 

Един 
от най-
извест-
н и т е 
случаи, 
когато 
с а м о -
лет се 
завръ-
ща от 
м и н а -
лото, е 
и н ц и -
дент от 
1992 г. 
На ле-
тището 
в Ка-
ракас , 
столи-
ц а т а 
на Ве-
нецуела, се приземя-
ва чартърен полет от 
САЩ „Дъглас ДС-4”, из-
чезнал безследно през 
1955 година. 

Достояние на пре-
сата наскоро обаче 
става още един по-
добен случай, за кой-
то съобщават много 
чуждестранни табло-
иди. На 12 октомври 
1989 г. в бразилския 
град Порто Алегри 
се приземява полет 
„Сантяго 513”, връзка 
с който била устано-
вена последно на 4 
септември 1954 г. То-
ва бил търговски са-
молет от ФРГ, отпра-
вил се към столица-
та на бразилския щат 
Рио Гранде. Но се смя-
та, че едва е достиг-
нал океана, където в 
района на мистичния 
Бермудски триъгъл-
ник изчезнал от ра-
дарите. Търсенето му  

в ония години не дало 
резултат. И ето че се 
приземява... 35 години 
след това. Когато дис-
печерите на летище-
то установили връзка 
с остарял самолет от 
типа „Супер Консте-
лейшън”, за да му да-
дат писта за кацане, 
разговаряли с пилота. 
Но след приземяване-
то от самолета не сля-
зъл никой. 

Летищните власти 
проникнали на борда 
на старата машина и 
установили, че сало-
нът и пилотската ка-
бина са пълни със... 
скелети. 88 пътници и 
4 души екипаж. Случа-
ят бил засекретен, но 
информация изтекла и 
в медиите. И до този 
момент изследователи 
и уфолози не могат да 
разгадаят как самоле-
тът е изникнал от ни-
щото.

Всяка уважаваща себе си жена прави всичко в 
името на красотата. В далечен Тайланд, в северна-
та част на страната, в района на провинция Чианг 
Рай, се намира домът на жените, които всеки ден 
се жертват за това - жените жирафи, или падонг. 
Те носят по тялото си от 10 до 15 кг метал във 
формата на пръстени - по врата, ръцете и краката. 
Смята се, че колкото по-дълга е шията на жената, 
толкова по-красива е тя и удължаването на врата 
я извисява до Буда. 
В селището на же-
ните жирафи край 
Чианг Рай тази тра-
диция, превърна-
ла се в истинска 
атракция, започ-
ва да се наруша-
ва все повече. Мо-
мичетата могат са-
ми да избират дали 
да носят пръстени-
те, или не, когато 
станат ученички. 
Иначе от 3-годиш-
на възраст това ре-
шават родителите 
им. В селището хората осигуряват прехраната си, 
като гледат прасета и пилета, грижат се за зелен-
чукова градина, а мъжете ловят риба. Това мяс-
то е не просто дом за падонг, но и тяхната въз-
можност да живеят спокойно и да се препита-
ват, запазвайки автентичността си и уникалния 
си външен вид.

Китайският спътник „Чанг” изпратил сним-
ки на Земята, на които учени открили руини на 
градове, сътворени вероятно от жители, насе-
лявали луната. Явно е, че заснетите структури 
не  могат да бъдат причислени към създадени-
те от човешки ръце, а са останки от някогашно 
голямо лунно поселение. Кой и кога ги е унищо-
жил, обаче засега остава загадка. 

Загадка

54-годишният Никълъс 
Кейдж, познат с ролите си 
във филми като "Лунатици", 
"Диво сърце", "Да напуснеш 
Лас Вегас", "Да изчезнеш за 60 
секунди", "Призрачен ездач", 
споделил, че си дава още "са-
мо три или четири" години ка-
то актьор, преди да се насочи 
трайно към изяви зад камера.

 Бъдещите си намерения 
да работи като режисьор и 
продуцент той е заявил пред 
репортери в Пуерто Рико, 
представяйки новия си филм 

"Първично". "Що се отнася до 
продуцентска и режисьорска 
работа - ще бъда "в играта”. 
Компанията ми "Сатурн филм" 
стои зад всички филми с мое 
участие. 

Режисурата обаче е нещо, 
с което бих се изявявал зана-
пред, тъй като на този етап 
съм основно изпълнител. Ще 
продължа да правя това още 
само три или четири години, 
след което ще насоча внима-
нието си главно към режиси-
рането."

1 3 - г о д и ш н и я т 
Джеймс Стивенидж от 
английското село Едж, 
графство Глостършир, 
направил неочаквано 
откритие. 

Сред родилите се 
 агънца във фермата ед-
но от тях имало необи-
чаен надпис на десния 
хълбок. Вглеждайки се 
по-внимателно, мом-

чето забелязало, че на 
козината на животно-

то е из-
п и с а н о 
l a m b y , 
което в 
п р е в о д 
от ан-
глийски 
означа-
ва ов-
н е н ц е . 

Родителите на Джеймс 
се оказали не по-малко 
изненадани от сина си 
и съобщили на местни-
те журналисти за роде-
ния на Разпети петък 
екземпляр. 

Те сметнали, че това 
е знак свише и решили, 
че  животинката нико-
га няма да стане кур-
бан и ще доживее ста-
рините си.

Нова технология

Храмовият комплекс в Дендера е един 
от най-запазените ансамбли от древ-
ни паметници в Египет. В компле-
кса се намира храмът на Хатор, 
започнат през 54 г. пр. Хр. На 
стените на една от криптите в 
подземието се намират поре-
дица от релефни изображения, 
наричани дендерското освет-
ление, или ,,лампите от Денде-
ра", защото приличат на елек-
трически крушки. Според някои 
изследователи тези изображения 
показват, че древните египтяни не 
са отстъпвали по ниво на съвремен-
ните технологични възможности. На един 
от тези спорни релефи от Дендера бог Хор дър-
жи продълговат предмет, приличащ на електри-

ческа крушка, в който има змия, и е оп-
рян на джедова колона с две човеш-

ки ръце. Вдясно се вижда голям, 
приличащ на павиан демон, кой-

то държи два ножа. Учените смя-
тат, че поради пълната тъмни-
на в криптата е било необхо-
димо някакъв вид осветление 
и след като в стаите няма ни-
какви следи от сажди, това ос-
ветление трябва да е било елек-

трическо. Други изследователи 
обаче твърдят, че хипотезата за 

електрическите крушки, с които се 
уподобяват релефите от храма на Ха-

тор, не се базира на нищо повече от това, 
че изображенията приличат по форма на днешни-
те осветителни тела.
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Малко селце с голямо сърце

БлагороДен жест

Мемориал 

"Мисия гора" 

страницата подготви соня ВълКОВа

Навиват с манивела 
часовника на Смилян

 Дарител предоста-
ви 20 килограма злато 
за позлатяване на кубе-
тата на Патриаршеския 
храм на Царевец. Про-
ектът за позлатяване 
на кубетата се предла-
га от местния инициати-
вен обществен комитет 
“Асеневци” и носи име-
то “Царевец – величие 
и слава на България”. 
Това съобщи пред жур-
налисти председателят 
Марин Павлов. Позлатя-
ването ще се осъщест-
ви от екипа, работил по 
храма “Александър Нев-
ски” в София и по храм-
паметника „Рождество 

Христово“ в град Шипка. 
Предвижда се идей-

ният проект да се реа-
лизира поетапно в рам-
ките на 3 месеца. Вече са 
осигурени и 20 килогра-
ма злато. Материалът е 
дарен от български про-
изводител. 

Дейностите по под-
готовката, проектира-
нето и строежа на ске-
лето възлизат на около 
600 000 лева. 

Инициаторите очак-
ват сумата да бъде съ-
брана чрез дарения. 
„Както се намери човек, 
който да дари златото за 
позлатяването, смята-

ме, че ще 
успеем да 
съберем и 
сумата за 
заплаща-
не на са-
мото поз-
латяване“, 
п о с о ч и 
доц. Симе-
он Захари-
ев, който 
е ръково-
дител на 
и д е й н и я 
проект. 

Той допълни, че про-
цедурата за набиране 
на средства ще започ-
не след сключване на 
договор с община Ве-

лико Търново и че вече 
има решение за проек-
та от местния експер-
тен съвет към общи-
ната. 

450 фиданки бял бор 
и 200 фиданки зимен 
дъб засадиха служите-
ли на четири социално 
отговорни компании 
и доброволци. Holiday 

Heroes, CargoPlanet и 
фондация "ЕкоОбщ-
ност" се обединиха в 
името на българската 
природа с вълнуващо-
то събитие "Мисия го-
ра". Целта беше да се 

залеси район, поразен 
от върхов корояд, бли-
зо до местността Бука-
та над село Кокаляне 
край София. Въпреки 
натоварването добро-

ворците почти не усе-
тиха умора. По тради-
ция събитието не мина 
и без забавна състеза-
телна част. Всички от-
бори се включиха в еко 
надпреварата, а за ка-

чественото засаждане 
лично следяха служите-
ли от Държавното гор-
ско стопанство - София. 
Победител в надпрева-
рата стана отборът на 
CargoPlanet, а ведна-
га след него се нареди 
екипът на KPMG, кой-

то се доказа като 
тима с най-спорт-
сменски дух. Трето 
място си извоюва-
ха "Екобулпак", ко-
ито бяха отличени 
като компанията 
с най-качествено 
засадени дръвче-
та. Най-многобро-
ен на този труден 
за залесяване те-
рен беше екипът 

на Mеrck България с два 
отбора – и, разбира се, 
заслужено бяха откро-
ени като компанията с 
най-внушително при-
съствие на "Мисия го-
ра". "Освен че искахме 

да помогнем за опаз-
ването на природата и 
да изведем работещи-
те хора от офисите им, 
с акцията "Мисия го-
ра" събрахме и сред-
ства за благотворител-
ност", споделиха орга-
низаторите. Постъпле-
нията от входни такси 
за участие в събитието 
ще бъдат разпределени 
за подпомагане каузите 
на фондация "ЕкоОбщ-
ност" и Holiday Heroes. 

Лекарите от Специализираната болница за 
активно лечение по кардиология във Велико 
Търново дариха средства за лечението на он-
коболна жена. Това съобщи директорът на ле-
чебното заведение д-р Йорданка Томова. Же-
ната се казва Дария Манева и е на 40 години. 
Преди 6 месеца е станала майка. 

Страда от онкологично заболяване, за кое-
то са нужни средства за лечение в чужбина – 
в Германия или Израел, според финансовите 
възможности. „Колективът на болницата реши, 
че няма да празнуваме своя професионален 
п р а з -
ник. Су-
м а т а , 
к о я т о 
трябва-
ше да 
о т д е -
лим за 
него, бе 
с ъ б р а -
на и да-
рена на 
д ъ щ е -
рята на 
о н к о -
б о л н а -
та же-
на. Ре-
ш и х м е 
да направим този благороден жест към един 
млад човек. Дано има шанса да пребори бо-
лестта", допълни д-р Йорданка Томова. 

Тя съобщи, че набирането на средства про-
дължава. 

жители на морския град. Органи-
зирани бяха и още събития, посве-
тени на спасяването на български-
те евреи. Сред тях бе изложбата на 
МВнР на Израел, която бе озагла-
вена "Отвъд дъгата".

 Експозицията е посветена на 
дипломатите, спасявали евреите 
по време на Холокоста и обяве-
ни от "Яд Вашем" за "праведни-
ци на света". В културния център 
"Морско казино" беше  предста-
вена книгата "75 години - незабра-
вените лица на спасението". В пре-

зентацията участваха д-р Максим 
Бенвенисти, представители на Ор-
ганизацията на евреите в България 
"Шалом" и фондация "Цедака". 

смолянското село смилян е про-
чуто като столица на боба. Местна-
та атракция обаче  е часовникова-
та кула. Високата над 10 метра ку-
ла е на хълма над селото, където 
живеят около 2000 жители. 

За поддържането на 
огромния стар часов-
ник от десетиле-
тия на почти до-
броволни нача-
ла се грижи же-
ко Джиков. 

55-годишни-
ят мъж насле-
дил този стра-
нен занаят от 
баща си севил 
Джиков. "От 13 
години поддър-
жам часовника 
на кулата. 

след като баща 
ми остаря, ми обяс-
ни как да смазвам ме-
ханизма и да настройвам 
часовника. Никой не си и за-
дава въпроса как работи, ако спре, 
обаче веднага ме викат", разказ-
ва той.

Белокаменната кула в смилян 
има превратна история. според 
местния краевед анастас Примов-
ски е построена от хаджи Мустафа 

аджи ага от устово през 1793-1796 
г. легендата разказва, че преди да 
умре, обрал черквата в едно стани-
машко село и донесъл камбаната в 

смилян. Заповядал да се построи 
часовникова кула, от която 

камбаната да известява 
часовете. според дру-

га версия кулата е 
строена за наблю-

дателница, тъй 
като от хълма се 
виждал старият 
път за смолян 
и цялото поре-
чие на река ар-
да. Така мест-
ните жители би-
ли предупреж-

давани, ако ид-
вал враг.

Часовникът ра-
ботел до Балкан-

ската война, а след 
това замлъкнал.
През 1928 г. кулата би-

ла възстановена по нареждане 
на тогавашния министър-председа-
тел андрей ляпчев, първия преми-
ер, стъпил тук след Освобождени-
ето. Той подарил стар австрийски 
часовников механизъм за кулата, 
който е монтиран на върха и рабо-
ти и до днес.

Спасителите на 
щъркели от Северо-
източна България по-
лучиха награда от меж-
дународната органи-
зация за защита на 
правата на животните 
- ПЕТА.

Сафет Халил от се-
ло Зарица и останали-
те хора, които прию-
тиха замръзнали пти-
ци преди повече от ме-
сец, бяха обявени за 
"Герои за животните".

„Малко селце с голя-
мо сърце” – така от съз-
дадената преди близо 
40 години в Съедине-
ните щати организа-
ция ПЕТА наричат За-
рица – населеното мяс-
то, в което първо бяха 
приютени щъркелите.

„Да са живи и здрави, 
не очаквах, че ще има та-

кова нещо и чак там ме 
уважиха. От целия свят 
ми се обаждат хората – 
от Шотландия, от Испа-

ния, от къде ли не”, 
каза Сафет Халил. Той 
вече е получил гра-
мотата от ПЕТА, в ко-
ято пише: „Вие допри-
несохте за един по-
добър свят.”

Спасителят на 
щъркели има благо-
дарности и от екоми-
нистерството и кмета 
на община Главини-
ца. „От цялата рабо-
та с щъркелите раз-
брах, че трябва да сме 
единни, трябва да се 
обединим, за да сме 
добре”, казва Сафет.

Откакто бяха осво-
бодени, щъркелите 

му липсват всеки ден. 
Той се надява, че ще ги 
види отново, и планира 
да им направи гнездо.

Щедро дарение

Наследници и потомци на спасени 
през Втората световна война евреи 
издигнаха в Бургас мемориал на бла-
годарността в памет на достойните 
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БалкоНите

И влюбен отново

На Тончо Русев

Посвещение„…че се лесно не забравя 
първата любов…”

Много са учите-
лите, на които 
дължа призна-

телност. Но ако трябва 
да посоча любимия ми 
сред тях, няма да се по-
колебая нито за миг. То-
ва беше Данута Янкова, 
преподавателката ми 
по руски език и литера-
тура в гимназията и съ-
щевременно моя клас-
на ръководителка. Тя бе 
полякиня, омъжена за 
българин. Беше висока 
и снажна, с кръгло бяло 
лице и кестенява коса.

Вече бяха успели да 
ме осведомят (или из-
лъжат), че поляците не 
изпитват особена симпа-
тия към русите. Може би 
то важеше за сънародни-
ците й, но от всяка ней-
на дума и дори жест се 
излъчваше такава обич 
към Русия и Съветския 
съюз, с каквато мал-
ко българи могат да се 
похвалят. Това бе естест-
вено, като се има пред-
вид специалността й. И 
все пак ми изглеждаше 
прекалено за една поля-
киня. Аз дори съзнател-
но се стараех да открия 
у нея изневяра към та-
зи голяма привързаност. 
Веднъж случайно по вре-
ме на урок стана дума за 
историята на родината й.

- Нали знаете – заго-
вори тя, - че Полша е би-
ла под тройно иго – ав-
стрийско, немско и цар-
ско.

Разбрах, че тя не мо-
жеше да свърже дума-

та „руско” с нищо лошо. 
Още в първите дни 

след постъпването ми 
в гимназията моите но-
ви съученички ме попи-
таха:

- Ти каква дарба 
имаш? Можеш ли на-
пример да пееш, да ре-
цитираш?

Тези думи бяха най-

точното определение 
на атмосферата, която 
Данута Янкова бе създа-
ла в класа си. Тук всеки 
се бе посветил според 
възможностите си на 
красивото и възвише-
ното. Така създадохме 
два сборника с изящен 
вид и сериозно съдър-
жание, посветени на Ва-
сил Левски и Венко Раш-
ков. Но вкусът към ес-
тетичното следваше Да-
нута Янкова навсякъде. 
Кабинетът й бе малка 
картинна галерия. И се-
га виждам прекрасната 
фигура на Лермонтовия 
Демон, излъчваща бла-
городна печал.

Веднъж заедно с май-
ка си посетих дома й. 
Възхити ни хармонич-
но подреденият салон 
и особено ефирните во-
допади от декоративни 
висящи растения, кои-
то спускаха надолу зе-
лените си ресни или се 
виеха като гирлянди. 
Но там зърнахме и едно 
друго, златисто-румено 
цвете, което приличаше 

на Данута Янкова. Това 
бе нейната малка дъще-
ря. И аз се питах как тя, 
която бе отдадена до са-
мозабрава на професи-
ята си и говореше три 
езика освен родния си, 
бе успяла заедно с това 
да създаде този прекра-
сен дом и да се грижи за 
сина и дъщеря си. Полу-

чих отговора на този въ-
прос твърде скоро и не-
допустимо рано.

Веднъж в стремежа 
си да изгради у нас худо-
жествен усет тя ни каза:

- В съветските филми 
няма да намерите сце-
ни в легла или преслед-
ване с коли. Там ще от-
криете дълбоко позна-
ване на човешката ду-
шевност и характер.

Тя самата притежава-
ше това качество и го 
проявяваше в живота.

По онова време в учи-
лище момичетата тряб-
ваше да са със сплете-
ни или вързани коси. 

Веднъж аз непредвиде-
но се отбих там. В кори-
дора срещу мен се зада-
де класната. В този миг 
осъзнах, че съм с раз-
пусната коса, и очаквах 
укор. Но тя ми се усмих-
на сърдечно и каза ла-
скаво:

- Така ти е много ху-
баво, тази прическа ти 

прилича!
Тя знаеше колко се 

притеснявам от мисъл-
та, че съм некрасива, 
че никога няма да бъда 
обичана, и не пропуска-
ше случай да ми вдъхне 
кураж.

Спомням си един от 
редките случаи, когато 
съм я виждала недовол-
на и изгубила търпение. 
Веднъж тя по свойстве-
ния си увлекателен на-
чин ни разказа Турге-
невото произведение 
„Муму”. Ето в общи ли-
нии съдържанието на 
този разказ. Главният 
герой в него – глухоне-

мият момък Герасим, е 
крепостен слуга на ед-
на богата и деспотич-
на помешчица. Към не-
го е силно привързано 
само едно същество – 
малкото кученце Му-
му, което и той много 
обича. Но от чист ка-
приз господарката на-
режда да убият кучен-

цето. Герасим предпо-
чита да удави сам Му-
му. Но след това той из-
бягва от имението на 
своята господарка.

По онова време, из-
глежда, у нас идеите на 
природозащитници-
те не бяха много попу-
лярни. Така че, когато 
стигнахме до давенето 
на кучето, едно по-без-
церемонно и своевол-
но момиче високо се 
изсмя. Класната не се 
ядоса, не се разсърди, 
не се скара, дори не по-
виши тон. Само нейно-
то винаги приветливо 
лице придоби някаква 
хладна твърдост и като 
погледна строго моми-
чето, тя произнесе сту-
дено и отчетливо:

- Има неща, които не 
бива да се цапат.

Лично на мен тези 
думи ми подействаха 
по-убедително от най-
пламенна тирада. Оче-
видно тя бе почувства-
ла засегнат болезнено 
най-свято таченият от 
нея идеал, сърцевина-

та на руската литерату-
ра – защитата на уни-
жените и оскърбените. 
Тя смяташе, че никой 
човек не бива да бъде 
презиран, дори кога-
то е онеправдан от об-
ществото и природата. 
Защото и той може да 
крие в душата си не-
подозирани съкрови-
ща. За нас това бе един 
урок по зачитане на чо-
вешкото достойнство.

Бях вече студентка. 
Пътувах в автобуса, ко-
гато от една бивша съу-
ченичка узнах нелепа-
та истина, че Дануга Ян-
кова – тази млада, здра-
ва, жизнена жена, вече 
не е сред нас. Починала 
съвсем наскоро.

И досега у мен зву-
чат с незатихваща сила 
думите, които чухме от 
нея, след като предна-
та вечер бяхме гледали 
филма „Лавина”:

- Героизъм е да се 
жертваш за щастие-
то и доброто на хора-
та, за дело, за идеал, а 
не от безсмислена лю-
бов към риска, както в 
снощния филм.

В този смисъл и ней-
ната смърт е героична, 
защото е край на един 
героичен живот. Тя из-
горя в борбата за по-
добро бъдеще. Не мо-
жеше да се спре в то-
зи устрем, да пощади 
силите си. И това я от-
не от нас.

Теодора илиеВа,  
гр. Нови искър

Обичам ги тези малки китни балкончета, кацнали 
по изронената мазилка на изградени с позлатени ор-
наменти стари сгради. Напомнят на стара книга с ме-
ки корици, поизбеляла от времето и употребата, в ко-
ято се настъпват безброй истории – измислени, зато-
ва всяка домакиня сяда там и се зачита в нея, облякла 
басмена рокля на цветя, преметнала крак върху крак, 
унесена в разказа. Настанила се уютно, тя поглежда 

към минувачите и тръсва къдрици, преди да потъне в 
написаното в книгата. Колко клюки и сладки приказ-
ки са изтъркали дъските на столовете, колко сълзи и 
въздишки са видели цветята по парапета. Сигурно от-
горе се е спуснала и някоя везана кърпичка, хвърле-
на към обожател, а може и серенада да е озвучавала 
тихите залези под тях.

Те и днес украсяват старинните парижки улички, ве-
ят аромати над каналите на Венеция или цъфтят в ста-
ра Анкара, в Измир, Саламанка. Има ги и във Варна, за-
дължително в стария Несебър или окичения с тях Со-
зопол. Или пък ароматът им се слива с топъл мирис от 
току-що изваден от жарта марокански хляб.

Любовта няма националност. Само понякога придо-
бива такива пъстреещи форми. Балконите са естествен 
декор за нови истории, толкова много приказки от 1001 
нощ, с влюбени Дулсинеи и донкихотовски смелчаци, 
изоставили реалността, за да се втурнат след любовта.

Балконите – арена на отминали, днешни и бъдещи 
събития, преобразили хората и живота им.

Дарина НеНОВа

Детски свенливо златнорубинено
слънчице малко застана пред мен
и блясък открих във очите маслинени,
и нежно ухание в майския ден.

червеното яке и дънките в синьо
загатваха торса с овал поетичен,
чаровната малка и земна богиня
сякаш събрала бе в себе си всичко.

утрото музика светла разля,
описа дъга ореолът небесен,
необяснимо как времето спря,
а денят ми превърна се в песен.

Пак на червено стрелката ми спря
на моя изконен съдбовен компас,
ухае навън на любов и цветя
и влюбен, и влюбен отново съм аз.

Пламен ПеТрОВ, гара елин Пелин

И последната не се забравя –
нито ден от нея аз не давам.

Нито поглед от очи зареян,
нито нежна дума прошептяна,
ни сълза, отронена след нея,
нито кротка ласка, скрита от света.

Мигове очаквана надежда
може би е вечна любовта,
мигове от младост сякаш вглеждам
и откривам пролет в есента.

Есен моя, пролет закъсняла,
лист, откъснат дар от младостта!
И дали без теб аз бих живяла,
неоткрила в тебе любовта!

роза ВасилеВа, софия

Там, в далечен Елизиум, в лоното Божие,
там навярно те чакат, композитор любим.
Не изключвам и факта, напълно възможен,
че в градините райски ще срещнеш Евтим.

И тогава до своето дясно коляно
Господ място би сторил – Той го пази за вас,
съхранил в къта райски вълшебно пиано,
листи бели, две музи и конче Пегас…

Аз завиждам на всичките ангели в хора –
те по ноти ще пеят, дълго зреяли в теб,
дядо Боже доволен под нос ще мърмори:
„Имам си композитор, имам си и поет!”

георги ДраМБОЗОВ

Уроците на една полякиня
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0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

На 24 май 2018г. (четвъртък) от 11 ч. в гр. 
Банкя ще се проведе среща на випуск 1968 г. 
на ІV курс на ссТ "Титко Черноколев"по слу-
чай 50 години от завършването. 

Срещата ще се проведе пред сградата на тех-
никума. Желаещите да заявят своето участие на 
тел. 0889432800 – румяна, и тел. 0888123746 
- Димитрина. Очакваме ви!

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия На-
ционален фестивал "сребро в косите - песен в души-
те край морето на Бургас" на 27 и 28 септември 2018 
г., от 10 ч. в Дома на НХК, площад "Тройката", под еги-
дата на кмета г-н Димитър Николов. 

Регламент - 3 песни в рамките на 10 минути.
Индивидуални изпълнители - 2 песни - 8 минути.
Няма състезателен характер. Участниците получа-

ват: за певчески състави - грамота и статуетка; за ин-
дивидуални изпълнители - грамота, а за всички - суве-
нир за спомен. Разноските за пътуване и пребиваване 
са за сметка на участниците и организациите, от чие-
то име се явяват. Заявки се приемат до 20.9.2018 г. 
включително. За контакт: Вяра андонова – предсе-
дател – тел.: 056/82 11 94; от понеделник до чет-
въртък, включително, от 14.30 до 17.30. часа, 8000 
Бургас, бул. "Демокрация" № 46, Пенсионерски клуб 
"Морски звуци"

0889/378252 – лечебна 
кализия, лекува диабет, ка-
таракта, онкологични за-
болявания – разсад в сак-
сия, извлек; ъглово кана-
пе 195/120/60 см – 140 лв.; 
детски компютър; мини ка-
зан за ракия – 170 лв., уред 
за жива и мъртва вода – 45 
лв., масичка куфар – 35 лв.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски маши-
ни, циркуляр за професи-
онални цели, малко фур-
гонче, ново 

0899/821238 – елек-
троуслуги, електроинста-
лации на място – на из-
годни цени! Професиона-
лен електротехник, също 
домашен майстор. Частно 
лице

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, издадени пре-
ди 1940 г.

0897/488261 – продава 
трошачка за бадеми, оре-
хи и лешници, обхват 8-32 
мм – 20 лв.

0886/792979 – да се 
обади Тина от Черни Вит, 
общ. Тетевен, обл. Ловеч!

0882/553939 – прода-
вам ел. четка за зъби – 16 
лв., възглавница за пътува-
не – 15 лв. (немски), мъжка 
шуба от естествена кожа и 
дамска – по 40 лв. (нови). 
Продавам термос 2 л – 18 
лв., чаши кристал – чеш-
ки, за ракия – 40 лв. 6 бр., 
възглавници руски 70/70 
с калъфки – 20 лв., нови. 
Продавам ортопедична 
подложка за ръка – 20 лв., 
нов с подплата червен дъ-
лъг № 52 – 25 лв., мъжка 
немска жилетка № 52 – 20 
лв., сламени шапки дамски 
с кордели – 12 лв., одеяло 
памучно – 35 лв.

0878/534711 – прода-
ва масивна, стабилна, ху-
бава двуетажна къща в с. 
Боровци, обл. Монтана, с 
5 стаи, плоча, вътрешна ба-
ня и тоалетна, гараж, бар-
бекю, двор 275 кв. м – 12 
500 лв.

0988/783323 – спешно 
продавам ремонтирана и 
преобразена гарсониера 
или заменям за боксони-
ера. Блокът също е прео-
бразен от покрива до ма-
зето, всичко е подновено. 
Отвън е саниран с 10 см 
стиропор, отвътре – с лам-
перия, и е реконструирана 
в двустаен. Към жилището 
има и гараж

0878/438599 – продава 

за
о. з. подполковник  

от авиацията, летец
ЙОТО ТОМОВ ТЕРЗИЙСКИ

12.2.1929 – 23.5.2010
Скъпи мой татко, винаги 

ще бъдеш с мен. Обичам те! 
Поклон пред светлата ти памет!

Цецка

ДИМИТЪР ИлИЕВ КуШлЕВ
29.2.1940 – 10.5.2000

Ти беше моят миг по неравния 
житейски път.

Ти беше моят стълб.
Подпирах се в неволя.

Любими, споменът не е 
забравен. Осемнадесет години 

ти беше все до мен.
БИОПРОГНОЗА

Д-р иван сТОЯНОВМагнитни бури - 17, 18.V.

Използвайте свободното си време, за да си набе-
рете листа от коприва, горска ягода и маточина, 
цветове от лайка, слез и глог и редица други бил-
ки, които могат да ви помогнат при едни или дру-
ги здравословни неразположения. Очакваните маг-
нитни бури могат да провокират известно влоша-
ване на здравето при хора с по-напреднали атеро-
склеротични промени на мозъчните артерии. За 
намаляване на оплакванията при тях от главо-
болие, световъртеж и чувство за шум в гърдите 
ще спомогне приемането на чайове и хранителни 
добавки, съдържащи гинко билоба, жен шен, глог, 
дяволска уста и др. Важно е и да се избягват евен-
туални по-големи физически и психоемоционални 
натоварвания.

В сряда времето ще бъде облачно, вет-
ровито, с типично пролетни температу-
ри - между 11 и 22 градуса. В четвъртък 
облачността ще се разкъсва, а темпера-
турите няма да претърпят съществена 
промяна. В петък температурите ще са 
с градус-два по-ниски, а в събота на мес-
та се очаква да превали. В неделя ще е съ-
що дъждовно, температурите ще са меж-
ду 14 и 21 градуса. Понеделникът няма да 
предложи нищо по-различно. Във вторник 
обаче се очакват обилни валежи, вятър и 
спадане на температурите с няколко гра-
дуса, като ще са в диапазона 15-18 градуса.

ВРЕМЕТО

Възнесение Госпо-
дне, Възнесение Хри-
стово или Спасов-
ден е християнски 
празник, който от-
белязва момента 
на възкачването на 
 Исус Христос на не-
бето. Празникът е 
40 дни след Възкре-
сение и винаги се па-
да в четвъртък – 39 
дни след първия ден 
на Великден. Според 
християнските вярвания след смъртта и Въз-
кресението си в продължение на 40 дни Христос 
се среща с учениците си, за да им проповядва за 
Божието царство. На 40-тия ден, придружен от 
тях и от Дева Мария, той се изкачва на Елеон-
ския хълм до Ерусалим и оттам, пред очите на 
всички, се възнася на небето, което се смята за 
край на Христовия път на земята. Въпреки това 
Христос не изоставя хората, а им изпраща Све-
тия Дух на Петдесетница и не престава да се за-
стъпва за тях пред Отца. На български празни-
кът се казва и Спасовден, дума, която произли-
за от „спасение“.

Спасовден е професионален празник на хлеба-
ри, шофьори, строители, хотелиери и цветари. 
В народните вярвания нощта срещу Спасовден 
е чудотворна и болните ходят за росен, лягат 
до цветето и поставят до главата си някакъв 
дар за русалките лечителки.

Имен ден е за Спас и Стас, Спаска,  
Спасиния и др.

Спасовден

Св. Константин и Елена 

17 Май

На 25.5.2018 г. се навършват
6 МесеЦа

откакто напусна този свят  
нашата незабравима

МАРИяНА АНДОНОВА 
ВЕлЕВА

На всички от своето сърце 
частица даде с радост.

Целият ти живот беше при-
мер за скромност, човешка 
доброта и трудолюбие. Липсваш ни много!

Почивай в мир! 
с много обич и тъга  

от сем. андонови, Велеви и иванови

На този ден из-
точноправославна-
та църква почита 
паметта на Св. Кон-
стантин и неговата 
майка Елена. Флавий 
Валерий Аврелий Кон-
стантин е римски-
ят император, сло-
жил край на преслед-
ването на християни-
те с Миланския едикт. 
През 330 година той 
провъзгласява офици-
ално своето решение 
да превърне Византи-
он в новата столица 
на Римската империя, 
която  преименува на 
Константинопол. Све-
та Елена пък открива 

кръста, на кой-
то е бил разпнат 
Христос, затова 
е провъзгласена 
за светица.

Свети Кон-
стантин и Елена 
е един от магиче-
ските празници в 

народния ни календар. 
Той е свързан с култа 
към слънцето. 

Легендите разказ-
ват как нашите пред-
ци са притежавали 
способността да об-
щуват с други светове 
и с техните божест-
ва, за да молят за за-
крила, милост, здраве, 
късмет, плодородие, 
благополучие. 21 май 
е свързан и с огнените 
танци на нестинари-
те, магическите про-
рочества.

Именници са Кон-
стантин, Костадин, 
Елена, Елка, Светла, 
Стойо, Траяна.

21 Май 

0886/729130 – прода-
ва кожух мъжки и дамски 
с качулка, къси, нови; пе-
ралня AEG, запазена, го-
блен Вилеров „Ифигения”, 
два килима и неизползван 
вертикален фризер на из-
годна цена

0887/025404 - заменям 
петместна 6-метрова кара-
вана напълно оборудвана 
- за багер с гребло и кофа

0887/337684 - купувам 
нови или запазени лаптоп, 
радиокасетофон, книгите 
"Война и мир", "Мъртвите 
Сибирски полета", "Кле-
тниците", всичко от Карл 
Май, Майн Рид и Емилио 
Салгари, руска и съветска 
литература с тематика ре-
волюцията и Отечествена-
та война.

0888/272446 - продава 
шевна машина електриче-
ска "Юнион" - 100 лв.

0879/864103 - прода-
ва ГАЗ 53 дизел, бордово, 
двигател Перкинс, мото-
циклет ИЖ "Планета" 350 
куб. и ГНП за "Мадара"

079421090 - продава 
нов газов пистолет 9 мм, 
полунов калорифер, 9 на-
гревателя ловешки вместо 
за 215 лв. от магазина - са-
мо за 25 лв.; нова порцела-
нова мивка - 10 лв.

0988/233207, след 19-
21 ч. - продава ярмомел-
ка, електрожен+циркуляр 
и др. машини, предава 5 
т желязо втора употреба 
- евтино; къща с 9 стаи, 
4 мазета, 5 стаи + гараж, 
овошки

0898/733808 - прода-
ва 3 китеника за спалня, 2 
маслени радиатора, книги 
- в гр. Кула, Видинско

0888/809639, В. Петро-
ва - продава запазен пер-
сийски килим 3,60/2,80 м. 
- 90 лв.

0898483353 – продава 
окоренени лозички, 2,50 
лв./бр.

обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, ба-
сейн, панорама. Въздухът 
е кристален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро сто-
панисване селска къща 
с баня и тоалетна, лятна 
кухня или солидна сто-
панска постройка - в ця-
лата страна, без области-
те Кърджали и Смолян. 
С предимство са Габров-
ска, Търновска, Староза-
горска, Пловдивска и Сли-
венска област

0898/824436 - къща 
двуетажна с двор 2500 кв. 
м в Средня, Шуменско, с 
ябълкова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в 
с. Ведрина, Добричко, об-
заведена къща с 2 гаража, 
затворена, луксозна бе-
седка, огради, 3 дка двор 
с овощна градина

съпруга радка
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

0876608849 - 54 г./175 
см/75 кг желае запознан-
ство с дама от Североиз-
точна България за сериоз-
но приятелство

0894/768863 - 85 г/165 
см/75 кг, приема жена без 
ангажименти, здрава, от 65 
до 75 г. - за доглеждане и 
унаследяване

СЪОБщЕНИeна 14 май 2018 Г.
ЦВЕТА ТРЕНДАФИлОВА 

ПЕТКОВА
от гр. Пловдив  

навърши
90 гОДиНи

И пет пари светът не струва,
без, майко, ти да си до нас!
Очите майчини целувам,
ръцете милвам аз.

Те винаги са приветливи,
дори във времената зли,
додето мама е жива,
безсмъртни сме, нали?

Скъпа майко,
Пожелаваме ти още дълги години 
да си ни жива и здрава и да ни по-

срещаш  усмихната и щастлива!
С много обич!

От твоите син, снаха и внуци

16 Май, 2 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа,  
луНа В БлиЗНаЦи 

Не е подходящо да се от-
правяте на далечни пътешест-
вия – по пътя ви очакват не-
приятности, а и влошеното ви 
здравословно състояние ще ви 
попречи.

17 Май, 3 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа,  
луНа В БлиЗНаЦи 

У вас блика творчески по-
тенциал, няма да скучаете. Оч-
аква ви среща със стар прия-
тел или с друг човек, към ко-
гото изпитвате симпатии. 

Времето е подходящо за 
решаването на финансови въ-
проси.

18 Май, 4 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа,  

луНа В раК 
Може да ви се наложи да 

предприемете някакви дейст-
вия, дори по-решителни, от-
колкото сте очаквали. Това 
обаче няма да ви се удаде 
лесно, тъй като преминава-
нето в атака не е най-силна-
та ви страна.

19 Май, 5 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа,  

луНа В раК 
Около вас ще се завъртят ин-

тересни хора, които ще се рад-
ват на вашето внимание. Мо-
же да започнете нова любов-
на връзка.

20 Май, 6 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа,, луНа 

В лъВ 
Много промени ще ви бъ-

дат от полза и ще приближат 
новото начало на поредния 
етап от вашия живот. Трябва 
само да помните, че истински 
важни са само вашите усеща-
ния, а не това, което ви гово-
рят околните.

21 Май, 7 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа, луНа 

В лъВ 
В живота ви постоянно ще 

се случва нещо и дори няма да 
имате време да мислите дали 
е добро или лошо, и то защо-
то ще сте неустоимо привлека-
телни. Здравето ви също ще до-
принася за това.

22 Май, 8 луНеН ДеН, 
ПърВа ЧеТВърТ, луНа В 

ДеВа 
Прехвърлянето на отговор-

ността върху другите и изпус-
кането на ситуацията от кон-
трол може да ви навлече ма-
са неприятности. Затова вни-
мавайте!

ЛУНЕН 
КАЛЕНдАР

ОВеН - С настъпването на 
новата седмица ще забе-
лежите, че в живота ви на-

стават неочаквани промени. Добре 
е на този етап от време да изгради-
те ясна стратегия за действията си 
в личен план. 

ТелеЦ – В материално от-
ношение се постарайте да 
бъдете ефективни, в слу-

чай че възникнат затруднения. До 
края на седмицата ще ви се наложи 
да проявите твърдост при отстоява-
нето на позициите си.

БлиЗНаЦи – Интересите 
ви от личен и материален 
характер ще се застъпват. 

Постарайте се да бъдете ефектив-
ни, дори и да сте застигнати от но-
ви ангажименти, които не можете 

да отложите. 
раК - Действайте логич-
но и последователно в 

материалните си инициативи. По-
голямата част от вас ще постигнат 
желаните резултати. 

лъВ – Време е да се осво-
бодите от някои свои ста-
ри задължения както от 

материален, така и от личен ха-
рактер. Около средата на пери-
ода направете преоценка на сла-
бостите си! 

ДеВа - Действайте с разум, 
но и влагайте сърце в пред-
приетите от вас инициати-

ви. Постарайте се да не загърбвате 
новите отговорности, които ви въз-
лагат близките, и да оправдаете до-
верието им. 

ВеЗНи - Разгърнете въз-
можностите си. В края на 
разглежданата седмица за-

ложете на сигурните инициативи. 
Постарайте се да откриете добрия 
тон, с който бихте постигнали же-

лания резултат. 
сКОрПиОН - Внесете яснота 
във взаимоотношенията, кои-

то до момента ви създават извест-
ни притеснения. Не позволявайте 
на стреса да се отразява неблаго-
приятно върху съня ви.  Правете си 
разходки.

сТрелеЦ - През почивните 
дни ще разполагате с отлич-
ни шансове за предприема-

нето на конкретна промяна в живо-
та. Постарайте се да бъдете изклю-
чително толерантни. 

КОЗирОг - Опитайте се 
да премахнете някои ста-

ри бариери, съществуващи в от-
ношенията ви с приятел, роднина 
или познат. Дайте втори шанс, но 
си имайте едно наум, когато давате 
пари назаем.

ВОДОлей - Моментът е 
подходящ за разрешава-
не на проблемите, които 

не ви дават покой. Не отхвърляйте 
покани за забавления. През новата 
седмица ще усетите нарастване на 
приходите си. 

риБи - Планирате пред-
стоящо пътуване, благо-

дарение на което ще увеличите до-
ходите си. До средата на седмицата 
ще разполагате с идеални условия, 
за да реализирате намеренията си. 

Хората под знака 
Близнаци са безко-
ристни, жертвого-

товни, лесно афектира-
щи се, силно впечатли-
телни, с много голямо 
въображение. Двойстве-
ността на тяхното ес-
тество се изразява в про-
тиворечиви наклонно-
сти и желания, в безпокой-
ство, несигурност и недо-
волство. Търсят истина-
та, вещи са в откриване-
то на всестранна инфор-
мация. Те са изключител-
но остроумни и добри съ-
беседници. Склонни са да 
пренебрегнат общопри-
етите нрави и обичаи ка-
то външна форма на об-
ществото. Сръчни са, 
влюбени в красотата. Ка-

Зодия Близнаци (21 май – 21 юни)

то характер са любезни и 
учтиви и се сприятеляват 
лесно с хора, които имат 
приятна външност и една 
дълбока интелигентност. 

Близнакът е мислител, 
първият теоретик, кой-

то обича мислите зара-
ди самите тях, а не защо-
то го водят към нещо оп-
ределено. 

Интересуват се от раз-
лични неща без да се задъл-
бочават прекалено.

жеНа
Тя мечтае да бъде фатална 

завоевателка, но това рядко 
се случва, защото осъзнава, 
че не иска да си губи времето 
с мъже, които не го заслужа-
ват. Много е хитра и е в със-
тояние да омае всеки, с кого-
то започне разговор. Прека-
райте няколко минути с нея и 
ще бъдете завинаги омагьо-
сани от таланта й да общува.  
В един момент тази жена мо-
же да бъде най-милото съще-
ство на света, а в следващия 
да се трансформира в айс-
берг. И така отново и отно-
во, без прекъсване. Нейната 
двойствена природа е обър-

кваща за силния пол. 
Мъж

Той е свободолюбив, 
обича разнообразието и 
се нуждае от периодични 
промени. В това число и 
във връзката си.Нуждата 
му от постоянно развитие 
и промени, от свобода и 
пространство се отразява 
на възгледите му по отно-
шение на връзките. Не, то-
ва не означава, че мъжът 
Близнаци не би се обвър-
зал изобщо, просто ще ви 
бъде доста трудно да го 
накарате да се обвърже. 
Това, за което най-много 
копнее, е разнообразието 
и спонтаността.

Чаровен и приказлив, 
той често се оказва в цен-
търа на вниманието. 

На 9 май нашият 
 колега и приятел 

ХРИСТО ЦЕКОВ
навърши достолепните 

88 гОДиНи
Редакцията на  

в. „Пенсионери”  
винаги ще се гордее  

със своя 
парламентарен 

репортер, 
отразяващ 

най-актуалните 
съвременни исторически събития. 
Пожелаваме му от сърце здраве, 

дълголетие и неугасващо творческо 
вдъхновение, въплътено в нови книги! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
Дядо Симеон Игнатов  

и баба Стоянка честитят  
23-ия рожден ден на 9 май

на внука си
СИМЕОН СПАСОВ ИгНАТОВ

като му пожелават крепко здраве  
и големи успехи в живота!

С обич!

Вашият хороСкоП (16.v.- 22.v.2018 г.)

0988/815140 - 61 г./178 
см/78 кг, интелигентен, сери-
озен и отговорен, чувствите-
лен и всеотдаен, умеещ да 
обича истински, не пуши и не 
пие, непоправим романтик, 
желае сериозна връзка със 
сериозна, възпитана и отго-
ворна слаба дама, излъчва-
ща нежност, чар и интелект

1000 софия, пощенска 
кутия 822 - вдовица на 75 
г./166 см/68 кг, непушачка, 
запазена, без ангажименти, 
осигурена, търси другар за 
съжителство

0879/265162 - вдовица от 

Варна, на 65 г., 158 см, 70 кг, 
интелигентна, мила, с благ 
характер, без пороци, от-
лична домакиня, търси по-
добен - честен, морален и 
трудолюбив

0882/550389, Николов - 
81 г./169 см/70 кг, непушач, 
трезвеник, добряк, лозар, ис-
ка да живее при интелигент-
на, любяща, топла вдовица 
от 71 до 83 г.

0885/538581 - търси 
съпруга около 40 г., да не 
пие и да не пуши, да не е 
 осъждана, психически и фи-
зически здрава, за да създа-
дат дете и семейство. Живе-
ене при него

0894/202602 - 70 г./177 
см/70 кг - не пуши, не пие, 
осигурен, без наследници, 
търси жена за съжителство 
или брак

1750 софия - от грижи 
към своите забравихме себе 
си. Търся от Западна Бълга-
рия 77-81-годишен. Чрез до-
верие, подкрепа - за спокой-
но съжителство

0876/779479 - вдовец на 
60 г/160 см/85 кг желае за-
познанство с вдовица от 60 
до 64 г. От цялата страна!

0894/945385 - 72 г./168 
см/72 кг, жена образована 
желае хубави моменти с ху-
бав, образован и възпитан 
мъж, над 172 см, от 73 до 77 
г. - за щастлив живот. Само 
сериозни обаждания!

0882/974252 – около 
60-годишна жена, здрава, 
търси своята половинка на 
подходяща възраст, но и фи-
нансово стабилен

0895/757587 – мъж на 62 
г., свободен, самостоятелен

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 73/180/98, 
инженер, симпатичен, сам, 
осигурен, поет, търси добра, 
осигурена, непушачка, нема-
териалистка, без ангажимен-
ти жена от Варна или София 
– за щастлив съвместен жи-
вот на двете места

25-ият пенсионер-
ски събор-надпяване 
"Беклеме 2018" ще се 
проведе на 18 и 19 
август под надслов  

"Троян - сърце  
на Балкана" по слу-

чай 150-годишнината   
 от обявяването   

му за град. 
Записването за 

участие започва от 
първи юни. Телефо-

ни за връзка -  
0670 5 72 39,  

0878591275 и 
0887542842.  

Очакваме Ви! 
Хризантема 

люБеНОВа, Троян

От двамата
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА

европол закопча престъпна група

Задържани за източване 
на здравната каса

Нападнаха зам.-кмет

Заплашиха фелдшер 

Побой на медсестра27 обрани трафопоста в „люлин”

аВТОБус се БлъсНа 
 В сТълБ

Двама от пострадали-
те в катастрофата с авто-
бус на градския транспорт 
в софия са настанени "Пи-
рогов". Това са жена на 42 
години, която е стояла на 
автобусната спирка на бул. 
"Борис Трети" и бул. "ген. 
Тотлебен", и пътник на 71 
години. жената е настане-
на в травматологията. Мъ-
жът има мозъчно сътресе-
ние.

инцидентът е станал 
около 19 часа, когато авто-
бусът по линия 74 се блъс-
на в стълб. Вероятно на 
шофьора му е прилошало.

НаМериХа КилОграМ 
среБрО В руМъНКа
1,703 кг сребърни наки-

ти откриха в бельото на ру-
мънска гражданка митни-
чески служители на гКПП 
Капитан андреево. Дама-
та пътувала в лек автомо-
бил с румънска регистра-
ция. От сутиена, долното 
бельо и джобовете на пан-
талона й са иззети 571 сре-
бърни бижута, сред които 
408 медальони, 43 пръсте-
ни, 24 гривни, 25 синджира 
и 71 чифта обеци. 

иЗМаМНиК ПаЗаруВа  
с ФалшиВи Пари

сериен измамник паза-
рува със 100-еврова банк-
нота менте в различни ма-
газини в софия. Обикнове-
но влиза, за да купи нещо 
малко, но обяснява, че ня-
ма български пари и про-
давачките му връщат рес-
тото в левове. измамни-
кът обикаля основно са-
лони за красота в софия. 

ТруП иЗПлуВа 
 В реКа

Труп на жена е изплавал 
от водите на Чепинска ре-
ка край Велинград. само-
личността на починалата 
не е установена. 

според първоначал-
ния оглед тялото на жена-
та е престояло доста вре-
ме във водата, поради ко-
ето все още не е ясно каква 
е причината за смъртта и 
дали се касае за убийство, 
самоубийство или нещас-
тен случая.

НашеНеЦ НаМереН 
МърТъВ В ТОКиО

Мъж, когото полиция-
та е идентифицирала като 
първи секретар на българ-
ското посолство в Токио, е 
бил намерен мъртъв пред 
търговски център в япон-
ската столица.  Той е 41-го-
дишният ивац Владайчев.

саМОуБиеЦ В Бургас
сигнал за скочил мъж 

е подаден в Първо район-
но управление в Бургас. 
граждани са съобщили, 
че непознат се е удавил в 
морето пред погледите на 
случайни минувачи. Впо-
следствие става ясна и са-
моличността му. Той е на 
32 години и е от Бургас. Все 
още не са установени при-
чините за инцидента.

"ЧЕЗ Разпределе-
ние България" извър-
ши извънреден обход 
на енергийните съо-
ръжения в микрора-
йони 6 и 7 на столич-
ния квартал "Люлин" 
след регистрирани не-
регламентирани пре-
късвания на електро-
захранването. В 27 тра-
фопоста е била устано-

вена липсата на медни 
елементи, част от съо-
ръженията. 

Проверката ще про-
дължи във всички мик-
рорайони.

Мрежата, която за-
хранва район "Люлин" 
в София, е кабелна, 
подземна и изцяло об-
новена. Това не пред-
полага чести смуще-

ния на електрозахран-
ването без външна на-
меса, е коментирал Ви-
ктор Станчев, главен 
оперативен директор 
на компанията. Оче-
видно не става въпрос 
за единични случаи, 
а за престъпна гру-
па, която само за дни 
е проникнала в много 
съоръжения. Компани-
ята е подала сигнал в 
МВР за кражбите и е 
започнала подмяна на 
липсващите елементи. 
Планира се монтира-
не на сигнално-охра-
нителна техника.

Компанията моли 
клиентите да пода-
ват сигнали за злоу-
потреби на имейл ад-
рес klienti@cez-rp.bg, 
в центровете за об-
служване на клиен-
ти и на денонощната 
информационна ли-
ния на дружеството  
0700 10 010.

Сигнал за нападението над заместник-кмета на Ло-
веч Цветан Георгиев е бил подаден в Областната ди-
рекция на полицията в града. Георгиев е бил бит от 
неизвестно лице преди да се качи в автомобила си, 
паркиран пред дома му. Нападателят е бил с черна 
маска и каска. Георгиев вероятно е бил ударен с ме-
тален предмет по главата. Самият той е подал сигна-
ла до органите на реда. Ръководството на община-
та е убедено, че нападението е свързано с неговите 
сигнали до прокуратурата в областта на дърводоби-
ва, се казва още в съобщението. Назначена е експер-
тиза, разпитват се свидетели по случая. 

22-годишен мъж е за-
държан за нанесен по-
бой над медицинска сес-
тра в многопрофилна-
та болница в Своге. Из-
пратените на място по-
лицейски служители ус-
тановили, че на постра-
далата е нанесен побой 
от 22-годишен местен 
жител. 

Извършителят е за-
държан за срок до 24 
часа. По случая е обра-

зувано досъдебно про-
изводство за причиня-
ване на телесна повре-
да на медицински спе-
циалист. Според Нака-
зателния кодекс за то-
ва престъпление и в за-
висимост от степента на 
нараняванията е пред-
видено наказание меж-
ду 1 и 15 години "лиша-
ване от свобода". Раз-
следването по случая 
продължава. 

8-годишно мом-
ченце от сандански 
бе настанено в болни-
ца, след като е било 
ухапано по шията от 
кон, който преди това 
го изритал в гърдите. 
Конят е на семейство-
то, което има ферма в 
санданско село.

Инцидентът е ста-
нал, докато семей-
ството било във фер-
мата. Детето си игра-
ело край един от ко-
нете, който в този мо-
мент се хранел. Вне-
запно животното из-

ритало детето и го уха-
пало за шията.

Родителите откара-
ли сина си в Спешна по-
мощ в Сандански. 

***Пет деца са постра-
дали при взрив на бу-
тилка с неустанове-
на течност в Добрич. 
Три от тях са настане-
ни в многопрофилна-
та болница в града без 
опасност за живота, а 
четвърто дете е транс-

портирано в специали-
зираната очна клиника 
във Варна.

Децата, на възраст 
от около 10 години, иг-
раели в двора на Сту-
дентските общежития 
в Добрич. По думите 
на живеещата в съща-
та сграда децата са на-
мерили буркан, пълен с 
бяла течност, който по 
време на играта им се 
взривил.

Директорът на мно-

гопрофилната болни-
ца в Добрич д-р Три-
фон Йорданов обясни, 
че две от децата са на-
станени в отделения по 
ортопедия и травмато-
логия, с изгаряния по 
крайниците. Едно дете 
е прието в неврохирур-
гия с травма в областта 
на гръбначния стълб.

***
Пожар в Пловдив, 

избухнал през нощта, 
изпрати две деца в бол-

ница. Те са с обгазява-
не. Наложила се е ева-
куация и на 90-годиш-
на трудноподвижна 
жена. Сигналът е по-
даден в 3.15 часа. На 
местопроизшествие-
то са изпратени 3 по-
жарни автомобила и 
10 огнеборци, които 
се борили с пламъци-
те до обяд. Огънят из-
пепели склад за авто-
части. Причините за 
възникване на пожа-
ра са в процес на из-
ясняване. Няма други 
пострадали.

Арестуваха мъж от Завет, запла-
шил фелдшер с пистолет, съобщи-
ха от Областната дирекция на МВР 
в Разград. Случката се разиграла в 

Петима са задържани при акция на Окръжната 
прокуратура в Пловдив. Те са участвали в източ-
ването на Регионалната здравноосигурителна ка-
са, всички са обвинени в корупция. Двама от тях са 
служители на касата, а останалите трима са част от 
корупционната схема. 

Маскирани полицаи атакували два автомобила в 
центъра на Пловдив и задържали двама мъже, еди-
ният от които е на ръководен пост в Регионалната 
здравноосигурителна каса. В единия автомобил са 

открити много банкноти по 50 лева. 
С близо 1,1 млн. лева е била източена здравна-

та каса чрез корупционната схема, действала око-
ло една година. При акцията бяха задържани ше-
фът на дирекция в РЗОК Иван Деспотов, колега-
та му Влади Манев, собственикът на верига апте-
ки Николай Александров и мъж, който е бил под-
ставено лице.

"Схемата е била следната: Деспотов и Манев са 
предоставяли на собственика на аптеките инфор-
мация за тежко болни пациенти. 

Николай Александров е наел подставеното ли-
це, за да регистрира три виртуални аптеки. На тях 
касата е превеждала средства за медикаментите на 
въпросните пациенти, които са били дублирани", 
обясни прокурор Попов.

дома на 42-годишния мъж. Той 
повикал "Спешна помощ" заради 
здравословното състояние на же-
ната, с която живеел на семейни 
начала. По време на прегледа мъ-
жът извадил газов пистолет и го 
насочил към фелдшера. Опитал се 
да произведе изстрел, но не ус-
пял.  Задържан е в РУ-Кубрат, а 
пистолетът е иззет. По случая е 
образувано производство за ху-
лиганство, санкцията за което е 
лишаване от свобода до 2 годи-
ни или пробация.

Европол обяви, че 58 
души са били арестувани 
в рамките на полицейска 
операция на европейско 
ниво с цел разбиване на 
престъпна група, запо-
дозряна в измами с ДДС 
за стотици милиони ев-
ро. В разследването, ръ-
ководено от Испания, са 
участвали Белгия, Бъл-
гария, Германия, Унга-
рия, Италия, Португалия 
и Румъния. Само испан-
ската полиция е аресту-
вала 52-ма заподозре-
ни. Престъпната група е 
действала из цяла Евро-
па през последните де-
вет години и е заподо-

зряна в измами с ДДС 
и пране на пари в общ 
размер от 390 милиона 
евро. Групата е извърш-
вала и симулирала внос 
на оригинална електро-
ника и имитация на така-
ва, която е препродава-
ла в интернет. 

Заподозрените са из-
ползвали мрежа от пове-
че от 100 дружества в Ев-
ропа и САЩ, повечето от 
които фантоми, за да из-
пират парите, преди да 
ги прехвърлят в банко-
ви сметки в България и 
Унгария. 

Европол посочва, че 
за три години група-

та е емитирала фалши-
ви фактури на стойност 
повече от 250 милиона 
евро.

Престъпната група се 
е състояла основно от 
италиански, португалски 
и испански граждани и е 
била ръководена от Ис-
пания от баща и син ис-
пански граждани.
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Отговори от бр. 19
КръсТОслОВиЦа –  ПъЗел сриЧКОслОВиЦастр. 27 стр. 31

ВОДОРАВНО:  „Право на любов” Лавена. Атаров. Левитан. Тот. Имола. Имарети. 
„Авала”. Имитатор. Нариман. Юни . Ока. Ен. Сопа. Езеро . Анилин. Орар. Ли. Арал. 
Ри. Товар. Синева. Квота. Ивона. Иринин. Нан. Кит. АН. Ким. Даяна. Рила. Аналема. 
Далии. Илир. Яре. Италик. Овино. Ми. „Агинот”. Камил. Антон. Двор. Нето. Оникс. 
„Ота”. Вика. Анет. Накип. Абагар. Вазов. Рат. Ко. Анатоми. Ипане. Асам. Ад. Теза. 
Окели. Алада. Адоратор. Динозавър. Кнор. Телевизори. Она. Алида Вали. Ананова.

ОТВЕСНО: Траминер. Винаров. Бадана. Атомизатор. Негован. Дол. Овали. Еро-
тика. Иригатори. Оратор. Ванилин. Катер. Уно. Акола. „Името на розата”. Авита. 
Иран. Мате. Матев. „Ел”. Мо. Дал. Тави. „Ола”. Юлар. Икона. Орел. Обер. Ядка. Език. 
Ви. Овен. „На”. Мотопеди. „Евита”. Алоин. Вализа. Тире. Асен. Ивлин. Нино. Ела. 
Инари. Арии. Каре. „Ора”. Анам. Нанини. Наска. Азин. Ав. Василев. Лион. Итала. 
Етанол. Вокал. Топ. Савов. Енол. Пирани. Имот. Кадъна. Атамани. Атерина. Омана. 

ВОДОраВНО: Бамако, Асара, Ана-
хорет, Ок, Ава, Анати, Бакла,  Ара-
кан, Ала, Каватина, Бепу, Лото, Бе-
да, Роев, Каменари, Гну, Илорин, 
Плато, Манас, Ира, Ик,  Ебертист, 
Калай, Откати.  
ОТВесНО: Баобаб, Кимак, Калевала, 
Ма, Кап, Монел, Анал, Убераба, Ка-
вак, Енисей, Оха, Алдан, Авоар, Ито,  
Арарат, Иприт, Сенатор, Ласк, Ата-
ки, Ога, Та,  Тангенти, Атина, Вуокси.

ВОДОраВНО: 1.Липо-
матоза. 4.Липи. 5.Лало /Еду-
ар/. 7.Кали. 9.Рима. 12.Раве-
на. 13.Барака. 14.Нара. 16.Ти-
ре. 18.Гупа. 20.Гаде /Нилс/. 
22.Катафореза. 

ОТВесНО: 1.Либела. 2.Ма-
ли. 3.Топика. 6.Лори. 8.Лимо-
нада. 10.Маракана. 11.Габари-
ти. 15.Рагу. 17.Регата. 19.Паре-
за. 21.Дефо /Даниел/

суДОКу
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- Марче, омъжи се 

за мен! 
- Да, бе, да... утре ще 

изтрезнееш и ще ме из-
гониш...

- Обещавам ти, че ня-
ма да изтрезнея!


В Библията пише:
- Не пожелавай жена-

та на ближния си!
- Да, ама за мъжете 

нищо не пише!


Осъдили чукчата и го 
слагат в килия с друг за-
творник, който го пита:

- За какво те вкараха?
- Убих бяла мечка и ми 

дадоха 6 години, а ти?
- Убих жена си и ми 

дадоха 20 години.
- 20 години? Стига бе! 

Колко козина има тя, ед-
на шепа!!!


Вълкът предложил на 

кучето:
- Хайде да си поиг-

раем!
Кучето се разтрепе-

рило:

- Страх ме е, Вълчо! 
Може да ме изядеш!

- Спокойно, ще си сло-
жа намордник - предло-
жил Вълчо.

Сложил си наморд-
ник, а кучето пак тре-
пери.

- Добре, ще си вър-
жа и краката - навил се 
вълкът.

Кучето пак трепери.
- А сега защо трепе-

риш?
- От вълнение. За пър-

ви път ще ям вълче месо.


Двама луди решили 
да избягат от лудницата.

Единият казва на дру-
гия:

- Провери, ако бод-
ливата тел е висока, ще 
минем отдолу, ако е ни-
ска - отгоре.

След време той се 
връща и първият го пита:

- Е, какво откри?
- Мани, мани, никакъв 

шанс да избягаме, въоб-

ще няма тел!


На една блондинка 
непрекъснато й викали, 
че е тъпа. И тя решила да 
си боядиса косата черна, 
да не личи, че е тъпа. Ре-
чено – сторено. Както си 
карала един ден кола-
та, минала покрай ста-
до овце. Спряла тя ко-
лата и казала на овчаря 
бай Георги:

- Ако позная колко ов-
це имаш в стадото, ще 
ми дадеш ли едно агне?

„Тая не може да знае 
колко овце имам” – по-
мислил си бай Георги.

- Давай,  ако позна-
еш, ще ти дам едно агне.

- Ами имаш петдесет 
и две овце в стадото – 
издумала блондинката.

- Не мога да повярвам, 
ти позна. Думата си е ду-
ма – избирай едно агне.

- Искам това, игриво-
то – казала тя и понесла 
агнето към колата.

Овчарят я изгледал и 
казал:

- Ами става ли, ако аз 

позная цвета на косата 
ти, да ми върнеш кучето?


иванчо се връща от 

работа и Марийка го по-
среща със следната вест:

- Току-що казаха по 
телевизора. За да се 
увеличи прирастът на 
населението, правител-
ството дава на семей-
ства с 5 деца апарта-
мент, лека кола ван и 50 
хил. лева безвъзмездно! 
Ние имаме 4. Ти нали 
имаше едно незаконно 
от някаква твоя любов-
ница, дето все те при-
теснява за пари и не 
иска да го гледа! Иди 
си го прибери и да гу-
шнем авантата! 

Иванчо веднага ху-
кнал. Прибира се след 
половин ден, води неза-
конния си син за ръка, а 
вкъщи - само Марийка:

- Къде са децата ма?
- Къде са?! С това по-

становление всички са 

пощурели!


изпит по история. 
Професорът към сту-
дентка:

- Какви са били древ-
ните амазонки?

Студентката не знае, 
поглежда към аудитори-
ята. Всички се плезят.

- Лесбийки?
- Двойка, колежке. 

Езичници...


Дядо пита бабата си:
- Пено, аз като умра, 

как ще ме погребеш? Като 
те знам каква си скрънд-

за, каквото и да се купи, 
все ти е скъпо!

- Аз скръндза?!? Като 
олигарх ще те погреба! 
В костюм ще те облека, 
с всички салтанати ще 
бъдеш.

След седмица дядото 
решава да я изпита и се 
прави на умрял. Бабата 
му надява един футболен 
екип, обува на краката му 
кецове, слага го в ковче-
га и започва да нарежда:

- Ох, тиии... защо ме 
оставиииии... къде оти-
ваааааш...

Дядото се надигнал от 
ковчега и викнал:

- На мач отивам, казах 
ли ти, скръндза си!!!


Въпрос към Радио 

Ереван:
- Коя първоаприлска 

шега може да стане но-
вогодишен подарък?

Отговор:
- Дупка в презерва-

тива!


адвокат лежи на 

смъртно легло в болни-
цата. Негов приятел, до-
шъл на посещение, го за-

варва да прелиства Биб-
лията.

- Какво правиш? - по-
питал го той.

- Търся вратичка, не 
може да не са оставили! 
- отвърнал му адвокатът.


една "прясна" вдови-

ца, се оплаква на прия-
телката си:

- Много ми е тежко! 
Преди да почине, Иван ме 
помоли да правим секс за 
последно, а аз му отка-
зах! Страшно съжалявам 
и плача...

- Успокой се, миличка! 
Идва Задушница. Дай на 
някого, така... за помен. 


Наркоман в тролея. 

До него стоят баба и мат-
рос. Бабата моли нарко-
мана да перфорира би-
лета. Наркоманът се об-
ръща към матроса: 

- Ей, войнико, перфо-
рирай билета! 

- Аз не съм войник, а 
моряк! 

Наркоманът към ба-

бата: 
- Объркала си се, бабо, 

ние сме на кораб. 


Не смея да кажа нещо 
добро за жена ми! Пред-
ставете си следния пост: 
"Имам най-добрата жена 
на света!" И всичките ми 
приятели го ха-
ресат. След това 
ще започнат ед-
ни подозрения 
"Те пък откъде 
знаят?".


с е м е й с т в о 

с 15-годишен 
брак при пси-
холог. Той пита: 

- Какъв спо-
ред вас е про-
блемът? 

Жената не 
чака и започва 
гневна тирада... След по-
ловин час безспирно го-
ворене психологът ста-
нал, приближил се до нея, 
прегърнал я и страстно 
я целунал. Когато целув-
ката свършила, психоло-

гът се отдръпнал, а же-
ната застинала в почуда 
и вцепенение...

- На вашата жена то-
ва трябва да се прави 
три пъти седмично! Ще 
се справите ли?

Мъжът се замислил, а 
после отвърнал:

- Докторе, мога да я 
докарвам тук в понедел-
ник и сряда, но в петък 
не мога, защото отивам 
за риба. 


ако сутринта е било 

нула градуса, а 
синоптикът по 
т е л е в и з и я т а 
ви обещае, че 
към обед ще 
бъде два пъти 
по-топло, в за-
дачата се пи-
та точно кол-
ко градуса ще 
бъде по обед?


П о п и т а л и 

Радио Ереван: 
- Кои неща са най-

правилно разпределени 
между хората? 

- Парите и умът. Па-
рите на никого не сти-
гат, а умът на всички е 
в излишък! 


Психотерапевт съ-

ветва пациент: 
- Вечер, като влезете 

в спалнята, оставете от-
вън всичките си непри-
ятности. 

- Докторе, мислите ли, 
че жена ми ще се съгла-
си да спи на стълбището? 


Мъж към жена си: 
- Нали знаеш, че не 

можеш да построиш тво-
ето щастие върху чуждо-
то нещастие?!?! 

- Абе не съм ти пипала 
шишето с ракията!


Пиян човек спира 

случаен минувач:
– Страшно се извиня-

вам, бихте ли ми напра-
вили една услуга?

– Каква?
– Да преброите колко 

цицини имам по главата.
Човекът преброява 

старателно и казва:
– Три.
– Я гледай – радва се 

пияният. – Че аз съм си 
почти у дома! Остават ми 
само два стълба и съм 
си вкъщи! 


говорят си колежки: 
- Моят е архитект - се-

ксът ни има форма, ви-
зия и функция. 

- Моят е художник, 
при нас има страст, въ-
ображение и импрови-
зация. 

Третата въздъхва: 
- А моят е програмист, 

седи в леглото и ми обяс-
нява колко ще е хубаво, 
когато стане.


Джентълмен казва на 

дама, негова съседка: 
- Мадам, вчера чух ва-

шето пеене. 
Тя, изчервявайки се: 
- О! Просто убивам та-

ка малко време! 
- Избрали сте пер-

фектното поразяващо 
оръжие, мадам.


- Докторе, ще трябва 

ли да откажа цигарите и 
алкохола? 

- Разбира се! Казах ви 
още миналия месец! 

- Добре помня, но 
просто се надявах, че 
през това време наука-
та е напреднала. 


Най-хубавите неща в 

живота те правят дебел, 
пиян или татко... 


- страхувам се да ле-

тя със самолет, предпо-
читам с влак. 

- Е, то... да летиш с влак 
е още по-страшно!!! 


- Как разбра, че това 

е твоят мъж?!? 
- Ми само като го по-

гледнах, и веднага ме 
нервира!
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В болницата

СВЕТКАВИЦИ

ОТЪРВАВАНЕ НЯМА

ПРОХОЖДАНЕ

- Колега, защо все питаш пациентите какво ядат?
- Ориентирам се за хонорара...

Жейно ЖЕЙНОВ

Майката и ба-
щата се бяха 
надвесили над 

синчето.
 - Хайде, маминото, 

дай си крака, по-сме-
ло... У, такааа, хайде, 
внимавай!

- Давай, синко, по-
смело!... Винаги съм 
казвал, че на мен си 
се метнал... Давай, ед-
но, две, три...

- Стига бе, Пеньо, 
туй да не ти е казарма 
да му броиш. Я не из-
мъчвай чедото. Мъжка 
му работа. Вместо да му 
влезеш в положението, 
че му е тежичко, че му 
е трудно.

- Хей, Маро, я не ме 
прави за две стотинки 
пред сина, че току-виж 
авторитетът ми отишъл 
на кино. Баща ли съм, 
или лукова глава?

- Ти и авторитет? Не 
ме карай да се смея. Я се 

погледни що за мъж си! 
Другите по два апарта-
мента имат, коли и вили, 
а ти все тичаш из фир-
мата като пате за вода. 
Вместо да хванеш някоя 
работа като хората. Хай-
де, Герчо, хайде, мама, 
опитай и с другия крак.

- Не го пресилвай ма. 

И аз помня колко трудно 
човек се надига след...

- Ще проходи, ще 
тръгне нашият Герчо. Я 
го виж бе, Пеньо, какъв 
левент сме отгледали.

- Същи бащичко!
- Ще ти дам един ба-

щичко, ами че той на 
моя баща кожата му 

одрал бе, човек...
- Герчо, Герооо... 

мърдай де...
- Не го насилвай, че 

бял ден няма да ви-
диш. 

- Отвори прозоре-
ца, че я помириши как-
ва миризма е наоколо.

- Хайде, хоооп! Из-
прави се, ох на мама 
хубавеца...

Герчо хубавецът 
най-сетне се беше из-
правил на крака.

- Какво сте ме зяпна-
ли бе! Я дайте вода да 
си измия мустаците и 
два аналгина, че гла-
вата ме цепи, като че 
трън се е забил в нея.... 
И друг път, като вляза 
в ресторанта, да ми ос-
тавяте по-малко пари, 
че аз пия, докато из-
празня джоба. Докога 
ще ви уча!...

атанас желЯЗОВ

От години в старата гора
работеха във болница една
лисана – най-добрата медсестра,
и Вълчо – учен доктор от града.
А пък пациенти – колко щеш,
грипозна, заболяла горска гмеж.
Прасчо, конят, кравата, овцата
на клиниката скъпа са в кревата.
От стомашни болки Зайо рита.
Всеки „дай лекарства” вика,
но лисицата разкрива: 
- Ние нямаме такива.
С правителството сме в консорциум,
Върху лекарствата има мораториум.
Без медикаменти ще лекуваме,
даваме хранителни добавки
от билки само и марули сладки.
Овцата е за ехографа,
а пък Зайо – за онкозвукографа.
Хайде, Прасчо, лягай на тавата
да ти диагностицираме главата!
Докторът и медсестрата
на уреда опекоха свинята.
- Давай, Вълчо, да се наядем,
че здравният е гладен като мен!
Министри сменят се един след друг,
но ние с тебе, друже, все сме тук.

силвия МилеВа, Варна

Гореща 
молба

Хора, моля ви се, не-
ка да не събуждате чо-
века, който спи в звяра. 

Аз имам вяра пове-
че в звяра, който дре-
ме в човека.

 И нямам доверие в 
човека, който е в звяра.

Трески  
за дялане

В един дървен фило-
соф имаше много трес-
ки за дялане. 

Доброжелателите 
му издялаха треските 
с надеждата да остане 
философът.

Но какво беше учуд-
ването им, когато пред 

тях застана един очу-
кан дръвник.

Кръвни 
братя

В едно семейство 
живееха трима братя. 
И тримата бяха родени 
от една майка и един 
баща. 

Но и тримата имаха 
опаки характери. 

Раснаха, пораснаха, 
но ни се водеха, ни се 
караха. 

Често спореха кой 
да води бащина дру-
жина. 

Дори понякога до 
бой стигаха.

И така от кръвни 
станаха окървавени  
братя.

Турхан расиеВ

С мой приятел и внучката му 
Елена отидохме на гости на него-
вата тъща, която живее сама във 
варненско село. Още с отваряне-
то на вратата баба Цеца взе да 
се вайка, че наред със старост-
та много болести са я налегна-
ли. Вътре разговорът продължи 
за идващата епидемия от грип и 
нуждата от нова ваксина.

- То каквато и болест да се за-
даде, все при мене ще дойде и ще 
си остане – занарежда баба Цеца.

Второкласничката Елена се 
намеси в разговора и каза, че 
сега има и друга, по-страшна бо-
лест от грипа и лумбагото, СПИН 
се казва.

- Ооох, баби, и тя няма да ме 
подмине – шетайки, изохка ба-

ба Цеца.
- Ама тя по полов път се пре-

дава ма, бабо, не е като другите 
– ухилена продължи да й обяс-
нява Ленчето.

- Ами то по който и път да ид-
ва, баби, зададе ли се, пак при 
мене ще дойде. Отърваване ня-
ма – вметна баба Цеца.

Димитър КаНДеВ, Варна 

Бойко казал: „Вероломно
Радев ме нападна!”
Обвинение подобно 
като бомба падна.
Бойко лафи напосоки,
че на президента
рейтингът му по-висок е
с тридесет процента.

ради КОВаЧеВ, 
 габрово

БУтАНЕ МУ Е 
МАЙКАтА

Жена пита мъжа си:
- Ти свърши ли работата в града?
- Не можах, жена. Където и да 

отидех, на вратите пишеше „бут-
ни”. С два празни джоба как да 
бутна!

НАДХитряНЕ
Две съседки си приказват:
- Твоят накъде спи повече –

 с лице към тебе или с гръб? – пи-
та едната.

- Връз мене! – отговаря другата.
- Е, че като е и връз тебе, спи 

ли? – захлупва я първата.

СПАл
Иван работи на двора. Съсед-

ката го пита:
- Куша къде е? 
- Спи – отговаря Иван.
- А ти защо не спиш?
- Аз съм спал, когато съм се же-

нил! 
Петко сПасОВ, Плевен

ХИТРУША
- Мамо, Мимето от нашия клас има 

вносно яке. Искам и на мен да ми ку-
пиш такова!

- И без вносно яке ти си по-хубава 
от нея!

- Нищо! Ти ми го купи, та да бъда още 
по-хубава!

НИКОГА НЕ СЕ  
БИЛИ КАРАЛИ

- Никога не съм се карала със сна-
ха си! – хвали се Мара на съседката си.

- Как ще се карате, като не сте се виж-
дали. Тя не живее в България.

Никола ЯНеВ

Ах, каква е тази врява?
Кой там вдига гюрултия?
На какво ли се надява
старческата глезотия!
Малко ли им са парите,
та на нас си го изкарват.
Нека тихо да си броят дните
и тъй да се разтоварват.
Всеки ден им е подарък
и това не им ли стига!
Вместо да са благодарни,
мрънкат като дечурлига!

Младен КОТиН

ПЕНСИОНЕРСКИ МИТИНГ

- Иванов, дай да разсъж-

даваме трезво!


