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Светите 
Седмочисленици -
възродители 
на славянството 

Газ, ток, 
парно и 
топла вода 
поскъпват

На стр. 3 

На стр. 28

Черешова 
задушница

С нетърпение очаквахме менюто на деловата вече-
ря, давана от домакина Борисов на лидерите на Евро-
па. Причината не е в професионалното любопитство, 
а в грозната закана на Бойко да нахрани гостите си 
с нискокачествените продукти, продавани от запад-
ните търговски вериги съвсем законно. Оказва се, че 
за да престане това безобразие, Брюксел трябвало 
да промени три свои директиви... 

Както обикновено, премиерът се изхвърли, за да чу-
ят българите колко държи на тях и как не цепи басма 
на шефовете си. И дотам. Менюто бе от възможно 
най-изисканата гурме фантазия. Достатъчно е само 
да споменем черните и белите гъби трюфел, растящи 
под земята, откривани с помощта на специално обу-
чени кучета и доближаващи стойността на златото. 

В крайна сметка всеки от присъстващите тряб-
ваше да напише послание върху масата от рецик-
лиран картон, за да остане вечна паметта за въ-
просното хапване. Подобна простотия вършеха му-
трите и фолк певачките в зората на демокраци-
ята на кръчмарски салфетки. Вероятно присъст-
ващите на кьорсофрата чужденци са възприели 
странността за балканска екзотика? А заплаха-
та, тя е за наивниците, които все още приемат 
бат Бойко насериозно.

ЗАПлАХАтА

„П”

На стр. 11На стр. 3

РАЗМИСЛИ НА ГЛАВНИя РЕДАКТОР

На стр. 4На стр. 12

ÏÐÎÏÀÑÒ

- какво е за 
вас свобода 
на словото?

- Свобода-
та на слово-
то е дълбо-
ко вътреш-
но състояние. 
Или носиш 
в себе си не-
обходимост-
та искрено да 
изразяваш по-
зицията си, или не притежаваш тази убеденост. 

Искаме 
своя 

закон!

Има два месеца в 
годината, които за 
България и българи-
те са свързани с па-
метни събития, отбе-
лязвани като офици-
ални или неофициал-
ни празници. 

За месец септември 
е говорено и писано 
много, защото мно-
го политически съ-
бития започват и/или 
завършват през този 
месец. 

Проф. Искра БАЕВА

Пенсионери 
емигрират, за 
да се лекуват

На стр. 3

Пенсионна система в България съ-
ществува от 1889 г. В продължение на 
години тя търпи промени, но послед-
ната голяма реформа в нея се случи 
през 2000 г.

Светите Седмочисленици – това са Кирил и Мето-
дий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и 
Ангеларий. Това е нашата свещена седморка, сияйно 
съзвездие върху българския небосклон. 

24 маÉ 

На стр. 13

На стр. 2

Функциониране  
на пенсионната 
система 

На стр. 13

Петър ВОЛГИН: 

Госпожи и господа депутати,
 Имате ли обяснение защо:
 - "Спящият" 5 години законо-

проект за възрастните хора отно-
во бе отхвърлен?

Хубаво нещо са празници-
те! Домакинството на между-
народни форуми – също! Вни-
манието на обществото умело 
се насочва към събитието, в 
случая срещата на най-важни-
те особи на континента. Тема-
та за присъединяването на За-
падните Балкани към клуба на 
богатите изпълва новините и 
челните страници на всекидне-

вници. Добре платени комен-
татори заобикалят цялата не-
състоятелност на популистката 
Бойкова идея да бъде посред-
ник или още по-точно гарант 
за членството на непримири-
ми комшии, допринесли за из-
бухването на Първата светов-
на война и поставили етикета 
на тази част на света „барут-
ното буре”.

ПОЗИЦИя
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Български

Има ли разлика да-
ли договорът между 
двете страни е нота-
риално заверен или не

В някои случаи на-
емодателят изведнъж 
решава, че иска да уве-
личи наема на жилище, 
което отдава под наем.

Причината може да 
бъде и основателна, ка-
то например облагоро-
дяване на района, къде-
то се намира имотът. Та-
ка хазяинът започва да 
притиска квартиранти-
те със заплахи или дори 
им изпраща предизвес-
тие за напускане.

Има ли разлика дали 
договорът между двете 
страни е нотариално за-
верен или не? Според 
Закона за задължения-
та и договорите не се 
изисква нотариална за-
верка на подписите или 
съдържанието на дого-

вор за наем, сключен за 
срок от една година, по-
сочва адвокат Николи-
на Митова.

Съгласно чл. 237 от 
ЗЗД при прехвърляне 
на недви-
жим 

и м о т 
д о г о в о р ъ т 
за наем остава в си-
ла спрямо наемодате-
ля, ако е бил вписан в 
Имотния регистър. До-
говорът за наем, склю-
чен преди прехвърля-
нето на имота, ако има 
достоверна дата, е за-
дължителен за наемо-
дателя до предвидения 
в него срок, но не за по-

вече от една година от 
прехвърлянето.

Ако няма достоверна 
дата и наемателят е във 
владение на имота, дого-
ворът е задължителен за 

наемодателя като 
договор за 

наем без 
о п р е -
делен 
с р о к . 
С ъ -

що та-
ка наемо-

дателят дъл-
жи обезщетение на 

наемателя, ако го лиши 
от ползването на нае-
тия имот преди изтичане 
на наемния срок поради 
прехвърляне на имота.

Договорът за наем 
може да бъде сключен 
и без нотариална за-
верка на съдържание-
то и/или подписите, по-
твърждава адвокат Те-

одора Ангелова.
Договорът съгласно 

българското законода-
телство има силата на 
закон между страните, 
които са го сключили. 
Нито една от тях не 
може да променя съ-
държанието на догово-
ра без съгласието на 
другата, а още по-малко 
едностранно да проме-
ни наемната цена.

Предизвестие се дъл-
жи съгласно уговорено-
то в договора, но вие 
като наемател можете 
да търсите цената на 
направените подобре-
ния по жилището.

Наемодателят ви или 
ще трябва да изчака да 
изтече срокът на до-
говора (ако е срочен), 
или ще трябва с допъл-
нително споразумение 
да промени наемната 
цена.

2 Законът Пенсиите

ЮРИДИЧЕСКА 
КОНСУЛТАЦИя

ЗЗД при прехвърляне 
на недви-
жим 

ворът е задължителен за 
наемодателя като 

договор за 
наем без 

и м о т 
д о г о в о р ъ т 

о п р е -
делен 
с р о к . 
С ъ -

що та-
ка наемо-

дателят дъл-
жи обезщетение на 

Кога наемодателят
може да увеличи наема

Ðоботи ùе се
гриæат за възрастни 

НОИ - София
се модернизира

От стр. 1
В резултат на това беше дадено на-

чалото на т.нар. тристълбова система 
на пенсионно осигуряване

Принципите, на които се базира 
нашата тристълбова пенсионна сис-
тема, са разходно-покривен и капи-
талов. В световен мащаб пенсионните 
системи също са базирани на един от 
двата принципа или на смесен, който 
е съвкупност от двата. 

Същността на разходно-покривния 
принцип е с осигуровките на рабо-
тещите да се покриват пенсиите на 
нетрудоспособните лица. Работейки 
днес, ние осигуряваме пенсиите на 
нашите родители, така както наши-
те пенсии ще бъдат 
осигурени от рабо-
тещите ни деца. 

Действието на ка-
питаловия принцип 
се изразява в това 
лицата в трудоспо-
собна възраст да отделят от възна-
граждението си и да инвестират в раз-
лични финансови инструменти, които 
да им носят доходност, така че при 
достигане на пенсионна възраст да 
ползват заделените от тях средства 
с натрупаната допълнителна доход-
ност. Трите стълба на нашата пенси-
онна система са изградени на базата 
на тези два принципа.

Първият стълб е задължително-
то държавно обществено осигуря-
ване. Във фондовете му постъпват 
вноските на всички работещи и пла-
щащи осигуровки било то чрез рабо-
тодател или самоосигуряващи се ли-
ца. Отговорът на въпроса можем ли 
да разчитаме само на този стълб, по-
не към момента, е отрицателен – при-
мер са настоящите пенсионери. Този 
стълб действа на принципа на раз-
ходно-покривната система, т.е. пла-
тените осигуровки на работещите се 
разпределят като пенсии на хората в 
нетрудоспособна възраст. За съжале-
ние през годините съотношението на 
работещи спрямо пенсионери нама-
лява и тази негативна тенденция ще 
продължи да се задълбочава и през 
следващите години. Това на практика 
означава, че все по-малко работещи 
ще трябва да плащат пенсиите на все 
повече пенсионери, което при равни 
други условия поставя под съмнение 

дори настоящия размер на пенсиите. 
Вторият стълб е допълнително-

то задължително пенсионно осигу-
ряване, което действа на капиталов 
принцип. Вноските постъпват в част-
ни пенсионни фондове, които инвес-
тират средствата на осигуряващите се 
в тях лица в определените от закона 
инструменти и разпределят доходност 
върху внесените суми.

Третият стълб на нашата пенси-
онна система е доброволното пен-
сионно осигуряване. При него от-
ново действа капиталовият принцип. 
Средствата постъпват във фондовете, 
инвестират се и осигурените лица по-
лучават и натрупаната доходност. Ед-

на от основните 
разлики от дру-
гите два стълба е 
доброволността - 
всеки сам избира 
дали да се оси-
гурява, фонда, в 

който да се осигурява, вноската, ко-
ято да прави, и срока, за който да 
внася. Към това се добавя и възмож-
ността за данъчни облекчения, които 
могат да намалят с до 10% данъчна-
та основа на доброволно осигурява-
щите се лица. 

За да се осигури нормален живот 
след пенсия, експертите смятат, че 
пенсията трябва да бъде поне 70% от 
размера на последната заплата. 

Счита се, че пенсията от първия 
стълб (държавната) би могла да оси-
гури около 30% от доходите на все-
ки, след като се пенсионира (т.е. ще 
бъде в размер на около 30% от по-
следната работна заплата на лицето 
преди пенсиониране). Пенсията от 
втория стълб – задължителното оси-
гуряване в частни пенсионни фондо-
ве за всички родени от 1960 г. ната-
тък - би следвало да осигури допъл-
нителни 10-15%, или общо тези два 
стълба ще осигурят между 40% и 50% 
от размера на заплатата преди пен-
сиониране. Разликата от около 20% 
(до достигането на препоръчителни-
те 70% от последната заплата) тряб-
ва да бъде компенсирана от всеки 
от нас индивидуално чрез осигуря-
ване в доброволен пенсионен фонд 
или чрез други подходящи финансо-
ви инструменти. 

Електронна сис-
тема за управление 
на административ-
ното обслужване 
вече функционира 
в териториалното 
поделение на НОИ 
- София-град. Тя об-
хваща всички при-
емни и чувствително ще подобри организацията на 
обслужването във всяка една от тях.

Системата включва билетоподаващо устройство, 
указващо предлаганите услуги и реда за прием. От 
него клиентът получава билет с номер и описание на 
избраната услуга – отпускане на нова пенсия или про-
мяна на вече отпусната, временна нетрудоспособност, 
преценка на правото за обезщетение за безработица, 
майчинство и др. Към системата е монтирано комби-
нирано светлинно табло с гласови функции, което на-
сочва клиента към гишето, на което ще бъде обслужен 
според своя предварителен избор. Системата отчита 
моментната натовареност на служителите и насочва 
клиента към точното гише, на което да бъде обслужен. 
Така ще се намали времето за чакане и ще се избегнат 
характерните за всяка опашка конфликтни ситуации.

Нововъведението ще има ефект и върху оптимизи-
рането на работните процеси чрез равномерното раз-
пределение на дейностите по приема и обработването 
на документи между работещите в приемните.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Япония, която е 
страната с най-заста-
ряващото население в 
целия свят, ще опита 
да компенсира недос-
тига на болногледачи, 
като постепенно на-
ложи използването на 
нови роботи, които ще 
помагат за грижите за 
възрастните хора.

Разработчиците са 
съсредоточили усили-
ята си върху прости 
роботизирани устрой-
ства, които ще помагат 
на възрастните хора да 
стават от леглото и да 
се качват на инвалид-

ната количка.
П р а в и т е л с т в о т о 

обаче разглежда по-
широк спектър от по-
тенциални приложе-
ния на роботите, ка-
то наскоро в списъ-
ка с приоритетите бя-
ха включени системи, 
които могат да пред-
виждат кога пациен-
тите имат нужда да из-

ползват тоалетната.
Целта на новите ро-

боти е да намалят ра-
ботата на медицин-
ския персонал и да по-
вишат автономността 
на хората, които все 
още живеят по свои-
те домове. Роботика-
та не може да разре-
ши всички проблеми, 
но тя може да допри-
несе за преодолява-
нето на някои от тези 
трудности.

Подобни роботи 
има само в 8% от до-
мовете за стари хора 
в Япония, отчасти за-

ради високата им цена 
и отчасти заради „на-
гласите на някои хора, 
които вярват, че тези 
грижи трябва да бъдат 
осигурявани от човеш-
ки същества“.

Нормално е първо-
начално да има пси-
хологическа съпроти-
ва за хората, които по-
лучават грижите.

Изследователски-
ят център на Хирука-
ва работи по прави-
телствен проект, кой-
то през последните 
пет години помага на 
98 производителя да 
тества роботи меди-
цински сестри, като 15 
от тях вече са разра-
ботили продукти, ко-
ито са пуснати на па-
зара.

С цел ограничаване 
на разходите и слож-
ността на изработка 
тези роботи все още 
не изглеждат като хора 
и не говорят с потре-

б и т е л и т е , 
а използ-
ват интели-
гентни тех-
нологии, за 
да помог-
нат на хо-
рата в кон-
кретни си-
туации.

Е д и н 
пример за 
това е ро-
бот за град-
ска мобил-
ност, чии-
то сензори 
р а з п о з н а -
ват движе-
ние по или 
срещу на-

клон и реагират съот-
ветно с увеличаване на 
скоростта или включ-
ване на автоматични 
спирачки.

Следващите проуч-
вания включват прено-
симо устройство, кое-
то насочва хората към 
тоалетната, предвиж-
дайки техните нужди 
предварително.

Функциониране 
на пенсионната 

система
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Забраняват на мандрите да правят 
едновременно сирене и имитация

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери

Без отчет 
на министрите

Президентът Румен 
Радев няма да се среща 
с министри от кабинета, 
за да се отчитат за дей-
ността си. 

В крайна сметка кон-
тролът над министрите 
трябва да бъде упраж-
няван от Министерския 
съвет и от Народното съ-
брание. Президентът ня-
ма такива функции.

Търсим 
специалисти

Българската иконо-
мика търси 64 238 спе-
циалисти от дефицитни 
професии за следващите 
5 години. 24 са общо спе-
циалностите от професи-
ите, по които се  очаква 
да има недостиг на спе-
циалисти. 

Сред тях са  техници 
по подемно-транспорт-
на техника, монтирана 
на пътни транспортни 
средства,  по пристанищ-
на механизация,  опера-
тори по производство на 
облекло от текстил,  стру-
гари и други.

Застаряваме

България е шеста в ЕС 
по дял на застаряващо-
то население. Почти все-
ки пети жител в страни-
те от ЕС  е прехвърлил 
65 години.

Еврото няма да 
топи спестяванията

При влизането ни в 
Еврозоната българи-
те няма да загубят от 
спестяванията в лева, 
обясни Петър Андро-
нов, председател на 
Асоциацията на бан-
ките в България.

Защо обаче Брюксел-
ските Вампири смятат, 
че българите са втора 
ръка?  Първият възмо-
жен отговор може да е: 
защото българските уп-
равници се държат на-
лудно сервилно с тях.

кеворк кеВоркян

Живот под прага 
на бедност

Пенсионери емигрират, 
за да се лекуват

Ако не здравната каса, 
кой ще плати?

Джипитата сключват 
договори с „Пирогов”

Пенсионе-
ри и болни 
все по-често 
емигрират, за 
да се лекуват 
в чужбина. 
Това се пре-
връща в тен-
денция. Възрастни хо-
ра, чиито наследници 
от години са зад грани-
ца, се изселват при тях, 
за да получат безплат-
ни медицински грижи. 
Родители на болни де-
ца също се хващат на 
работа в чужбина, за да 
им осигурят социална 
грижа и интеграция.

Мария емигрира 
при децата си във Ве-
ликобритания, след ка-
то упорита кожна екзе-
ма буквално поглъща 
всичките й доходи за 
лекарства в България. 
Единственото, което 
плаща в Англия, е 8,60 
паунда – около 20 лв., 
за рецепта, с която й 
изписват необходими-
те мехлеми, и то за ня-
колко месеца. След ка-
то навърши 60 години, 
тя ще бъде освободе-
на и от тази такса, тъй 
като във Великобрита-
ния лекарствата за де-
ца и пенсионери са без-
платни. Освен че е ре-

шила здравния си про-
блем, тя помага и за от-
глеждането на своите 
внуци.

Живееща в Герма-
ния българка също е 
успяла да осигури ле-
чение за родителите 
си при нея. „То става 
чрез европейски фор-
муляр S1, който се взе-
ма от здравната каса в 
България. В него тряб-
ва да се посочи точен 
адрес в Германия и че 
ще останат на него по-
вече от 6 месеца. След 
като пристигнат, се ре-
гистрират в някои от 
германските здравни 
каси и получават съ-
щите права като нем-
ските граждани – без-
платни прегледи, опе-
рации и лекарства”, 
разказва тя. 

Най-лесна е емигра-
цията за българите, чи-
ито родители или деца 
вече са получили граж-
данство в държавата, 
където живеят.

През 2017 г. линията на бедност общо за стра-
ната e 351,08 лв. средномесечно на човек от дома-
кинство. При този размер на линията под прага на 
бедност са били 1 665,3 хил. души, или 23,4 на сто 
от населението на страната, съобщи Национални-
ят статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на 
линията на бедност нараства с 13,9 на сто, а отно-
сителният дял на бедното население - с 0,5 про-
центни пункта. Системата за социална защита има 
съществено значение за редуциране на бедността. 
Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на 
домакинствата се включат доходите от пенсии, но 
се изключат останалите социални трансфери (обез-
щетения, социални и семейни помощи и добавки), 
равнището на бедност се повишава от 23,4 до 29,2 
на сто, или с 5,8 процентни пункта. Съответно при 
изключване на пенсиите и останалите социални 
трансфери равнището на бедност нараства до 44,8 
на сто, или с 21,4 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попада-
не в групата на бедните, за преобладаващата част 
от населението е тяхната икономическа активност 
и участието им на пазара на труда. За целия пери-
од на наблюдение относителният дял на бедните е 
най-висок сред безработните (58,7 на сто за 2017 
г.), като рискът от бедност при безработните мъ-
же е с 8,2 процентни пункта по-висок в сравнение 
с безработните жени.

"Пирогов" ще поема пациенти 
на личните лекари. Джипитата ве-
че имат възможност да сключват 
договори с медицинския център 
на спешната болница. Така само 
срещу потребителската такса хо-
рата ще могат да бъдат лекувани 
от специалистите на "Пирогов", 
когато джипито им не е на рабо-
та. Това съобщи  изпълнителни-
ят директор на "Пирогов" проф. 
Асен Балтов.

"От една година тече обновява-
нето на нашия медицински цен-

тър и имаме възможност да пое-
мем голяма част от хората, търсе-
щи помощ. Това не може да стане 
директно през Спешната помощ на 
спешното отделение на "Пирогов"', 
уточни Балтов. В Медицинския цен-
тър на спешната болница работят 
87 лекари от 24 специалности.

Сключвайки договор с центъ-
ра, личните лекари в София ще 
предоставят на своите пациен-
ти достъп до всички специалисти 
дори през почивните и празнич-
ните дни.

Макар че се говори за легла, здрав-
ната карта всъщност представлява 
ограничение на броя болни, които  
може да лекуват болниците, и здрав-
ната каса да плати. Това обясни д-р 
Стойчо Кацаров, директор на Центъ-
ра за защита на правата в здравео-
пазването. 

Ако вие имате отделение по въ-
трешни болести с разкрити 10 легла 
до този момент и според здравната 
карта тези легла стават 5, това означа-
ва, че вие месечно може да отчетете 
5 болни, а не 10 както досега, поясни 
специалистът. В крайна сметка ще от-
четете два пъти по-малко, отколкото 
досега сте могли да отчитате.  

Това е идеята на здравната карта -  
да плати за лечението на по-малко бо-

лни, коментира д-р Кацаров. 6 хиляди 
легла по-малко при оборот от 6 дни - 
толкова е средният оборот в страната, 
това прави 36 хиляди болни по-малко 
платени от здравната каса на месец, 
или около 400 хиляди хоспитализа-
ции по-малко, платени в рамките на 
година. Общият брой на хоспитали-
зациите миналата година е около 2 
милиона, а 400 хиляди по-малко спо-
ред здравната карта ще бъдат плате-
ни следващата година. 

Въпросът е, ако касата не ги плати, 
кой ще ги плати? Няма кой друг ос-
вен самият болен. Освен че се нама-
лява общият брой легла, се намалява 
и броят на леглата от най-високото 
трето ниво на компетентност - драс-
тично, почти 3 пъти.

Природният газ, пар-
ното и топлата вода ще 
поскъпнат отново от 
юли.  Като фактори за то-
ва председателят на Ко-
мисията за енергийно и 
водно регулиране Иван 
Иванов посочи високите 
цени на синьото гориво, 
което България внася, и 
поскъпването на петро-
ла на международните 
пазари. Той обясни, че 
все още е много рано 
да се направят точните 
разчети за евентуално-
то повишение на цените.

В рамките на българ-

ското европредседател-
ство  в София се проведе 
среща на председатели-
те на енергийните пар-
ламентарни комисии в 
страните от Европейския 
съюз. На нея са дискути-
рани високата цена на 
природния газ в Източ-
на Европа спрямо Запад-
на и липсата на различ-
ни източници за достав-
ка на синьото гориво.

По изчисления на 
Брюксел Европейският 
съюз плаща за внос на 
енергийни горива близо 
половин трилион евро 

всяка година. България 
е сред страните, които 
внасят над 90% от при-
родния газ у нас от един 
източник - Русия.

Именно поскъпва-
нето на руския газ е и 
причина за исканото но-
во увеличение на цени-
те от 1 юли. Заради него 
държавната "Булгаргаз" 
настоява за поскъпва-
не на газа от близо 16%. 
Това от своя страна ще 
увеличи както цените на 
стоките и услугите, така 
и на топлата вода и пар-
ното.

 Ще бъде забранено в една мандра да 
се прави краве сирене и имитиращ про-
дукт с палмово масло. Новото изискване 
е уредено в наредбата за хигиена на хра-
ните, съобщи министърът на земеделие-
то и храните Румен Порожанов.

Намерението е да се спре да се спеку-
лира с качеството. Не може да се нарече 
сирене продукт, в който има 1-1,5 л мляко, 
а останалото е палмово масло, заяви ми-
нистърът. Ако някой иска да произвежда 
сирене и други стоки от палма, ще трябва 
да регистрира ново предприятие. 

С новите мерки ще се подкрепят и про-
изводителите на българско мляко.

Газ, ток, парно и 
топла вода поскъпват



23.V. - 29.V.2018 г.
21

2

Български4 Политика Общество

Èìитаöиÿ 
на политика

Достатъчно "мон шери", "мон амур", "мон 
дьо", достатъчно "тука всички парле ву фран-
се"! Ама повече от достатъчно. Достатъчно 
кривене, достатъчно угодничене, достатъч-
но подмазване, достатъчно снишаване "пред 
чужденците".

Време е да защитим високо и ясно бъл-
гарския национален интерес в съюза, чийто 
Съвет председателстваме. Наистина високо и 
наистина недвусмислено.

От времето на "Криворазбраната цивилиза-
ция" на Добри Войников, през "дипломация-
та на снишаването" на правешкия Ришельо, 
през "преговорния процес" на "мадам Йес", 
която такива преговори за членство на Бъл-
гария в ЕС извъртя, че останахме без реакто-
ри, зеленчукопроизводство, животновъдство 
и прочее, та до ден днешен. Рядко случваме 
на достойни политици и дипломати, които да 
се държат достойно пред чужденците. От ру-
софилите насам все някой клечи я пред аме-
риканското, я пред английското, я пред ру-
ското посолство. За турското е ясно.

Днес е времето да се отстоява ясно, лю-
безно, но твърдо българският национален 
интерес. Но сега вече никой няма право на 
това вечно шикалкаване и измъкване. Сега 
вече измъкване няма. Сега вече трябва яс-
но самоопределение на всеки български по-
литик - защитава ли интересите на над сто и 
петдесет хиляди български граждани или не.

Ясно, просто и еднозначно.
Става дума за ясна позиция и остра съ-

протива срещу скандалните предложения на 
президента Макрон, разбира се. Предложе-
ния, които еднозначно и неприкрито целят 
няколко неща в следния порядък:

Да създадат административни, непазарни, 
антипазарни пречки пред източните пред-
приемачи и превозвачи, в това число и бъл-
гарските.

Да фалират българските превозвачи и пред-
приемачи.

Да привлекат работниците и да ги напра-
вят гастарбайтери.

Макрон ни казва: "Аз ще работя на вашия 
пазар, но вие няма да работите на моя." Ба-
бин хубавец.

Това е целта. Просто и ясно. Никакъв со-
циален дъмпинг. Говорим само и единстве-
но за нагло, лицемерно, нахално крадене на 
бизнес. А наглостта е впечатляваща. В един 
и същи пакет документи се гони българският 
бизнес от Западна Европа и се либерализи-
ра българският пазар за автобусни превози.

Тоест те ни казват: "Ние ви пъдим от на-
шите пазари, но за сметка на това вземаме 
вашите."

Е кажете сега, не са ли добри? В нахалството.
В нашия случай говорим за повече от се-

демнадесет процента от БВП на България. За 
работните места и хляба на повече от сто 
и петдесет хиляди българи, пряко работе-
щи в транспорта. Да не говорим за целия 
страничен бизнес на спедитори, застрахо-
ватели, доставчици, монтьори, рекламисти 
и прочее.

И иначе ви говорят за повече Европа, за 
единство в многообразието, за равенство и 
братство, а се опитват да оставят без хляб по-
вече от сто и петдесет хиляди български се-
мейства. И тези лицемери имат нахалството 
да ни говорят за евроскептицизъм.

Затова българското правителство трябва 
да втвърди тона. Рязко. Свърши времето за 
лиготии, попипвания и пощипвания. Време 
е българското правителство да се размър-
да, да преговаря активно за блокиращо мал-
цинство в Съвета, да произнесе думата "ве-
то". Достатъчно много време беше проспа-
но и пропиляно в имитация на политика и в 
празни приказки.

Тук вече говорим за защита на поминъка и 
хляба на десетки хиляди български семейства.

ангел ДЖамБаЗки, евродепутат

ÏÐÎÏÀÑÒ

От стр. 1
Защо приемаме, че се 

вдига много шум за ни-
що? Най-малкото пора-
ди факта, че на ред ди-
пломатически срещи се 
изтъква грешката за при-
емането в преддверието 
на съюза по политически 
причини на неподготве-
ните България и Румъ-
ния. Големите от Старата 
Европа няма да допуснат

 Подобен ФАл 
От 2007 г. сме под 

наблюдение. Реформите 
не вървят, бедността е 
пословична, съдебната 
система – зависима, ме-
дицинското обслужване 
– скъпо и за огромната 
част от нашенците – не-
достъпно. За какво му е 
на Брюксел пореден про-
блем с държавици, в по-
голямата си част по-из-
останали дори от нас? 
На германците и фран-
цузите им писна да нали-
ват пари в корумпирани 
системи, да отварят гра-
ниците си за мигранти, 
търсещи социални по-
мощи и експортиращи 
престъпност.

Да минем от общото 
към частното. Битката, 
подхваната от Запада, е 
за ограничаване влияни-
ето на Русия и амбициите 
на Китай. Мюсюлмански-
ят фанатизъм е бомба със 
закъснител и би било до-
бре да има сигурна пре-
града пред него. Такова е 
и намерението на НАТО. 
Възниква обаче серио-
зен проблем със Сърбия. 
На парада на победата 
на 9 май нейният прези-
дент Вучич присъства на 
Червения площад, с кое-
то засвидетелства уваже-
ние към двойните спаси-
тели на своята родина. 
Истината е, че не само 
от фашизма братушките 
отърваха западните съ-
седи. Но и от 78-дневно-
то безумно бомбардира-
не при въздушната опе-
рация с циничното име 
„Милосърден ангел”. Не-
досегаемо високо летя-
щите агресори от НАТО 
убиха 1002-ма военни и 
2500 цивилни, сред тях 
82 деца! Раниха около 10 
хил. души. Припомняме 
измислената причина – 
на 15 януари 1999 г. ръ-
ководителят на наблю-
дателната мисия на ОС-
СЕ в Косово Уилям Уокър 
обяви намерените в село 
Рачак 45 убити албанци 
за цивилни жертви. Не 
се проведе никакво раз-
следване. Според доку-
менти на МВР на Сърбия 
това са въоръжени бой-
ци терористи от армия-
та за освобождение на 
Косово. Комендантът на 
АОК Хашим Тачи – Зми-
ята стана първият пре-
миер на формирование-
то, непризнато от десет-
ки правителства, в това 
число и от 5 членки на 
Европейския съюз. Него-
вото участие на срещата 
в София е абсурд не само 

за сърбите, но и за нор-
мално мислещите бълга-
ри. Срамът, който носим 
след решението на пра-
вителството на Иван Кос-
тов за въздушен коридор 
и плацдарм за зарежда-
не с гориво на натовци, 
е черно петно в най-но-
вата ни история. Белград 
никога няма да прости 
безпричинните убийства 
на свои граждани. Цяла-
та агресия бе без санк-
ция на ООН. 

Конфликтът между 
Гърция и Македония 
не може да се разреши 
единствено с прегръдки 
и целувки между Ципрас 
и Заев. Народите на те-
зи две спорещи страни 
са непримирими. Стохи-
лядните митинги в Солун 
са доказателство, че ели-
ните не дават славната си 
история. Присвояването 
на конкретни и доказа-
ни факти от древност-
та е кражба. И не става 

дума само за името, а 
за значително по-сери-
озни прегрешения. Дос-
татъчно е да се посети 
Скопие с грандомански-
те паметници на „праот-
ците на великата нация”, 
за да се възмути обектив-
но мислещият средизем-
номорец. 

Прогнозата, че Запад-
ните Балкани скоро ще са 
равноправен член на ЕС, 
се разминава сериозно в 
зависимост от това кой 
я прави. В крайна смет-
ка едва ли скоро ще се 
случи нещо подобно, при 
това няма да има влизане 
в съюза анблок…

Какви вътрешни скан-
дали се случиха в дни-
те на

ФорумА
Борисов препоръча 

на депутатите си да от-
менят мораториума за 
изграждането на АЕЦ 
„Белене”. Енергийната 
министърка и вицепре-
миерът Томислав Дон-
чев надълго и нашироко 
заобясняваха необходи-
мостта да се спасят по-
харчените 3 млрд., като 
се даде възможност на 
когото пожелае да до-
върши онова, което под 
въздействието на Хилъ-
ри Клинтън Бойко обя-
ви за „гьол”, и плати-
ха многомилионни неус-
тойки за едностранното 
прекратяване на дого-
ворките с „Росатом”. И 
това ако не е излагане, 
здраве му кажи! Велики-
ят ръководител на гер-
баджиите буквално при-
знава фатална грешка с 
конкретни щети. Заедно 
с престъпното спиране 
в напреднала фаза на 
газопровода „Южен по-
ток” са най-големите из-
дънки на премиера. Са-
мо членството на ГЕРБ 
в Европейската народна 
партия, която управля-

ва континента, го спася-
ва засега от понасянето 
на отговорност. Апропо, 
наскоро Борисов блесна 
и с „познания” относно 
Крайовската спогодба в 
интервю на колегата Ко-
ритаров. Връщането на 
родината през 1940 г. на 
Добрич, Шабла, Каварна, 
Балчик и 26 хил. кв. км 
райска земя, ползвана 27 
години от румънците, за 
нашия крупен „междуна-
родник”, възприемащ се 
за приемник на Тодор 
Живков, се оказа неиз-
вестна подробност…

Социалистите смятат, 
че не се предвиждат
държАвнИ гАрАнЦИИ
защото вероятно е АЕЦ 
„Белене” отново да се из-
ползва популистично за 
местните избори. В Се-
вероизточните покрай-
нини гербаджиите не се 
радват на симпатии. При-
чината не е само „Суджук 

гейт”, но и опашатите лъ-
жи още в началото на 
Борисовия възход. През 
2009 г.  той се кълнеше, 
че втората атомна цен-
трала е необходима – 
ще даде работни места и 
препитание, ще възроди 
района от Враца, та чак 
до Дунава, и т.н.

Споменавайки града в 
подножието на лобното 
място на Ботев, няма как 
да отминем трагедията с 
болницата, просперира-
ща по времето на „Хим-
ко” – Враца. Подобна е 
съдбата и на ловчанлии. 
Докато имаха завод „Бал-
кан” и още 5-6 крупни 
предприятия, разполага-
ха с нормално медицин-
ско обслужване. Прехо-
дът към капитализъм не 
отмина бившата гордост 
на родното автомобило-
строене. От 76 хил. насе-
лението спадна на около 
40 хил. Според „умните 
глави” от министерство-
то в тези два града об-
ществеността е длъжна 
да понесе последствията 
от пасивността си за зло-
употребите през послед-
ните десет години, дове-
ли до фалита на лечебни-
те заведения. Принципа-
лът Ананиев буквално ги 
обвини, без да спомене 
кой управлява през спо-
менатите две петилетки. 
Колко министри се сме-
ниха, на кой кръстопът и 
коя бензиностанция Бо-
рисов подбираше ръко-
водните кадри? Не бе-
ше ли любимият му парт-
ньор за бридж сега под-

съдимият млад анестези-
олог Петър Москов, про-
извел невероятните иди-
отщини с пръстовите от-
печатъци и турските вак-
сини? За всичко, което не 
е наред през трите ман-
дата на премиера, лична 
вина има Бойко. Народът 
е казал:

„рИбАтА мИрИШе 
от глАвАтА”

Обезумели от бедност 
хора хвърлят яйца по 
зам.-министри на каби-
нета. Ако така продъл-
жава, не е далеч мигът, 
в който ще ги сменят с 
нещо по-твърдо. 

Цялата шумотевица с 
нашето домакинство е 
абсолютно неосновател-
на. Принципът е рота-
ционно председателство, 
дошъл ни е редът. След 
нас е Австрия и т.н. Греш-
ка е идеята и за присъе-
диняването на Западни-
те Балкани като основна 
цел. Моментът бе под-
ходящ да поставим на 
вниманието на Европей-
ския съвет своите нере-

шени проблеми, а те не 
са никак малко. На во-
дещо място е огромната 
разлика в стандарта на 
живот. Не е нормално на-
шите пенсии да са десе-
тократно по-ниски от те-
зи на връстниците ни в 
страните от старата демо-
крация. Немският работ-
ник взема за час толкова, 
колкото колегата му у нас 
за същата дейност полу-
чава за цял ден…

И все пак имаше и 
нещо положително. Най-
после шефовете на 26-
те членки, защото Испа-
ния проигнорира среща-
та, разбраха, че ако при-
ятел ти е САЩ,

врАг не тИ е нужен
Остава още малко по-

вече от месец до при-
ключване на домакин-
ството. Властниците ще 
получат отлична оценка 
за гостоприемството. Ед-
ва ли ще разберем как-
во струва точно на хаз-
ната тази половин го-
дина. Естествено идват 
средства и от Брюксел, 
но по-правилно е те да 
се изразходват в полза 
на хората. Спасяването 
на двете болници напри-
мер би било значително 
по-хуманно дело от лук-
созното двудневно пре-
биваване на 400 еврочи-
новници, придружаващи 
40 президенти и премие-
ри, посетили най-бедна-
та страна в Европейския 
съюз, за да преспят в 
най-луксозните хотели и 
да опитат елитни напит-
ки и ястия. 

МЪЛНИя

Налага се изводът: пропастта между власт та 
– нашенска и европейска, и народите се задълбо-
чава! Елитът е презадоволен. Харчи огромни па-
ри за себе си. Представител на Брюксел не се ре-
ши да отиде в северозападналите покрайнини, да 
посети което и да е от 600-те мъртви села, да 
влезе в пенсионерски дом и да опита от горчивия 
корав хляб на съществуващите под прага на бед-
ността българи! Каква ни е ползата от тези гос-
тувания, щом те не променят съдбата ни? Отго-
ворете си сами! Петьо ДаФинкиЧеВ
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Пред паметника 
на никополските 

опúл÷енöи

кúì ñâåòëè áúäíèíè! Äàëè?

Очакваме 
ви, колеги!

Драги колеги от випуск 1958 г., специ-
алност "История" на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”, дойде време и 
тази година да се срещнем по вече създа-
дена традиция - на 2 юни, събота. Място-
то на срещата, както в миналите години, е 
в двора на Софийския университет - меж-
ду 10,30 и 11 ч. Поканата отправяме по-ра-
но, за да имате време да отделите малко 
левчета от оскъдната си пенсия. Искрено 
се надяваме този път да видим и тези на-
ши колеги, които миналата година по ед-
на или друга причина не успяха да дойдат 
на срещата. Нека макар и за няколко часа 
всички заедно да се почувстваме млади на 
60-годишния ни юбилей. 

Очакваме ви с нетърпение, колеги и прия-
тели! И не забравяйте – 2 юни, събота, 10,30-
11 ч., в двора на софийския университет.

инициативен комитет:
георги Таштепелиев – тел. 052/34-19-88 

и 0886/975572 николай константинов 
(бачо кольо) – тел. 02/952-57-19

цветан илиев – тел. 02/879-20-57  
и 0878/210435

Той е изработен от 
камък, предоставен от 
регионалния исто-
р и ч е с к и  
м у -

з е й 
в Пле-
вен, и има  
формата на парале-
лепипед. На челната 
страна са издялани 
имената на никопол-
ските опълченци. Па-
метникът е открит на 
16 юли 1997 г. по по-
вод 120 г. от освобож-
дението на Никопол 
от османско робство. 
За първи път НЧ ”На-
предък - 1871” органи-
зира тържествена це-

ремония,  посветена на 
създаването на Българ-

ското опълчение 
през ап-

р и л 

2009 г. 
Тази годи-

на възпоменателната 
церемония започна с 
рецитал на  децата  от 
кръжока по художест-
вено слово към чита-
лището – ученици от 2 
а клас с класен ръко-
водител Светла Богда-
нова. Събитието беше 
уважено от зам.-кме-
та на община Никопол 
Любомир Мачев, Любе 
Петрова – директор на 
дирекция и ръководи-
тел на проекта по са-
ниране на читалищна-
та сграда. Присъстваха 
съветници от общин-
ската администрация, 
граждани, ученици от 
седемте паралелки от 
начален курс и деца от 
ЦГ ”Щастливо детство”.

След последните ду-
ми на рецитала ”Дъл-
бок  поклон и памет во 
веки веков за българ-
ските опълченци!” ве-
нец на славата подне-
соха учениците от чет-
въртите класове. 

н. хрисТоВа – 
секретар 

снимка н.ТаТароВ 
и е. ШумоВ

Татяна Тихчева, адвокат, дългогодишен секретар 
на Окръжния съвет в Силистра, издаде първата си 
книга, озаглавена „Из лабиринтите на моята памет”. 
В над 400 страници тя пресъздава, включително и с 
документи, различни истории от някогашния окръг 
Силистра. Представянето на книгата й се състоя в са-
лона на художествената галерия в града. Присъства-
ха много нейни почитатели. Книгата бе представена 
от Йордан Георгиев. Първата част на книгата е авто-
биографична, в която авторката описва трагичната 
съдба на семейството си. Втората част е посветена 
на управлението на окръга в миналото. Задаваха й 
много въпроси от публиката, на които тя отговори 
изчерпателно.

 Пожелавам й дълъг живот и здраве, за да напи-
ше и втора част на книгата си.

йорданка ЖекоВа, силистра

Из лабиринта 
на моята памет 

Учители! Дошли на 
тази земя с усещането 
за мисия да прокарат 
доброплодна следа, зна
ейки, че човек е богат със 
своята цел и с това, ко
ето оставя след себе 
си. Дошли са, за да по
ведат своите възпита
ници в найсъщностно
то пътуване! Пътуване 
в дебрите на знанието 
за досег до найчисти
те извори на красота
та, добротата и миро
любието, преминавай
ки през широката вра
та на науката! Защо
то дългата обучаваща 
и възпитаваща пътека 
на учителя е осеяна с ми
сли, помъдрели от вре
мето, събрали благон
равието на поколения и 
съхранили неукротимия 
дух на възрожденеца.

Млади човече! Повеж
дат те с топли и дори 
ръце към необозрими 
светове с вещината на 
майстор ваятел, за да 
узнаеш защо живееш, да 
виждаш красивото в жи
вота, да обичаш хора
та и родната земя. Да
ват ти устрем, който 
да те води към незнайни 
простори, морални ус
тои, в които да се по
бере добротата на све
та, защото, както каз
ва Хосе Марти, „Най
трудната професия е 

да бъдеш човек!”
А ти по коя пътека 

ще тръгнеш, за да наме
риш своето място под 
слънцето, избираш сам!

Млади човече! Твоя
та обич и признател
ност към учителя е 
найчудесната и оча
рователна отплата 
за неговия труд! Ще бъ
де жалко, ако забравиш 
учебните си години и 
учителя!

 А ти, учителю, не 
забравяй светлите ут
рини, в които будни 
очички и пъргави краче
та припкат от улици
те първи да те посрещ
нат и поднесат цветя с 
дъха на детската при
знателност! Първи да 
се уловят за ръката 

ти и да прекрачат учи
лищния праг! Тия мигове 
не се забравят. Те сгря
ват и пораждат умиле
ние, когато косите ве
че са посипани със сне
жен прах.

Мили наши бивши 
ученици, станали оча

рователни майки и ба
щи, не се сърдете, че 
понякога на радостния 
ви поздрав отвръща
ме смутено. Не можем 
веднага да ви познаем, 
но ще ви прегърнем с 
много, много обич! За
това не ни подмина
вайте! Подайте ръка 
на ръцете, набраздени 
от годините в есенна
та им възраст, мина
ли през бурни дни, мно
го зими, но и много про
лети!

Учителю! Ти заслужа
ваш не само почитта и 
уважението на децата, 
на техните родители, 
но и на цялото обще
ство. Дано да е така! 
Нека дните ти да бъ
дат радостно търже
ство от уважение и по
чит!

нанка ВраЧеВа, 
Чирпан

Д О С Т О Е Н 
Ж И В О Т

Тя се 
к а з в а 
м и л к а 
Д и м и -
т р о в а , 
на 80 
г., от с. 
Подем, 
б л и з о 
до Пле-
вен и, 
разбира се, годишен абонат 
на в. „Пенсионери”. Когато 
я срещна, все с някого ще я 
сравня - ту с Татяна Лолова, 
ту с някоя холивудска знаме-
нитост. И така до момента, в 
който разбрах, че всъщност 
е несравнима. Маниерите й са 
толкова изразителни, колко-
то увлекателно и говори, не-
подражаемо. Бивша библио-
текарка и активен деец в чи-

талище „Пробуда - 1907” 
в Подем. Жена с богата 
културна история, с до-
бър съпруг (дядо Мил-
чо), още по-прекрасни 
двама синове - Емил и Ва-
лентин, с чудесни и при-
м е р н и 
в н у ц и 
Мими и 
Мони и 

снахи за чу-
до и приказ 
- Цецка и Ро-
сита. Карие-
рата й я сре-
ща с всевъз-
можни име-
на, сред ко-
ито изпъкват 
Георги Геор-
гиев-Гец, Лиляна Бърдарова, 
бащата на Митко Палалузов 

и много други. С тогавашно-
то ръководство създават ес-
традно-сатиричен и танцов 
състав и руска група, които 
участват в десетки прегле-
ди на художествената само-
дейност. Поставят различни 

спектакли на 
местна и на 
сцени из ця-
лата страна. 
Тачат ветера-
ните от вой-
ната. Гостуват 
със самодей-
ните състави 
и в Избиче-
ни, Румъния, 
и Йовишовка, 
Чехия. Да не 
говорим и за 

многобройните срещи с ви-
дни писатели или страстни 

любители на пе-
рото. Организи-
рали са и чест-
вания за Бабин-
ден, кукерска ру-
па, коледари, от-
криване на жът-
ва...  Баба Мил-
ка била покане-
на  в Северняш-
кия ансамбъл, за-
щото пеела пре-
красно. Но отка-
зала. И досега съ-
жалява. 

След разго-
вор с баба Мил-
ка разбрах, че 
всъщност четенето на книги 
е като карането на колело - 
веднъж научил се, не го забра-
вяш и няма причина да спи-
раш да четеш. 

Направете го и вие. Ку-
пете си или отскочете до 
библиотеката, или отиде-
те на гости на приятел и 
харесайте някоя от него-
вите книги, както ще на-
правя аз в дома на баба 
Милка. Поне 24 май да го 
почетем както подобава - 
с книга в ръка. А дали вър-
вим към светли бъднини, 
само времето ще покаже... 
На добър час!

на снимките баба 
милка е в доброто ста-
ро време - и млада, и 
вдъхновена, и окриле-
на, и влюбена, и спра-

ведливо строга, но пък все-
ки път чаровна, примерна 
и оригинална, просто непо-
дражаема.

иво ангелоВ
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Лили Иванова - с ново увлечение
×ÎÐÁÀ ÎÒ ÁÀÊËÀ 
È ÇÅËÅÍÈ ÄÆÀÍÊÈ

 Продукти: 100 г ба-
кла на зърна, 100 г бакла 
на шушулки, шепа зелени 
джанки, 1 морков, 1 глава 
лук, 2-3 скилидки чесън, 
копър, сол, олио, лимон

 Приготвяне: Бакла-
та на шушулки трябва да 
бъде много млада, както 
и зърната. Нарежете шу-
шулките. В тенджера с ня-
колко с. л. олио запърже-
те нарязаните на ситно лук 
и морков. Налейте 2-3 ку-
пички топла вода и сложе-
те баклата (зърната и на-
рязаните шушулки). По-
солете и варете около 25-
30 минути. Опитайте дали 
баклата е сварена. Доба-
вете джанките и доваре-
те чорбата още около 10 
минути. Махнете от огъня 
и подправете с нарязани 
на ситно чесън и копър. 
Овкусете с няколко капки 
лимонов сок.

ÒÈÊÂÈ×ÊÈ ÑÚÑ
 ÇÅËÅÍÈ ÄÆÀÍÊÈ

Продукти: 2 тиквички, 
2 връзки пресен кромид 
лук, 1 връзка пресен че-
сън, 8 джанки, 1/2 връзка 
пресен джоджен, 1/2 връз-
ка пресен магданоз, 3 с. 
л.олио, 1 ч. л. червен пи-
пер, 1 ч. л. сол

Приготвяне: Всички 
продукти се измиват до-
бре със студена вода. Тик-

вичките се нарязват на 
кубчета с дебелина око-
ло 1 см. На дъното на тен-
джерата се слага олиото, 
после нарязаните тиквич-
ки и ситно нарязаните лук 
и чесън. Поръсва се със 
сол, червен пипер, джо-
джен, магданоз и най-от-
горе се слагат зелените 
джанки. Долива се с вода, 
като се внимава тя да е на 
нивото на продуктите. Ври 
около 50 минути. След ка-
то се сварят продуктите, 
по желание може да се до-
бави малко брашно, за да 
се посгъсти.

 Когато се сервира, по 
желание може да се до-
бави счукан чесън с оцет. 

ÏÈËÅØÊÈ ÁÓÒ×ÅÒÀ
 ÏÎ ÃÐÚÖÊÈ

Продукти: пилешки 
бутчета, 1/2 ли-
мон на шайби, 
100 мл би-
ра, някол-
ко гъби по 
желание, 
н я к о л к о 
м а с л и н и  
За марино-
ване на ме-
сото: 1 с. л. по-
сладък кетчуп, 1 с. л. 
горчица, сокът от половин 
лимон, риган, сол, червен 
и черен пипер, мадраско 
къри, чесън на прах

 Приготвяне: В купич-
ка смесете продуктите за 

маринатата, подправки-
те сложете в количества 
по ваш вкус.  Разположе-
те бутчетата в йенска тен-
джера с капак и ги нама-
жете обилно от всички 
страни с маринатата. Гъ-
бите нарежете на едро и 
наредете около бутчетата, 
сложете край тях и някол-
ко маслини и тук-там - по 
една шайбичка лимон и по 
една на всяко бутче.

 Налейте бирата отстра-
ни, като внимавате да не 
отмиете маринатата на 
месото. Поръсете с още 
малко риган, сложете ка-
пака на тавичката и пече-
те във фурна, предвари-
телно незагрята - първо на 
200о, а когато сосът запо-

чне да ври, намалете 
на 170о. Печете 

30-40 минути 
под капак 

и още 15 
без него. 
В никакъв 
случай не 

с л а г а й т е 
каквато и 

да е мазнина 
-кожата на бут-

четата ще пусне пре-
доволно количество, даже 
ще се наложи да я отдели-
те, ако искате да се насла-
дите и на соса, който от 
горчицата и подправките 
е много вкусен.

Ìèñòåðèîçíîòî èç÷åçâàíå íà Àãàòà ÊðèñòèДатата е 3 декември 
1926 г. Агата Арчи-
балд Кристи при-

спива прекрасната си дъ-
щеря Розалинд, приготвя 
малък сак с дрехи, обли-
ча сивото си палто и за-
минава в неизвестна по-
сока с колата си – зелен 
„Морис“.

 Животът й е в прело-
мен момент. Агата е на 35 
години, но семейството й 
се разпада. Дванадесет-
годишният й брак с ат-
летичния къдрокос авиа-
тор Арчибалд е към своя 
край. Само преди някол-
ко дни тя го заварва с лю-
бовницата му в къщата на 
общ приятел. 

 Малко преди това Ага-
та е изгубила майка си, а 
романите й все още не 
са така продаваеми, как-
то ще бъде години по-
късно. Единственото, ко-
ето я държи жива, е дъ-
щеря й Розалинд и про-
гресът на шестия й роман 
„Убийството на Роджър 
Акройд“, предвещаващ 
превръщането на хобито 
й в доходоносен бизнес. 

 В една непрогледна 
петък вечер около 21,35 
ч. в студената нощ Ага-
та Кристи създава най-
великата мистерия на 
всички времена – собст-
веното си необяснимо 
изчезване. Когато начал-
ник Уилям Кенуърд, кой-
то оглавява полицията в 
Съри, се захваща със слу-
чая, той не подозира, че 

това ще бъде най-обър-
каното разследване в жи-
вота му. Има изоставен 
зелен „Морис“ близо до 
бездна и първоначално 
си мисли, че разплитане-
то на историята ще е дет-
ска игра. Колата е наме-
рена малко по-рано съ-
щия ден, катастрофира-
ла и зарязана в храсти-
те край черния стръмен 
път. В мини автомобила 
има кожено палто, куфар 
с малко дрехи и изтекла 
шофьорска книжка, коя-
то принадлежи на Крис-
ти. Никакви следи от раз-
биване на колата или от 
боричкане. 

 Полицията светкавич-
но разпространява опи-
санието на писателка-
та. Появява се и първи-
ят свидетел – местен жи-
тел на име Едуард Мака-
листър, който твърди, че 
бил застигнат от жена, от-
говаряща на описанието, 
около 6,20 ч. сутринта. Тя 
го помолила да й помогне 
да запали колата си. Дър-
жала се странно, не носе-
ла палто въпреки студе-
ното време. Когато кола-
та запалила, тя благода-
рила и отпрашила. 

 Първата версия, която 
идва наум на разследва-
щия, се отнася до съпруга 
на Агата - Арчи. Дали той 
е виновен за изчезване-
то й? Все пак е имал афе-

ра с младата Нанси Нийл, 
живяла близо до мястото, 
където е открита колата. 
Може би Агата ги е про-
следила до 
любовно-
то им ме-
стенце и 
цялата си-
туация е 
придоби-
ла грозни 
и з м е р е -
ния? 

 Да, съ-
пругът Ар-
чи се оказ-
ва главни-
ят заподо-
зрян за из-
чезването. 
Но някак 
нещо не 
се вписва-
ло в този 
сценарий. 
Може да 
става ду-
ма за загу-
ба на паметта или за са-
моубийство. 

 Последната опция не 
изглеждала вероятна. 
Ако някой иска да сложи 
край на живота си, няма 
да измине толкова мно-
го път, да свали палтото 
си и да тръгне на послед-
на разходка в студа. Нещо 
подсказвало на разслед-
ващия, че случаят е дос-
та заплетен. Може госпо-
жа Кристи да е полудя-

ла от мъка? Или не е мо-
гла да понесе срама, че е 
изоставена от неверния 
си съпруг? Може да е ис-

кала да му отмъсти, ка-
то го превърне в осно-
вен заподозрян за ней-
ното убийство в очите на 
света?  Цялата нация би-
ла нащрек в търсене на 
изчезналата Агата Крис-
ти. 1000 полицаи и 15 хи-
ляди доброволци издир-
вали писателката в окол-
ността, докато самолети 
кръжели в търсене на из-
чезналата. Отчаян, начал-
ник Кенуърд опрял до ко-

легите писатели на Крис-
ти – Артър Конан Дойл и 
Дороти Сайърс, за да по-
черпи от детективските 

им умения. Твър-
ди се, че сър Ко-
нан Дойл стигнал 
дотам, че намерил 
медиум и го снаб-
дил с една от ръка-
виците на Агата, за 
да види дали духът 
й е в отвъдното. 

Междувремен-
но в прочутия бал-
неоложки град в 
Йоркшир в хотел 
„Лебед“ една от 
гостенките - Тере-
за Нийл от Кейпта-
ун, Южна Афри-
ка, се набивала на 
очи, защото винаги 
стояла встрани от 
шумотевицата. Тя 
се регистрирала в 
хотела без никакъв 
багаж. Тереза Нийл 
някак напомняла 

на онази изчезнала пи-
сателка, която давали по 
новините през последни-
те 11 дни. Набитото око 
на музиканта на банджо 
Боб Тапин нямало как да 
не забележи срамежли-
вата Тереза. Всъщност тя 
много му приличала на 
някого… В крайна смет-
ка той разпознал изчез-
налата писателка и не-
забавно сигнализирал в 
полицията. А полицията 

Продукти: пилешки 
бутчета, 1/2 ли-
мон на шайби, 
100 мл би-
ра, някол-
ко гъби по 
желание, 
н я к о л к о 

чне да ври, намалете 
на 170о. Печете 

30-40 минути 

За марино-
ване на ме-

1 с. л. по-
сладък кетчуп, 1 с. л. 

и още 15 
без него. 
В никакъв 
случай не 
с л а г а й т е 

каквато и 
да е мазнина 

-кожата на бут-
четата ще пусне пре-

 Този щадящ дома-
шен продукт ефектив-
но ще премахне фини-
те бръчки, старчески-
те петна и пукнатини-
те по кожата на ръце-
те. Той притежава ес-
тествен подмладяващ 
ефект, без да съдържа 
каквито и да било хи-
мически средства. За 
да си го приготвите в 
домашни условия, ще 
ви бъдат необходими 
1 суров яйчен жълтък, 
1 супена лъжица мед и 

1 супена лъжица нату-
рално растително мас-
ло (зехтин, шарлан, 
бадемово, сусамово 

масло или друго под-
ходящо).

 единственото, ко-
ето трябва да напра-
вите, е да разбъркате 
меда, жълтъка и оли-
ото, докато получите 
хомогенна кремооб-
разна смес.

 Преди да нанесете, 

накиснете за 10 мину-
ти ръцете в слаб со-
лен разтвор (2 супе-
ни лъжици сол в 1 ли-
тър вода). след това, 
без да ги изплаквате, 

нанесете отгоре гото-
вия мехлем. изчакай-
те да действа 20 мину-
ти и отмийте с хладка 
вода.

 ефектът е неве-
роятен - кожата ста-
ва мека, еластична и 
гладка буквално за 
3-4 дни.

КРАСИВИ НА ВСяКА ВЪЗРАСТ

Êреì среùó стар÷ески петна 
и напóкана коæа на ръöете

 Лили Иванова стана наполовина 
дъновистка, издадоха нейни приб-
лижени. Примата на естрадата от ня-
колко месеца усилено се увлича по 
учението на Петър Дънов за здраво-
словен живот, но го претворява по 
свой собствен начин и почин. 

 Така напоследък Лили играе уп-
ражненията от паневритмията, из-
мислена навремето от Дънов. Но за 
разлика от неговото учение, че е най-
добре тези упражнения да се изпъл-
няват на открито при изгрев слънце, 
тя ги прави няколко часа по-късно, а 
често и по залез. При това не излиза 
на терасата, а ги играе вкъщи, но за 
сметка на това - на широко отворени 
прозорци независимо от климатич-
ните условия. Тя стриктно спазва и 
дихателните упражнения на Учите-
ля, които й помагат също по време 
на пеенето.

 В последните месеци Лили Ивано-
ва се облича все повече в бяло, ма-
кар на концерти понякога да излиза 
цялата в черно. Белият цвят е препо-
ръчван от Дънов и е свързан с него-
вото разбиране за позитивизъм. От 
години се твърди, че Лили прилага 
един от методите на Дънов за лече-
ние - всяка вечер пие по лъжичка со-
да, разтворена в чаша хладка вода.

от своя страна уведоми-
ла съпруга й Арчибалд и 
го повикала да разпознае 
и прибере жена си. 

 Когато Арчи прис-
тигнал в хотела, не пос-
ледвала радостна сцена. 
Агата накарала съпруга 
си да я чака във фоайето 
близо час, докато се пре-
облече. Тя така и не по-
желала да хвърли свет-
лина относно отсъстви-
ето си. Твърдяла, че не 
помни почти нищо. Нито 
защо е избрала да се ре-
гистрира в хотела с фа-
милията на любовница-
та на мъжа си. Обяснила, 
че изчезването й е било 
нещо като ходене насън. 
Мъжът й изглеждал абсо-
лютно удовлетворен от 
обясненията й за загуба-
та на паметта. Може би се 
е надявал съпругата му е 
забравила и за грозната 
сцена с любовницата, на 
която станала свидетел, 
преди да изчезне. 

В крайна сметка писа-
телката успяла да се въз-
станови напълно след 
случая. Две години по-
късно се развела с мъ-
жа си. 

След време нуждата 
й да изчезне се прояви-
ла отново. Качила се на 
„Ориент Експрес” и за-
минала за Близкия из-
ток. Именно там срещ-
нала любовта на живота 
си, с когото прекарала 45 
години – археолога Макс 
Малоун. 

Агата и Арчибалд Кристи
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ПеТък, 25 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
16:30 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 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Хот фоур” и 

“Сайд степс”
0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
2:55 Отблизо с Мира
3:55 Зелената линейка
4:55 Рецепта за здраве
5:10 Още от деня
5:50 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 26 май 

6:55 Инуяша
7:20 Животни по пижами
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Библиотеката
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Сестри

14:55 Гладка стъпка
16:45 Частните музеи в Чехия: 

Музей на часовниците
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   
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Послания от мрака
22:45 По света и у нас
23:00 Награда за полет в изку-

ството “Стоян Камбарев” 
2018

0:35 Сестри
1:30 Телепазарен прозорец 
1:45 Капри
2:35 Гладка стъпка
4:20 Бразди 
4:50 Иде нашенската музика
5:50 Малки истории

неДеля, 27 май  
6:50 Неделно евангелие
6:55 Инуяша
7:20 Животни по пижами
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 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 Няколко дни с акад. Ли-

хачов   
14:00 Сестри
15:00 Отклонение  /100г. от 

рождението на режисьо-
ра Гриша Островски/

16:20 Възстановка
16:50 Частните музеи в Чехия: 

Музей на восъчните фи-
гури

17:00 Спортна треска
18:00 Пътят към ФИФА Светов-

но първенство 2018 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Обещанието 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Дийпан
23:10 По света и у нас
23:25 Дамата с камелиите
1:05 Сестри
2:15 Послания от мрака
4:15 България от край до 

край 6
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
ПонеДелник, 28 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 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
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 Отдел “Фалшива само-

личност”
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 Отдел “Фалшива само-

личност”
2:55 Въпрос на чест 2
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТорник, 29 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 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
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 Отдел “Фалшива само-

личност”
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 Отдел “Фалшива само-

личност”
2:55 Въпрос на чест 2
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 30 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 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
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 Отдел “Фалшива само-

личност”
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 Отдел “Фалшива само-

личност”
2:55 Въпрос на чест 2

3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧеТВърТък, 31 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 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
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 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Буря в ясен ден
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
3:00 Днес и утре
3:25 Въпрос на чест 2
4:15 Здравето отблизо
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПеТък, 25 май 
06:05 Мома се лесно не лъже
06:30 Непозната земя 
06:55 Часът на зрителите
07:30 Български уроци – аз уча 

български 
08:00 Рецепта за култура 
09:00 По света и у нас
09:15 1014 - последната година 

на Самуил
10:15 Местно време 
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кирил - Глаголица
14:05 Денят започва с Култура
15:20 Япония днес
15:40 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:05 Кирил - Глаголица
19:10 Учителят от Върбово
19:30 Първата гимназия на 

Варна: Децата на света
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Музиката в българското 

кино
22:10 Какво искат жените
00:15 Туристически маршрути
00:45 Местно време
01:15 История.bg
02:20 Време за губене
02:50 1014 - последната година 

на Самуил
03:40 Непозната земя 
04:10 Часът на зрителите
04:40 Образът на невидимото
05:05 Първата гимназия на 

Варна: Децата на света
05:35 Туристически маршрути

съБоТа, 26 май 
06:05 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 
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: “От 

трите страни на Осого-
во”

13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Какво искат жените
16:05 Иде нашенската
17:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:30 Червената кралица
18:30 Това име го забравете
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Твърда игра
22:30 Ново 10 + 2
23:30 Добър ден с БНТ 2
00:30 Червената кралица
01:30 Абсурдите с БНТ 2
02:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:30 Учителят
04:00 Рецепта за култура 
05:00 Ай да идем 
05:30 Етюд за красотата отвъ-

тре

неДеля, 27 май 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Европа без граници: “От 

трите страни на Осого-
во”

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
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Твърда игра
15:45 Концерт на Борис Годжу-

нов и приятели /2009 г./
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Червената кралица
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Любо-

вен еликсир” от Донице-
ти

20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Отведи ме у дома
22:20 Добър ден с БНТ 2
23:20 Червената кралица
00:15 Пътувай с БНТ 2
00:45 Отведи ме у дома
02:20 Афиш
02:35 Приятели
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем 
05:30 Децата.com

ПонеДелник, 28 май
6:00 Певецът от Пирина – Ган-

чо Николов
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци 
11:15 Пред олтара на операта
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ: 

“При сарацините”
13:25 Пътеводител БГ 
13:55 Денят започва с Култура
15:10 Многоликата Япония: 

Земята е само една
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
19:00 Това име го забравете
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2
21:30 Историята на един кон
23:05 Ленти и документи: 

„Железният Ню Йорк - 
художници и театър“

23:55 Днес и утре
0:25 Местно време
0:55 Константин Философ: 

“При сарацините”
1:50 Пред олтара на операта 
2:20 Добро утро с БНТ 2
3:20 Непозната земя 
3:50 Часът на зрителите
4:20 Многоликата Япония: 

Земята е само една
4:35 Иде нашенската музика
5:30 Днес и утре

ВТорник, 29 май
6:00 От Дунав до Странджа
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Япония днес
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до 

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

началото бе Словото”
13:25 Опознай България 
13:55 Денят започва с Култура
15:10 Евроновини: В бъдещето
15:30 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3 
18:55 Къща на надеждата
19:20 Възторзите и огорчения-

та на Никола Обретенов 
20:00 По света и у нас
21:00 Часът на зрителите
21:30 Награда за полет в изку-

ството “Стоян Камбарев” 
2018

23:00 Ленти и документи: „Пъ-
тищата на Майстора“

23:50 Днес и утре
0:20 Местно време
0:50 Константин Философ: “В 

началото бе Словото”
1:45 България от край до 

край 4
2:15 Добро утро с БНТ 2
3:15 Непозната земя
3:45 Часът на зрителите
4:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една

сряДа, 30 май
6:00 Щом писнат зурните
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Опознай България 
11:15 България от край до 

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

български 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Светлина в безкрая
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Едно голямо семейство 3
18:55 Европа днес
19:05 Славка
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Харолд и Мод
23:15 Ленти и документи: „А 

бяхме рицари“
23:55 Изкуството на 21 век
0:25 Местно време: Без бари-

ери
0:55 Америка днес
1:55 България от край до 

край 4
2:25 Добро утро с БНТ 2
3:25 Непозната земя 
3:55 Часът на зрителите 
4:25 Знаете ли, че ...
4:35 Славка
5:30 Изкуството на 21 век

ЧеТВърТък, 31 май
6:00 Ансамбъл „Чинари“ - Ма-

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

български 
11:15 Знаете ли...
11:30 Възстановка
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

море
15:35 Едно голямо семейство 3 
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
18:55 Япония днес
19:05 Петко Бочаров. Живот в 

три Българии
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Евроновини: В бъдещето
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Краен срок
23:55 Изкуството на 21 век
0:25 Местно време
0:55 Краен срок
2:20 Добро утро с БНТ 2
3:20 Непозната земя 
3:50 Часът на зрителите 
4:20 Знаете ли...
4:35 Петко Бочаров. Живот в 

три Българии

ПеТък, 25 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 Малкото извънземно
13:50 1014 - последната година 

на Самуил
14:40 Европейски маршрути
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 3
19:30 Малки истории
19:45 Вкусът на новото начало
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 В кадър
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:15 Пътувай с БНТ 2
01:45 Местно време
02:15 Панорама с Бойко Васи-

лев
03:15 Слънчево семейство
03:30 Съвременници: “Съвре-

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

съБоТа, 26 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: “Съвре-

менни чудеса”
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 “Мъже в командиров-

ка”/100 години от рож-
дението на режисьора 
Гриша Островски/

14:30 Време за губене 
15:00 Библиотеката
15:55 На опера с БНТ 2: “Силата 

на съдбата” от Джузепе 
Верди

16:30 Денят започва с Георги 
Любенов

18:15 Абсурдите с БНТ 2
18:45 5 минути София
18:55 Баскетбол /мъже/
21:00 Книжарят
21:55 Каръци
23:30 По света и у нас
23:45 Нощни птици
00:45 Рецепта за култура 
01:45 Часът на зрителите

02:15 България от край до 
край 3

02:45 Книжарят
03:35 Библиотеката
04:30 Абсурдите с БНТ 2
05:00 В кадър
05:30 Непозната земя

неДеля, 27 май 
06:00 По следите на лешояди-

те
06:35 10 години ансамбъл 

„Пламъче“
07:35 Опознай България 
08:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

край 3
09:30 Културни адреси: София, 

Европа
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 БГ кинокласика: “Обич”
14:30 Извън играта
15:00 Отблизо с Мира Добрева
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:15 Афиш
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Концерт по случай Деня 

на Българската армия
21:55 Време за жени
23:35 Афиш

23:50 По света и у нас
00:05 Спортна треска
01:05 Извън играта
01:35 Отблизо с Мира Добрева
02:35 Иде нашенската музика
03:35 Нощни птици
04:35 Малки истории
05:35 Опознай България /из-

брано/
ПонеДелник, 28 май

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Вкусът на новото начало
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Спортна треска
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/: Бал-

кан /Ботевград/ - Левски 
Лукойл

20:30 С ботевски дух
21:00 История.bg
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Културни адреси: София, 

Европа
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
0:00 Часът на зрителите  
0:30 Още от деня
1:10 България от край до 

край 3
1:40 Местно време
2:10 Вяра и общество с Горан 

Благоев 

3:10 Язовец, къде си
3:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

4:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Афиш

ВТорник, 29 май
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Ирис леководолаз
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: “Силата 

на съдбата” от Джузепе 
Верди

19:35 Малки истории
19:45 Златната рибка
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Концерт на “Тбилиси биг 

бенд” 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:00 Ай да идем 
0:30 Още от деня
1:10 Съвременници: “Съвре-

менни чудеса”
1:40 Местно време

2:10 Малки истории
3:10 Лятно оживление
3:35 Извън играта
4:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
4:35 Денят започва с Култура
5:50 Малки истории

сряДа, 30 май
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Златната рибка
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: Без бари-

ери
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съвременници: “Про-

хождане”
19:30 Малки истории
19:45 Докато мама спи
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Приключение в полунощ            
22:30 С ботевски дух
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:15 Време за губене 
1:45 Местно време: Без бари-

ери
2:15 Нощни птици
3:15 Съдби човешки

3:35 Ай да идем 
4:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
4:35 Денят започва с Култура
5:50 Малки истории

ЧеТВърТък, 31 май
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Европейски маршрути
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/: Лев-

ски Лукойл – Балкан /
Ботевград/

20:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
21:00 Обещанието 2
21:50 Пиано екстраваганца: 

Концерт на Красимира 
Стоянова /сопрано/ и 
Людмил Ангелов /пиано/

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Време за губене 
0:00 България от край до 

край 3
0:30 Още от деня
0:45 Абсурдите с БНТ 2
1:15 Местно време
1:45 Библиотеката
2:45 Обикновена история
3:35 Бразди 
4:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
4:35 Денят започва с Култура
5:50 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 25 май 
06:00 „Трансформърс прайм”
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 Премиера: „Любов под 

наем” с. 1, еп. 128
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

с.3, еп. 9
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.1, еп. 9
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. 95
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” с. 2, еп. 
29

21:00 Премиера: „Столичани в 
повече“ с.12, еп.13

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. 16

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

шоу
 04:30 „Времето лети” с.3, еп. 54
05:30 „Комиците и приятели” 

съБоТа, 26 май
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Двама мъже и полови-

на” с.4, еп. 20, 21 
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” - лайфстайл 

предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12:30 „Богатствата на Бълга-
рия“ - документална 
поредица

13:00 „Г-н Майката на отбора” - 
комедия, семеен

15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Шефове гадняри 2“ - 
комедия (САЩ, 2014), 
режисьор - Шон Андърс, 
актьори - Джейсън 
Бейтман, Джейсън 
Съдейкис, Дженифър 
Анистън, Чарли Дей, 
Кристоф Уоалц, Кевин 
Спейси, Кели Стейбълс, 
Джонатан Банкс, Джейми 
Фокс, Крис Пайн, Кий-
гън-Майкъл Кей и др.

22:00 „Властелинът на пръс-
тените: Завръщането на 
краля“ - фентъзи

01:20 „Червеният скорпион” 
- екшън, приключенски 
(САЩ, 1988), режисьор 
- Йозеф Зито, актьори - 
Долф Лундгрен, М. Емет 
Уолш, Ал Уайт и др.

неДеля, 27 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 - обедна 

емисия 
12:30 „НепознатиТе” - докумен-

тално предаване 
13:00 „Поли“ - комедия 
15:00 „Ченге в детската гради-

на 2“ - комедия
17:00 „120 минути” - 
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” - 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гласът на България“ - 

музикално шоу
22:30 „Папараци“ - телевизио-

нен таблоид
23:30 „Шут в г*за” - екшън, 

драма, комедия
01:20 „Ваканция с приятели“ 

- комедия, драма (САЩ, 
2013), режисьор - Мал-
кълм Д. Лий, актьори 
- Моника Колхаун, Морис 
Честнът, Реджина Хол, 
Мелиса Де Суса, Санаа 
Латън, Тай Дигс, Ниа 
Лонг, Харолд Перинео, 
Терънс Хауърд и др.

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

 04:20 bTV Репортерите /п./
04:40 „Времето лети” с.3, еп.56
05:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./ 

ПонеДелник, 28 май
06:00 „Трансформърс прайм”
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 Премиера: „Убежище от 

грехове” еп. 3
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 10
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 10

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” - сериал, с.1, 
еп. 96

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 30

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави”
 23:30 bTV Новините - късна 

емисия
 00:00 „Под наблюдение” - се-

риал, с.3, еп. 17
01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-

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

шоу
 04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 57
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ВТорник, 29 май
06:00 „Трансформърс прайм”
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 Премиера: „Убежище от 

грехове” , еп. 4
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 11
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 11

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 97

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 31

21:00 MasterChef България - 
кулинарно шоу

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

 23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.3, еп. 18

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

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

шоу
 04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 58
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

сряДа, 30 май
06:00 „Трансформърс прайм”
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 Премиера: „Убежище от 

грехове”  еп. 5
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 12
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 12

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” - сериал, с.1, 
еп. 98

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем”   еп. 32

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

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

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

 23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.3, еп. 19

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

шоу
 04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 59
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ЧеТВърТък, 31 май
06:00 „Трансформърс прайм”
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 Премиера: „Убежище от 

грехове”  еп. 6
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 13
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 13

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” - сериал, с.1, 
еп. 99

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 33

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

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

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

 23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.3, еп. 20

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

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

шоу

ПеТък, 25 май
06:00 „Революция Z” еп. 1
07:00 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.8
08:00 Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” - сериал, с.7, еп.5
09:15 „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.

11:30 „Революция Z” еп.2
12:30 „Вътрешна сигурност” - се-

риал, с.5, еп.9
13:30 „Дневниците на вампира” - 

сериал, с.7, еп.6
14:30 „След залеза” - екшън
16:30 „Рок завинаги” - мюзикъл, 

драма
19:15 „Големият заговор“ - коме-

дия
21:00 „Транспортер: Ново начало“ 

- екшън, криминален, три-
лър (Франция, Китай, Белгия, 
2015), режисьор - Камил 
Деламаре, актьори - Ед 
Скрейн, Габриела Райт, Рей 
Стивънсън, Радивое Буквич, 
Анатол Таубман, Лен Кудря-
вицки и др. 

23:00 „Импулс” - екшън, трилър 
(САЩ, ЮАР, 2015), режисьор 
- Стивън С. Кампанели, 
актьори - Морган Фрийман, 
Олга Куриленко, Джеймс 
Пюърфой, Джена Сарас, 
Карл Танинг, Ли-Ан Самърс, 
Дейниъл Фокс и др.

01:00 „Шарканзас” - екшън (САЩ, 
2015), режисьор - Джим 
Уайнорски, актьори - Доми-
ник Суейн, Трейси Лордс, 
Синди Лукас, Джон Арчър 
Лундгрен и др.

02:45 „Петдесет нюанса черно” - 
комедия (САЩ, 2016)

съБоТа, 26 май
06:00 „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.

08:15 „Усмивчица” - драма, (САЩ, 
2007 г.), режисьор - Грег 
Араки, актьори - Майкъл 
Хичкок, Адам Броуди, Ана 
Ферис, Дейвид Голдман, 
Джон Чо и др.

10:00 „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.

12:30 „Като на кино” - предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

13:30 Премиера: „Сноудън” - био-
графия, драма

16:30 „Транспортер: Ново начало“ 
- екшън, криминален

18:30 „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.

21:00 „Индиана Джоунс и крал-
ството на кристалния череп” 
- екшън, приключенски

23:30 Cinema X: „Нощта на ужасите 
2: Нова кръв“ - комедия, 
ужаси (САЩ, 2013), режисьор 
- Едуардо Родригез, актьори 
- Уил Пейн, Джейми Мърей, 
Шон Пауър, Саша Паркин-
сън, Крис Уолър и др.

01:30 „Като на кино” 
02:30 „Рок завинаги” - мюзикъл, 

драма, комедия

неДеля, 27 май
06:00 „Любов сред лозята“ - ро-

мантичен (Канада, 2016), 
режисьор - Джейсън Бурк, 
актьори - Емануел Вогие, 
Матю Маккол, Кристофър 
Ръсел и др.

08:00 „Елхички 2” - комедия
10:00 „Среднощно слънце” - прик-

люченски, семеен, (Канада, 
Италия, 2014 г.,), режисьор 
-Роджър Спотисуд и Брандо 
Куиличи, актьори - Дакота 
Гойо, Горан Вишнич, Бри-
джит Мойнахан, Дуейн Мъри 
и др.

12:00 „Рок завинаги”
14:30 „Големият заговор“ - коме-

дия, криминален
16:30 „Индиана Джоунс и крал-

ството на кристалния череп” 
- екшън, приключенски

19:00 „След залеза” - екшън, коме-
дия, криминален

21:00 „Матрицата: Революции” - 
екшън, сай-фай (САЩ, 2003), 
режисьори - Лана Уашовски 
и Лили Уашовски, актьори 
- Киану Рийвс, Лорънс Фиш-
бърн, Ламбер Уилсън, Хюго 
Уийвинг, Джейда Пинкет 
Смит, Кари-Ан Мос, Моника 
Белучи, Мери Алис, Нона 
Гей, Иън Блис, Натаниъл 
Лийс, Хари Леникс и др.

23:30 „Чийч и Чонг: Анимационни-
ят филм” - анимация, коме-
дия (САЩ, 2013), режисьори 
- Брандън Чеймбърс, Ерик 
Ди Чеймбърс, сценаристи - 
Томи Чонг, Чийч Марин

01:15 „Импулс” - екшън, трилър 
(САЩ, ЮАР, 2015), режисьор 
- Стивън С. Кампанели, 
актьори - Морган Фрийман, 
Олга Куриленко, Джеймс 
Пюърфой, Джена Сарас, 
Карл Танинг, Ли-Ан Самърс, 
Дейниъл Фокс и др.

03:15 Cinema X: „Нощта на ужасите 
2: Нова кръв“ - комедия

ПонеДелник, 28 май
06:00 „Революция Z” - сериал, 

с.4, еп.2
07:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5, еп.9
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.6
09:15 „След залеза” - екшън, 

комедия, криминален
11:30 „Революция Z” - сериал, 

с,4., еп. 3
12:30 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5, еп. 10
13:30 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.7
14:30 „Матрицата: Революции” 

- екшън
17:00 „Любов сред лозята” - ро-

мантичен (Канада, 2016), 
режисьор - Джейсън 
Бурк, актьори - Емануел 
Вогие, Матю Маккол, 
Кристофър Ръсел и др.

19:00 „Елхички 3” - комедия 
(Русия, 2013), режисьори 
- Ольга Харина, Дмитрий 
Киселёв, Леван Габриад-
зе и др., актьори - Иван 
Ургант, Сергей Свет-
лаков, Пётр Фёдоров, 
Мария Луговая, Анна 
Чиповская, Валентин 
Гафт, Гоша Куценко и др.

21:00 Премиера: „Отвличане” 
- трилър (САЩ, 2017), 
Режисьор - Луис Прието,

актьори Хали Бери, Кристофър 
Бери, Малеа Роуз, Дейна 
Гуриър, Сейдж Кореа

23:00 „Мисис Даутфайър” - ко-
медия (САЩ, 1993), ре-
жисьор - Крис Кълъмбъс, 
актьори - Робин Уилямс, 
Пиърс Броснан, Сали 
Филд, Робърт Проски 

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

02:30 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.5, еп.10

03:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.7, еп.7

ВТорник, 29 май
06:00 „Революция Z” - сериал, 

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

сериал, с.5, еп.10
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.7
09:15 Премиера: „Отвличане“ 

- трилър (САЩ, 2017), 
Режисьор - Луис Прието,

актьори Хали Бери, Кристофър 
Бери, Малеа Роуз, Дейна 
Гуриър, Сейдж Кореа

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

12:30 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.5, еп.11

13:45 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.7, еп.8

14:45 „Игри на съзнанието“ - 
трилър (Канада, 2006), 
режисьор - Тери Инграм, 
актьори - Александра 
Холдън, Пол Джохансън, 
Стейси Грант, Уанда Ка-
нън и др.

16:30 „Перфектната приятел-
ка” - драма, трилър

18:30 „Матрицата: Революции” 
- екшън, сай - фай

21:00 „Умирай умно” - коме-
дия, екшън, криминален 
(САЩ, 2008), режисьор 
- Питър Сегал, актьори - 
Стив Карел, Ан Хатъуей, 
Дуейн Джонсън - Скала-
та, Алън Аркин и др.

23:15 „Кутията” - трилър, ужаси 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Ричард Кели, актьори - 
Джеймс Марсдън, Джон 
Магаро, Камерън Диас, 
Франк Лангела, Джеймс 
Ребхорн, Джилиан Джей-
къбс и др.

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

02:30 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.5, еп.11

03:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.7, еп.8

сряДа, 30 май
06:00 „Революция Z” - сериал, 

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

сериал, с.5, еп.11
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.8
09:15 „Матрицата: Революции” 

- екшън
12:00 „Революция Z” - сериал, 

с.4, еп.5
13:15 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5, еп.12
14:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.9
15:00 „Елхички 3” - комедия 

(Русия, 2013), режисьори 
- Ольга Харина, Дмитрий 
Киселёв, Леван Габриад-
зе и др., актьори - Иван 
Ургант, Сергей Свет-
лаков, Пётр Фёдоров, 
Мария Луговая, Анна 
Чиповская, Валентин 
Гафт, Гоша Куценко и др.

17:00 „Убийство на Хелоуин” 
- „Убийство по Хелоуин“ - 
драма

19:00 „Среднощно слънце“ - 
приключенски

21:00 „Терминатор: Генесис“ - 
екшън, приключенски, 
фантастика (САЩ, 2015), 
режисьор - Алън Тейлър

23:30 „Подменена самолич-
ност” - трилър (Канада, 
САЩ, 2015), режисьор 
- Пенелопи Буйтенуис, 
актьори - Касандра 
Скребо, Кийгън Конър 
Трейси, Чад Рук, Адам Ди 
Марко и др.

01:15 „Революция Z” - сериал, 
с.4, еп.5

02:15 „Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.5, еп.12

03:15 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.7, еп.9

ЧеТВърТък, 31 май
06:00 „Революция Z” - сериал, 

с.4, еп. 5
07:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5, еп.12
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.9
09:30 „Умирай умно“ - комедия
 12:00 „Революция Z” еп.6
13:00 Премиера: „Вътрешна 

сигурност”с.6, еп.1
14:15 „Дневниците на 

вампира”с.7, еп.10
15:15 „Подменена самолич-

ност” - трилър
17:00 „Игри на съзнанието” - 

трилър 
19:00 „Транспортер: Ново 

начало” - екшън, 
криминален, трилър 
(Франция, Китай, Белгия, 
2015), режисьор - Камил 
Деламаре, актьори - Ед 
Скрейн, Габриела Райт, 
Рей Стивънсън, Радивое 
Буквич, Анатол Таубман, 
Лен Кудрявицки и др. 

21:00 „Мрежа от лъжи” - екшън 
(САЩ, 2008), режисьор 
- Ридли Скот, актьори 
- Карис ван Хоутен, Ле-
онардо Ди Каприо, Ръсел 
Кроу, Марк Стронг, Али 
Сулиман, Майкъл Гастон, 
Саймън Макбърни

 23:30 „Любов от разстояние“ 
- романтичен, комедия 
(САЩ, 2010), режисьор - 
Нанет Бърстийн, актьори 
- Дрю Баримор, Джъстин 
Лонг, Чарли Дей, Джей-
сън Съдейкис, Кристина 
Апългейт, Рон Ливингс-
тън, Джун Даян Рафаел, 
Кели Гарнър и др.

01:30 „Революция Z”с.4, еп.6
02:30 Премиера: „Вътрешна 

сигурност”с.6, еп.1
03:45 „Дневниците на 

вампира”с.7, еп.10

ПеТък,  25 май
06:00 „Загадките на Лора” - се-

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

риал
08:00 „Шегаджии” - сериал,  с.3
09:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
10:00 „Мисия Лондон” - коме-

дия (България,  2010)
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 „Столичани в повече” - 

сериал,  с.12
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 „Мисия Лондон” - коме-

дия (България,  2010)
02:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал,  с.3
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” - 

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

риал 

съБоТа,  26 май
06:00 „Загадките на Лора” - се-

риал,  с.1
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал,  с.4
08:00 „Майк и Моли” - сериал,  

с.5
09:00 „Онези от партера” - с.2
10:00 „Близнаци“ - комедия,  

криминален (САЩ,  1988),  
режисьор - Айвън Рай-
тман,  актьори - Арнолд 
Шварценегер,  Дани Де 
Вито,  Кели Престън,  
Хлое Уеб,  Бони Бартлет 
и др.

12:00 „Столичани в повече“ - 
сериал,  с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“ - се-
риал

14:30 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
20:30 „Нова в града” - драма, 

комедия, романтичен 
(САЩ,  Канада,  2008),  ре-
жисьор - Джонас Елмер,  
актьори - Рене Зелуегер,  
Хари Коник младши,  
Дж. К. Симсън,  Сиобан 
Фелън и др.

22:30 „Фитнес Тони” - сериал
23:30 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
00:30 „Теория за големия 

взрив” - сериал
01:00 „Онези от партера” - се-

риал
02:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал,  с.3
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Двама мъже и полови-

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

неДеля,  27 май
06:00 „Загадките на Лора” - се-

риал,  с.1
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал,  с.4
08:00 „Майк и Моли” - сериал,  

с.5
09:00 „Онези от партера” - с.2
10:00 „Нова в града” - драма, 

комедия, романтичен 
(САЩ,  Канада,  2008),  ре-
жисьор - Джонас Елмер,  
актьори - Рене Зелуегер,  
Хари Коник младши,  
Дж. К. Симсън,  Сиобан 
Фелън и др.

12:00 „Столичани в повече“ - 
сериал,  с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“ - се-
риал

14:30 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
20:30 „Близнаци“ - комедия
22:30 „Фитнес Тони” - сериал
23:30 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
00:30 „Теория за големия 

взрив” - сериал
01:00 „Онези от партера” - се-

риал
02:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал,  с.3
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Двама мъже и полови-

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

ПонеДелник, 28 май 
06:00 „Загадките на Лора” - се-

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

риал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Столичани в повече” - 

с.12
10:00 „Овца и вълк” - анима-

ция, приключенски, 
семеен (2016, Русия), 
режисьор - Максим Вол-
ков

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.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

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

сериал, с.7
00:00 „Овца и вълк” - анима-

ция, приключенски, 
семеен (2016, Русия), 
режисьор - Максим Вол-
ков

02:00 „Загадките на Лора“ - се-
риал

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

сериал
05:00 „Загадките на Лора“ 

ВТорник, 29 май
06:00 „Загадките на Лора” - се-

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

риал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Комиците и приятели 

2018“ - комедийно шоу
10:00 „Ой, къде изчезна Ной” 

- анимация ( Германия, 
Белгия, Люксембург, 
Ирландия 2015), режи-
сьор - Тоби Генкел Шон 
Маккормак

12:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

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

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

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ 
20:00 „Стъпка по стъпка“ 
21:00 „Приятели“ - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

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

сериал, с.7
00:00 „Проектът Х ” - комедия, 

(САЩ, 2012), режисьор 
- Нима Нуризаде, актьо-
ри - Томас Ман, Оливър 
Купър, Джонатан Даниел 
Браун, Дакс Флейм, 
Кърби Блис Блантън, 
Алексис Нап, Мартин 
Клеба, Майлс Телър и др.

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

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

риал

сряДа, 30 май
06:00 „Загадките на Лора” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно ток шоу
10:00 „Лоракс” - анимация, 

семеен, фентъзи (САЩ, 
2012), сценаристи - Кен 
Даурио, Чинко Пол, 
режисьори - Крис Рено, 
Кайл Балда

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.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.7
22:00 „Теория за големия 

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

сериал, с.7
00:00 „Лоракс” - анимация, 

семеен, фентъзи (САЩ, 
2012), сценаристи - Кен 
Даурио, Чинко Пол, 
режисьори - Крис Рено, 
Кайл Балда

02:00 „Загадките на Лора“ - се-
риал

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

сериал
05:00 „Загадките на Лора“ 

ЧеТВърТък, 31 май
06:00 „Загадките на Лора” - се-

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

риал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
10:00 „Легендата за Оз: За-

връщането на Дороти” 
- анимация(САЩ,2013), 
режисьор: Дан Ст. Пиер

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.6
21:00 „Приятели” - сериал, с.8
22:00 „Теория за големия 

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

сериал, с.8
00:00 „Легендата за Оз: За-

връщането на Дороти” 
- анимация(САЩ,2013), 
режисьор - Дан Ст. Пиер

02:00 „Загадките на Лора“ - се-
риал, с.3

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

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

риал 
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9Любопитно у нас

Възродиха 
Варненския 
карнавал

Чудовища 
от пясък

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

БЪЛГАРСКА КОСМИЧЕСКА СЛАВА

Студенти теглиха автомобил

Оòêðèõà ðÿäêà 
ìîíåòà íà öàð 
иâàí аñåí II

В историческата експози-
ция на рим – Бургас, бе пред-
ставена сбирката "Българ-
ска космическа слава". Част 
от нея са оригиналният ска-

фандър на българ-
ския космонавт алек-
сандър александров 
и копие на първия 
спътник, изстрелян в 
космоса.

официални гости 
на откриването бяха 
народният предста-
вител и зам.-предсе-
дател на комисията 
по култура в нс Диана 
саватева, зам.-кметът 

на Бургас йорданка ананиева, 
зам.-кметът на община омур-
таг Юнал османов, директо-
рът на историческия музей 
в омуртаг мирослав Тошев и 

учениците доброволци към 
историческата експозиция.

Те бяха първите, които успя-
ха да си направят селфи с кос-
мическите експонати. В Бур-
гас за първи път те са подре-
дени в специална артинстала-
ция, представяща полет над 
Земята. 

най-добрите 3 селфита, ко-
ито ни изпратите, ще полу-
чат награда от нас - безпла-
тен едногодишен абонамент 
за експозициите на рим -Бур-
гас, съобщиха от музея. сбир-
ката "Българската космическа 
слава" ще остане в Бургас до 
1 юни.

Над 1300 участни-
ци от 16 общини 
в страната дефи-

лираха по време на чет-
въртото издание на въз-
родения "Празник на 
маската, маскарадния и 
сценичния костюм и на-
родната носия - Варнен-
ския карнавал". В него 
участваха над 20 от най-
добрите кукерски групи 
в страната от области-
те Варна, Пловдив, Па-
зарджик, Стара Загора, 
Ямбол, Силистра, Русе, 
Шумен и Бургас. За пър-
ви път пристигна и гру-
па от Македония. Орга-
низатори на събитието 
бяха дирекциите „Кул-
тура и духовно разви-
тие“ и „Образование и 

младежки дейности“ към 
Община Варна.

Карнавалът започна 

с представяне на мас-
ки и костюми от съста-
ви и индивидуални из-

пълнители. Шествие, во-
дено от представителния 
духов оркестър на ВМС, 
премина по бул. „Княз Бо-
рис I” до входа на Морска-
та градина. Там гостуващи 
кукерски групи от цялата 
страна изпълниха харак-
терни ритуали от праз-
ничната маскарадна об-
редност. 

Фолклорен ансамбъл 
„Варна” по традиция по-
веде празничното хоро. 
Накрая награди получи-
ха победителите във всич-
ките 10 категории от кон-
курсната програма. 

Изложба-базар на май-
стори занаятчии от цяла 
България беше част от съ-
пътстващата програма на 
Варненския карнавал. 

с традиционния си 
хляб, изпечен по ори-
гинална рецепта, по-
срещнаха пловдив-
чани и гости на града 
представителите на 
италианската, руската, 
арменската, еврейска-
та и турската общност 
по време на Eтно па-
наира на кулинарното 
изкуство. Тази година 
„етно кухня на колела“ 
бе посветена на хляБа 
– свещената храна и ос-
новно ястие на трапе-
зата на народите по це-
лия свят. В живота на 
българите той се прие-
ма като символ за доб-
руване – затова посре-
щаме с хляб и сол.

италианската „алта-
мура“ се споменава от 
различни писатели и 
пътешественици още 
през първи век. „Pane 
di Altamura“ e първи-
ят хляб в ес със защи-
тен произход и наиме-
нованиe. В русия пък 
хлябът, известен още 
от най-ранните вре-
мена като "черен", е 
познат днес по целия 
свят. Почитателите на 
етно панаира опитаха 
и „лаваш“ – традицион-
ния хляб на арменците, 
с над 3000-годишна ис-
тория, който се пригот-
вя само от брашно, во-
да и сол. от 2014 г. той 
е част от световно-

то нематериално кул-
турно наследство на 
Юнеско. Безквасни-
ят еврейски хляб „ма-
ца“ се меси традицион-
но за празника Пасха. 
един от символите на 
истанбул е гевречето, 
наречено „симид“. То-
ва автентично хлебче 
е част от културата на 

народа векове наред 
и присъства на трапе-
зата на бедни и богати.

гостите и жителите 
на Пловдив се наслади-
ха и на вкусните ястия, 
които бяха приготвени 
по оригинални рецеп-
ти от маестро марко 
лукиари в мобилната 
кухня на колела. 

Крепостта Лютица 
край Ивайловград пак 
изненада археолозите с 
рядка находка. Там е от-
крита монета на цар Иван 
Асен II, съобщиха от На-
ционалния исторически 
музей.

Монетата е 26-ият ек-
земпляр от откритите до-
сега в България при ре-
довни археоло-
гически про-
у ч в а н и я . 
Обектът 
Лютица 
е най-
ю г о и з -
т о ч н а -
та опор-
на, важна 
точка при 
проучване-
то на явленията 
в българското парично 
обращение в периода Х-
ХV в. Има вече предста-
вителна извадка за тези 
процеси, която включва 
досегашните находки и 
сега тя се допълва и обо-
гатява с нови данни. 

Монетите, открити 
на Лютица през минала-
та година, показват ня-
колко основни хроно-
логични периода. Жи-
вотът в крепостта е най-
активен в периода 1204-

1246/1250 г. Още при цар 
Калоян градът влиза в 
границите на Българско-
то царство, като населе-
нието в него активно из-
ползва същите медни па-
рични знаци (медни мо-
нети), които българският 
вестарх налага в цялата 
държава. 

Нумизматичният ма-
териал доказва 

безспорно, че 
през средно-

вековието 
крепостта 
Лютица е в 
границите 
на Българ-

ското цар-
ство. 

Монетите 
отразяват до-

някъде събития-
та от пролетта на 1230 
г., когато, както пише Ге-
орги Акрополит, солун-
ският деспот Теодор Ду-
ка нахлува в България 
със своя войска и с на-
емни латински рицари в 
долното течение на ре-
ка Марица, което пораж-
да бърза военна опера-
ция от страна на цар Иван 
Асен ІІ и пленяването на 
ромейския деспот с цяло-
то му семейство при Кло-
котница. 

В момента тече 
подготовката за еди-
надесетото поред-
но издание на зна-

ковия бургаски Фес-
тивал на пясъчните 
скулптури, който ще 
се проведе през то-
ва лято.

"Митове и чудови-
ща" е избраната те-
ма. Според предвари-
телно представените 
проекти вдъхнове-
нието на участващи-

Роденият 
в Молдова 
първокурс-
ник в специ-
алност „Ки-
н е з и т е р а -
пия“  Алек-
сандър Та-
насов стана 
победител в 
десетото из-
дание на със-
тезанието по 
силов много-
бой Strong Man в Русе. Второ мяс-
то спечели Тогай Тамеров, който 
учи „Земеделска техника и техно-

логии“, а 
трети се 
к л а с и -
ра Геор-
ги Хри-
стов от 
с п е ц и -
а л н о с т  
„Техно-
л о г и я 
и уп-
р а в л е -
ние на 
т р а н с -

порта“. Общо седем русенски сту-
денти премериха сили в четирите 
кръга на състезанието. Те трябваше 

да обръщат гума с диаметър 170 см 
и тегло около 75 килограма, да из-
минат дистанция от 40 метра, като 
пренасят две тежести от по 55 ки-
лограма, и да хвърлят 16-килогра-
мова пудовка. Финалният и най-ат-
рактивен кръг бе тегленето на ав-
томобил, в който се качиха четири 
мажоретки. Състезанието беше ор-
ганизирано от Студентския съвет 
на Русенския университет с техни-
ческата помощ на Университетския 
спортен център, катедра „Физиче-
ско възпитание и спорт“, Универси-
тетския спортен клуб “Академик” и 
СТПД „Академик“.

сега в България при ре-
довни археоло-
гически про-
у ч в а н и я . 
Обектът 
Лютица 
е най-
ю г о и з -
т о ч н а -

Нумизматичният ма-
териал доказва 

безспорно, че 
през средно-

на, важна 
точка при 
проучване-
то на явленията 

вековието 
крепостта 
Лютица е в 
границите 
на Българ-
ското цар-

ство. 
Монетите 

отразяват до-
някъде събития-

Обектът 

те скулптори ще дой-
де от вълнуващите ис-
тории за могъщи бого-
ве и богини, легендар-

ни зли 
с ъ щ е -
ства, ве-
ликани, 
магьос-
н и ц и , 
с м е л и 
г е р о и , 
битки и 
приклю-
ч е н и я . 
Пясъкът 
вече се 
п р е с я -
ва, тво-
р ц и т е 
ф и н а -
лизира-
ха идей-
ните си 
концеп-
ции и 
работа-
та на те-
рен ще 
з а п о ч -

не всеки момент. 
Както и минала-

та година, фестива-
лът ще отвори врати 
за посетители в нача-
лото на юли. Мястото 
е добре познато на 
всички - намира се в 
парк "Езеро", близо до 
хотел "Парк" и Конна-
та база.
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мним гард задигна пари Търси се крадла

Пак стрелба на пътя

Човек загина при пожар

госПодАрИте нА трАнсПортА

Êó÷е наõапа дете

Наркоман наръга младеж

10 000 лВ. 
ДаДе БаБа на 
иЗмамници

81-годишна жена от 
старозагорското село 
самуилово е поредна-
та жертва на ало из-
мамниците. Те прило-
жили добре познатата 
схема - по телефона се 
обадил непознат, кой-
то поискал всичките 
спестявания на жена-
та за спешна опера-
ция на дъщеря й. По-
страдалата предала 
пред дома си 10 000 
лева. 

Българка иЗЧеЗна 
на о. криТ

37-годишна бъл-
гарка е изчезнала на 
гръцкия остров крит. 
гръцките власти про-
веждат издирвателна 
операция, в която са 
се включили много 
хора. Десислава или-
ева живее от близо 
12 години там, а от 
близо седем години 
имала връзка с гръц-
ки гражданин и била 
бременна от него. 

По информация на 
приятелки мъжът не 
искал детето. 

Четири дни след 
изчезването на Де-
сислава илиева ба-
щата на детето й е на-
мерен обесен. 

момЧе ПросТреля 
ВръсТник

В ру в раковски е 
постъпил сигнал, че 
16-годишен ученик е 
прострелял по невни-
мание свой връстник 
в областта на шия-
та. раненото момче 
е транспортирано в 
пловдивска болница, 
където е оперирано 
по спешност. 

В хода на провер-
ката е установено, че 
оръжието е собстве-
ност на простреляния 
ученик, но няма по-
дадено писмено уве-
домление в полиция-
та - бил си го купил от 
непознат.

ЗлаТни монеТи 
ЗаДърЖаха на кПП

312 монети от 
22-каратово злато 
задържаха митниче-
ските служители на 
мП капитан андрее-
во. Златните монети 
са открити в лек авто-
мобил, влизащ в стра-
ната от Турция. В ав-
томобила пътували 
семейство - мъж, же-
на и техният син, ан-
глийски граждани, с 
турски произход

Пътувах със запа-
зено място в нощ-
ния влак София-

Варна/Добрич в един-
ствения вагон за об-
ластния добруджански 
град. Нали пенсионери-
те не могат да си позво-
лят по-скъпи и бързи на-
чини… В купето бяхме 
четирима. Малко преди 
да потегли влакът, във 
вагона нахлуха десети-
на цигани и вдигнаха та-
кава гюрултия, че се на-
ложи кондукторката да 
задържи композицията 
на гара Подуяне цели 
15 минути, докато три-
ма полицаи усмиряваха 
развилнелите се мурга-
ви пътници. Защо вил-
нееха? Ами поискаха им 
билети, а те, естествено, 
нямаха. 

Някъде към 2,30 след 
полунощ в купето вле-
зе бременна циганка с 
3-годишно дете, което 
плачеше и тя настойчи-
во започна да проси, за-
щото било гладно. На-
халството й достигна та-
кива размери, че моите 
спътници се изнизаха да 
търсят друго купе. По-
неже имах доста багаж, 
не ги последвах. Малко 
по-късно влезе още ед-
на циганка, и тя започ-
на да иска пари. Обяс-

нявах им, че съм пенси-
онер и нямам излишни. 
След малко стана още 
по-страш-
но - при 
нас нахъл-
та разгър-
ден баба-
ит. Легна 
на свобод-
ните мес-
та, събу си 
обувките, 
ч о р а п и -
те и запо-
чна да ги 
хвърля. Циганките ме 
успокояваха, че е пий-
нал и дрогиран, но ня-
мало страшно... 

Чувстваха се като гос-
подари, а аз се свих в 
ъгъла на купето в очак-
ване по-скоро влакът да 
пристигне в Сливен, къ-
дето щяха да слизат. Но 
в един момент едната 
от циганките заповяда 
да отида в тяхното ку-
пе, което било свобод-
но. Принудиха ме да на-
пусна мястото си и да 
търся посред нощ мяс-
то в друго купе. Там по-
паднах отново на пре-
дишните си спътници. 

Започнах да се бъркам 
по джобовете да видя 
нещо да не ми липсва 

и открих, че ми няма 
джиесема. Разбрах, че 
циганите са го открад-
нали. Върнах се при тях 
и поисках да ми го вър-
нат. Те се разкрещяха: 
„Какъв телефон бе, я се 
махай.” Бабаитът изре-
ва: „Я виж моя бе, за как-
во ми е твойта трошка.” 
Аз обаче бях сигурен, че 
те са го взели, и  насто-
ях да ми го върнат. Цига-
нинът скочи и ме хвана 
за гушата: „Ако не прес-
танеш да ни досаждаш, 
жив няма да излезеш от-
тука.” И започна да ме 
души. За миг си предста-
вих как в обедния бюле-

тин на всички медии ще 
прозвучи новината: „В 
нощния влак за Добрич 

е намерен 
труп на 
в ъ з р а с -
тен чо-
век. Върху 
ж е р т в а т а 
е упраж-
нено на-
силие.” И с 
това щеше 
да свърши 
моят жи-
вот... Ци-

ганките в един момент 
се развикаха и той ме 
отпусна. Кимна на една 

от жените и тя извади 
джиесема ми от найло-
нова торбичка! Прибрах 
се разтреперан в купе-
то си. Помолих един от 
пътниците да ми позвъ-
ни. Обаче нямаше сиг-
нал. След няколко ми-
нути пред вратата за-
стана ухилена до уши 
едната циганка, дър-
жейки в ръка сим кар-
тата ми, и искаше 2 лева 
- или ще я хвърли през 
прозореца. Нямах из-
бор - дадох й.

Влакът пристигна в 
Сливен и циганите се 
изнизаха. 

Докато това ставаше, не се появи никакъв 
полицай, нито помощ откъдето и да било. Та-
ка ли БДЖ осигурява безопасността на своите 
пътници? И докога циганите ще са господари-
те в транспорта? Да сте видели някой циганин 
да си плати глобата? Не само в междуградския, 
но и в градския транспорт, особено в столица-
та, те са неприкосновени, ненаказани и недосе-
гаеми! Контрольорите се страхуват, както и 
кондукторите, защото знаят – животът им е 
застрашен! Когато са заплашени, циганите се 
съюзяват помежду си и край – всеки потърпевш 
гледа да се спаси поединично, а те остават ви-
наги над закона! Това е ежедневие в нашата ев-
ропейска държава. Нима няма ефективен начин 
някой да ни защити? 

цветан аТанасоВ

Режисьорът Люси Илари-
онов разказа пред медии, че 
непознат млад мъж е стрелял 
с газов пистолет по него при 
инцидент на пътя. Иларио-
нов пътувал с приятелката си 
от Варна към София, когато 

33-годишният мъж, който наръга 18-годишен младеж с нож 
в тролейбус №7, е криминално проявен и регистриран за нар-
комания. Инцидентът е възникнал на столичната спирка "Опъл-
ченска". Младеж направил забележка на група непълнолетни, 
които се хранели и плюели в 
превозното средство. 

При слизането си от тролея 
въпросният младеж бил про-
боден с нож от друг мъж, кой-
то "защитил" нарушителите, 
макар да не е бил част от тях. 
Раненото момче е откарано в 
"Пирогов", откъдето съобщи-
ха, че е опериран и няма пря-
ка опасност за живота му. 

Младежът остава в болни-
ца. Заедно с него е транспортирана и приятелката му, която 
припаднала при вида му.  На мястото са открити наркотици и 
 окървавен нож. 

малко след Велико Търново 
друг шофьор засякъл с ко-
лата си тяхната. "Той удари 
спирачки, видях, че извади 
пистолет и в движение стре-
ля по мен.” Той веднага по-
дал сигнал на телефон 112 и 
сам тръгнал след другия шо-
фьор, но го изгубил. Полици-
ята реагирала на сигнала. Ре-
жисьорът подчерта, че е най-
изненадан от това, че стреле-
цът е млад човек - роден през 
1991, който е завършил пра-
во и работил в известна ад-
вокатска кантора. 27-годиш-
ният Атанас Мандичев е за-
държан за 24 часа.

5-годишно дете било на-
хапано от куче в двора 
на детска градина в 
крумовградското се-
ло Пелин. 

Инцидентът ста-
нал, когато децата си 
играели навън. Кучето 
нахлуло внезапно и незави-
симо от усилията на учителката да 
го изгони, успяло да ухапе по ръката 
и крака детето. След подаден сигнал 

в полицията в Крумовград 
е започната проверка 

за неупражнен над-
зор върху животно-
то, вследствие на ко-
ето е причинена те-

лесна повреда.  
В полицейското упра-

вление за срок до 24 часа е 
задържан 40-годишен мъж, за ко-

гото се предполага, че е собственик 
на кучето. 

 22-годишен мъж е загинал при пожар, изпепе-
лил двуетажна къща във варненското село Дюли-
но. Сигналът за пламъците е подаден през нощта 
на телефон 112. 

На място незабавно са изпратени екипи на по-
жарната във Варна. Огнеборците установяват, че 
пожарът е обхванал цялата къща. Борбата с огъня 
продължава до сутринта.

При последвалите оглед и разчистване е устано-
вено, че в една от стаите се е намирал 22-годишен 
мъж. Той е загинал. Изясняват се причините, дове-
ли до смъртта му.

Крупна сума пари откраднаха от хипермаркет в Мон-
тана. Неизвестен извършител се представил за служи-
тел на охранителна фирма, отговаряща за приемане-
то на събрания седмичен оборот на магазина, и за-
блудил 37-годишна служителка, като я накарал да му 
предаде седмичния оборот на хипермаркета - около 
500 000 лева. 

Малко по-късно станало ясно, че гардът няма ни-
що общо с истинската инкасо фирма и магазинерка-
та се изплашила. 

от столичната 
полиция умоляват 
гражданите, които 
имат информация 
за жената от сним-
ката, свалена от ка-
мерите в лечебно-
то заведение, да 
сигнализират на 
тел.112, 982 1762, 
982 1754 или в най-
близкото районно 
управление на мВр.

Столичното Шесто 
РПУ търси съдействие 
от гражданите за уста-
новяване самоличнос-
тта на жена.

Тя е откраднала чан-
та с документи на 13 
април в „Пирогов“. Въ-
преки предприетите 
оперативно-издирва-

телни действия до мо-
мента извършителката 
не е установена. 

5-годишно дете било на-
хапано от куче в двора 
на детска градина в 
крумовградското се-

Инцидентът ста-

в полицията в Крумовград 
е започната проверка 

нал, когато децата си 
играели навън. Кучето 
нахлуло внезапно и незави-

за неупражнен над-
зор върху животно-
то, вследствие на ко-
ето е причинена те-

лесна повреда.  
В полицейското упра-

вление за срок до 24 часа е 
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Светите Седмочисленици - 
възродители на славянството 

От стр. 1
Значението на тях-

ното дело не се мери с 
дни, а с години, векове. 

Светите братя и тех-
ните ученици са ни да-
ли християнската вя-
ра и славянската пис-
меност. Те са възроди-
телите на славянските 
народи. Те ги извеждат 
от мрака на езичество-
то и на религиозното 
неведение и ги въвеж-
дат в пълната светли-
на на тогавашното по-
знание. 

Епохалното им де-
ло започва в манасти-
ра „Полихрон”, където 
създават старобългар-
ските писмена, а после 
и първите книги. Све-
тите братя са превели 
отначало най-необхо-
димите богослужебни 
книги. После св. Мето-
дий е превел Стария 
завет без Макавейски-
те книги, Номоканона, 

Патерик (Отечник). 

гинални трудове. Зна-
ем, че те, превеждайки 
свещените и богослу-
жебни книги на старо-
български език, стават 
първопросветители на 
словаци и моравци, а 
след това голямата им 
светлина огрява бъл-
гарския народ, особе-
но чрез делото на тех-
ните ученици. 

сВ. сеДмоЧисле-
ници са не само про-
поведници на една вя-
ра. Те са мъченици, по-
движници и чудотво-
рци.

сВ. кирил-кон-
сТанТин ФилосоФ: 
учеността му е изклю-
чителна, мъдростта му 
е необикновена, цело-
мъдрието му - удиви-
телно, трудолюбието 
му - изключително, во-
лята му -  несъкрушима! 

сВ. меТоДий: бла-
гочестието му е дос-
тойно за похвала, рев-
ността му в благочес-
тието - равноапостол-
ска, предаността му 
на волята Божия - се-
бежертвена, обичта 
му към еднокръвните 
славянски братя - без-
пределна! 

сВ. клименТ ох-
риДски е най-дарови-
тият, най-вдъхновени-
ят, най-плодовитият пи-
сател на своята епоха. 
Той е вдъхновен учител 
и красноречив пропо-
ведник. Под неговото 
перо са излезли мно-
жество похвални слова 
и поучения за празни-

ци, общи слова за мъ-
ченици и апостоли, ду-
ховни песни и преводи 
на богослужебни кни-
ги. Не всички трудове 
на св. Климент са откри-
ти и изследвани.

В 893 година на исто-
рическия събор в Пре-
слав св. Климент бил 
възведен в епископ-
ски сан на 
Дебричко-
Величката 
епархия. Та-
зи епархия 
обхващала 
днешно Ки-
чевско и съ-
седната Ох-
ридска по-
крайнина, а 
може би и 
Дебър. Така 
той станал 
първи епис-
коп на бъл-
гарски език 
и било по-
ставено на-
чалото на 
българска-
та църковна 
йерархия. 

с В е Т и 
наум при-
д р у ж а в а л 
св. Климент 
в Девол ка-
то негов по-
мощник. Ра-
ботил неуморно в Пре-
слав и основал шко-
ла. Той също просиял 
в святост пред Бога и 
човеците. В 910 г. по-
чинал в изградения от 
него манастир край Ох-
рид, където мощите му 

и досега остават неот-
крити, но въпреки това 
вършат дивни чудеса. 

сВ. гораЗД бил мо-
равец по рождение и 
назначен от св. Мето-
дий за негов заместник 
като моравски епископ. 
След като бил свален и 
прокуден от престола, 
св. Горазд намерил то-

пъл прием в България. 
Тук той се отдал на бла-
говестие в югозападни-
те ни предели. Руски-
ят пътешественик Вик-
тор Григорович видял 
храм и манастир на св. 
Горазд близо до гр. Бе-

рат в Албания, където 
според неговите думи 
мощите на светеца по-
чиват неоткрити. По те-
зи места най-вероятно 
ще да се е подвизавал 
и св. Сава. 

сВ. ангеларий е 
бил един от спътници-
те на св. Климент след 
изгонването им от Мо-

р а в и я . 
Изтощен 
от непо-
с и л н и 
трудове, 
н а с к о -
ро след 
присти-
гането си 
в Бълга-
рия той 
починал 
в Плиска. 

Б е з -
с м ъ р т -
но е тях-
ното де-
ло как-
то за на-
шия на-
род, така 
и за це-
лия сла-
в я н с к и 
свят! 

А кои 
са тех-
ните за-
вети? То-
ва са: вя-

ра в Бога, твърдо изпо-
вядване на православи-
ето и любов към знание-
то и просветата. Време-
то, в което живеем, има 
нужда от хора с тяхната 
духовна сила, с тяхната 
духовна култура. 

Нашата азбука е кирилицата. 
Какво знаем за нея? Тя е българ-

ската аз- б у -
ка. Съз- д а -
дена е з а 
удобство н а 

българите, лесна и достъпна е. При 
кирилицата имаме съответствие 
между звук и буква. Нямаме една 
буква за звука" дж". При изгова-
ряне на "йо"/ьо. пишем две бук-

ви. От тази гледна точка 
кирилицата е много до-
бре пригодена към на-
шия език. Докато при ла-
тиницата виждаме много 

най-различни варианти на изпис-
ване на някои звуци, при кирили-
цата в България няма такова нещо. 
Това са само някои пре-
димства на кирили- цата 
пред латиницата, но а к о 
я сравним с араб- с к а -
та или китайската азбука, то по-

ложителните черти ще 
станат още повече. 

Създаването и при-
лагането на 
кирилицата е 

пряко свързано с прие-
мането на християнство-

то за официална и единствена 
религия от българската дър-
жава. Но въвеждането на но-
вата вяра трудно ще стане с 
чужда азбука и вероизповедание-
то да се извършва на чужд (гръц-
ки) език. Двете основни 
събития - създаването 
на кирилицата и прие-
мането на християнска-
та религия, са пряко свързани. За-
мислени са от един човек с голя-
мо влияние. 

Кой може да е бил този човек 
на висок пост с голям 
авторитет и влияние? 
Едва ли това е било 
друга личност, освен 

българският владетел княз Бо-
рис I  (852-889). Той е прозрял 
необходимостта от създаване на 
собствена азбука за по-лесно 
приемане на новата религия от 
народа. Заслугата на братята Ки-
рил и Методий е не само в 
създаването на азбуката, но 
и опитът им да се наложи. 
Те успяват да оборят три-
езичната догма - християнство-
то да се проповядва само на ла-
тински, гръцки и иврит.

Кирилицата през вековете
 По-късно нашите царе се бо-

рят за равнопоставеност освен 
на азбуката и на духовенството 
- българската църква да бъде 

издигната до патриаршия.
Днес на кирилица пишат 

около 400 милиона души 
по света. В някои държа-
ви като Босна, Хърватска, 
Румъния кирилицата се е полз-
вала, но е била заменена. Азер-
байджан и Сърбия ползват едно-
в р е м е н н о кирилицата 
с друга аз- бука. В ста-
робългар- ския книжо-
вен език са се използва-
ли глаголи- цата и кири-
лицата. Кое наложило измислена-
та вече от Кирил и Методий гла-
голица да бъде заменена с кири-
лица- та? Трудност-
та на изписване на 
б у к - вите. Ученици-
те на Кирил и Мето-
дий, които са били мно-
го, но в България са дос-
тигнали едва 7, са били 
много усърдни и ста-

рателни. Именно за те-
зи 7 от всички ученици на Ки-
рил и Методий се е застъпил княз  

Борис I пред немския импера-
тор. Той е наме- р и л 
най-подходящи- те хо-
ра за целта. То- ва са: 
Климент, Наум, Анге-
ларий, Сава, Горазд, които заед-
но със своите учители Кирил и 
Методий стават седем – наре-
чени Свети Седмочи-

сленици. 
Впоследствие кири-

лицата търпи развитие 
и промяна. На базата на старосла-
вянската литература, внесена в Ру-
сия предимно от България, от ХV 
век писмеността в Русия се разви-
ва като писменост на литургичния 
църковнославянски език с 

употреба и в адми-
нистративния, дър-
жавния език. 

Първоначално букви-
те са били 35, скоро след 

напис- ването (някъ-
де към средата на X в.) 
о с т а - ват 32, а след 
1947 г. - 30. 

И днес кирилицата е една от 
най-прогресивните писмени гра-
фични системи, отразяваща осо-
беностите на българския говор.

О р и -
гинални-
ят поети-
чен дар 
на св. Кон-
стантин-
Кирил е 
блестящо 
р а з к р и т 
в „Изло-
жение на 
п р а в а -
та вяра”, 
„Химн в 
чест на св. 
К л и м е н т 
Римски”, 
„Проглас 

към Евангелието”. 
Редица техни и на 

първите им следовни-
ци писания и днес са 
прочути и се съхраня-
ват като редки глаголи-
чески и кирилски ръко-
писи в прочути библио-
теки: Лондонско, Рейм-
ско, Асеманиево, Зо-
графско и други еванге-
лия, Синайски псалтир, 
Клоцов сборник, Енин-
ски апостол, Хилендар-
ски, Зографски, Маке-
донски, Киприанов и 
други листи. 

Езикът, на който све-
тите братя извършва-
ли своите преводи, е 
солунският диалект от 
втората половина на ІХ 
век. Установили са го 
специалисти езикове-
ди, изхождайки от фо-
нетични и синтактични 
особености на този ди-
алект, залегнали в Кири-
ло-Методиевия писмен 
език, съхранен в пър-
вите им преводи и ори-

Св. Климент Охридски
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Дружество с традиции

С младежки дух

Åäíа преãрúäка пове÷е, еäíа ñúлза по-ìалко

Творческа среща

Дейността на клуба на пенсионе-
рите инвалиди (КПИ) ,,Арбанаси - 
2004‘‘ в с. Арбанаси е организирана 
съобразно интересите на членовете. 
Програмата за дейността е съгласу-
вана с НЧ „Ил. Драгостинов – 1897‘‘, с 
ЖД ,,Евдокия‘‘ и най-вече с  ОС на СП-
2004. Кметът на селото  Тошо Кръстев 
помага при всяко начинание и реша-
ване на всички проблеми.

През 2017 г. в дейността на дру-
жеството са включени повече хора. 
Културно-масовата работа разноо-
бразява ежедневието на възрастни-
те хора, спасява ги от самотата. Ка-
тя Буланова е инициатор за чества-
не на местни, национални и между-
народни събития. Ганка Бъчварова 
всяка година предоставя лекарства 
за аптечката. Интересна бе срещата 
с проф. Мария Спасова, с филолож-
ката Елка Мянова. Затрогващ бе мо-
носпектакълът на Малък драматичен 
театър ,,Старостолица‘‘ ,,Покаяние‘‘ 
по повод Деня на будителите. Всеки 
понеделник е посветен на обсъжда-
не на вестниците.  Село Арбанси се 
слави със своите църкви, манастири, 
на които са посветени голяма част 
от празниците ни. Клубният съвет е 
инициатор при провеждане на Деня 
на родилната помощ, 8 март, Деня на 
възрастните хора и др. Всяка Коледа 
кметът Тошо Кръстев се среща с пен-
сионерите и прави коледни дарове 
на 70- и над 70-годишните. Честват 
се кръгли годишнини, на които кмет-
ството  дарява юбилярите с грамоти 
и малки борчета, които да си засадят 
и да се радват на растежа им. В клуб-

ното помещение  репетира читалищ-
ната певческа група ,,Незабравими 
спомени‘‘, която от всички фестива-
ли носи грамоти и награди. Отлич-
ните солисти доц. Марияна Дамяно-
ва и Тодор Стефанов винаги са от-
личени с най-престижните отличия 
и  всичко това се дължи на превъз-
ходния ръководител маестро Борис 
Спиридонов. Клубът се включва и в 
общинските инициативи. Полагат се 
усилия за привличане на нови чле-
нове. В клуба се водят разговори за 
цветя и градини, народна медицина, 
за всичко прочетено. Тук намираме 
приятели и съмишленици. Уреднич-
ките Иванка Иванова и Мария Дарак-
чиева създават уют в клуба, органи-
зират ,,раздумка‘

Пенсионерите участваха в подпи-
ската до управляващите за по–дос-
тоен начин на живот, защото те съз-
дадоха благата, които бяха разсипа-
ни не по тяхна вина. 

Председателката на клуба, неумо-
римата Гинка Стефанова, отчете, че 
2017 г. е била успешна и всички чле-
нове са участвали в дейността спо-
ред възможностите си. 2019 г. ще бъ-
де юбилейна – 15 години от създава-
нето на КПЦ ,,Арбанаси - 2004‘‘.

Гостите, кметът Тошо Кръстев, 
Желка Денева и Станка Папазова поз-
дравиха дружеството и неговия ръ-
ководител  за успешната му работа 
и пожелаха нови успехи.

цанка оДаЖийска, 
с. арбанаси, Великотърновско

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Областното ръковод-
ство на СП-2004, Плевен, 
организира за пореден 
път в града среща с ак-
тивите на пенсионерски-
те клубове от област та. От 
рано заприиждаха хора-
та - младежки на-
строени, някои с 
бастунчета, други 
по-млади от тях, 
току-що влезли 
в тази специална 
възраст – пенси-
онерската.

Някои, 90-го-
дишни, признати 
за ветерани, за-
емаха почетните 
места в залата. Не 
стихваха разговорите, об-
мяната на мнения, споде-
лянето на проблеми, по-
кани за общи мероприя-
тия между клубовете, про-

екти за бъдещи изяви.
Дървото на живота на 

всеки един от тези сто-
тици хора се е извися-
вало високо и достойно 
през годините на време-
то. Вярвам, че животът в 

пенсионерския клуб му 
е помогнал и помага да 
гледа на света и хората 
с добро и с усмивка.

Затова и на срещата 

пред микрофона се пяха 
песни за младост и за лю-
бов, рецитираха се автор-
ски стихове, изричаха се 
силни и топли слова. Ви-
ха се хора, танцуваха по-
белели глави, бяха заедно 

всички и споделяха хляба 
на софрата си.

И знаем, че въпреки 
горчивия вкус на живота 
понякога, изпълнен с гри-

жи, тревожност и умора – 
когато има дух и чисти ду-
ховни потребности, всеки 
може да получи топлина, 
внимание и обич. И да я 
дари на хората.

Вярвам, че само така 
можем да направим щас-
тието на света - с една пре-
гръдка повече, а мъката 
– с една сълза по-малко.

Защото, ако сърцето е 
дом за човешката душа,  
пенсионерските клубове 
са дом за хората, които 
още умеят да обичат. За 
всички, които умеят да се 
радват и на малките неща, 
да танцуват своите танци.

Дори само две по две.

Павлина ЗахариеВа, 
член на областното 

ръководство 
на сП-2004, Плевен

Членове на пенсио-
нерския клуб „Млади 
сърца“ в Ценово за по-
реден път доказаха, че 
се грижат като истински 
стопани на родното си 
място. Те стриктно из-
пълняват ангажименти-
те си да се грижат и под-
държат младите дръв-
чета в местността Бог 
баир. Легенда разказва, 
че районът е зареден 
с положителна енер-
гия, която се прехвър-
ля и върху хората. Тук 
е издигнат 18-метров 
кръст, който като сво-
еобразен закрилник на 
всички жители на насе-
леното място постоян-
но бди над тях. С тече-
ние на годините Кръ-
стът се превърна в един 
от символите на Цено-
во. Монументът се виж-

да през деня от киломе-
три, а нощем е осветен 
и привлича вниманието 
на преминаващите път-
ници. В района на Кръ-
ста, който се превърна в 
едно от любимите места 
за разходка на млади и 
стари, бе изграден па-
раклис, а до него се из-
дига висок пилон с бъл-
гарския трибагреник. 

И тази пролет хора-
та с побелели коси ка-
то тимуровска команда 
успяха да се организи-
рат и окопаха фидан-
ките. Точно преди го-
дина мъжете и жените 
от третата възраст за-
садиха 30 дръвчета от 
видовете пауловния, 
топола и бор. „Члено-
вете на нашия клуб са 
много организирани 
и не им трябва много 

агитация, когато трябва 
да свършат някаква ра-
бота. По принцип се съ-
бираме всяка сряда. То-
зи път вместо на сладка 
раздумка и чашка кафе 
или чай решихме да се 
погрижим за дръвчета-
та, които засадихме пре-
ди година, и да облаго-
родим района“, сподели 
председателката на клу-
ба Румяна Иванова.  

Участниците в акция-

та за пореден път доказаха, че 
са не само хора с богат жизнен 
опит, но и продължават да но-
сят младежки дух в сърцата си. 

марий ПEйЧеВ

Селим - зам. -кмет на об-
щина Ветово. 

Съдържанието на 
книгата бе представе-
но от доц. Живодар Ду-
шков - поет и журналист. 

Всички изказва-
щи се изразиха сво-
ето удовлетворение 
от реалното отраже-

ние на историческа-
та действителност от 
преди Втората светов-
на война до началото 

на демократичните 
промени.

 А бивши служители 
в общината и общест-
веници изказаха най- 
сърдечна благодарност 
на инж. Кирил Дочев 
за оказваната финан-
сова помощ като пред-
седател на ОНС - Русе, 
благодарение на коя-

то бе изпълнена ма-
щабна строител-

на програма от 
т о г а в а ш н и я 

кмет Мар-
тин Петров.  
На зададе-
ните мно-
го въпроси 
Кирил До-

чев отгово-
ри спокойно 

и компетентно. 
 Срещата завър-

ши с искрени думи на 
благодарност, призна-
телност и с подарък кар-
тина за спомен от тази 
чудесна среща.

цветанка ПеТроВа

Общинският съ-
вет на СП-2004 
– Ветово, съв-

местно с читалището 
организираха пред-
ставяне на книгата на 
инж. Кирил Дочев „Та-
ка беше в Русе и Бъл-
гария”. 

Изпълнението на 
песента „Кой ограби 
България” от СВГ „Де-
телина” създаде чу-
десна емоционална 
нагласа и подхо-
дяща атмосфе-
ра за дело-
ви и твор-
ч е с к и 
р а з г о -
вори.

 Сре-
щата бе 
открита 
от Цонка 
Дамянова 
- председа-
тел на СП, която 
приветства гостите 
и предостави думата 
на Цветанка Петрова. 
Приветствие от името 
на кмета Георги Геор-
гиев поднесе Исмаил 

Искаме своя 
з а к о н !

От стр. 1
- Защо 104-ма депутати се скрихте 

зад удобната позиция "въздържал се"?
- Защо отново демонстрирахте, че 

ние за вас сме електорат, продава-
ща се общност за гласове по време 
на избори?

 - Защо гледате на нас само през 
призмата на разходи?

 Напомняме ви!
 - Ние сме 30% от населението на 

България!
 - Голяма част от нас сме жизне-

ни, висококвалифицирани, обществе-
но активни и социално значими!

 - Ние искаме своя закон!
 - Ние отстояваме правото да има-

ме свой национален съвет!
 - Ние искаме вие да изградите на-

ционална стратегия за пълноценен и 
активен живот на възрастните хора!

 Не забравяйте!
 Законопроектът е подкрепен с под-

писка от над 40 хиляди наши членове 
и съмишленици.

  Предупреждаваме ви:
 Ако продължавате да спъвате при-

емането на законопроекта за възраст-
ните хора, ще пристъпим към регио-
нални и национални протести и вся-
какви други законови форми на про-
тиводействие на вашето безхаберие 
по отношение на нашите жизнени по-
требности!

ПреДсеДаТел на нс 
 на съЮЗа на ПенсионериТе-2004

 Валентина николоВа
  ПреДсеДаТел на сТолиЧния 

съВеТ
 на съЮЗа на ПенсионериТе-2004

 д-р стефан груеВ
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да съхраним прекрасната различност
От стр. 1
Свободата не се дава. Изво-

юва се. Ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно. В постоянни бит-
ки. Както с институциите, така и 
със себе си. Това е изключител-
но трудна борба. И е разбира-
емо защо много колеги отказ-
ват да я водят. Предпочитат да 
ги носи течението. Да изпълня-
ват едно към едно указанията 
на шефовете си. Или на „Аме-
рика за България“.

- Журналистите коректори 
на властта ли са?

- Така пише в учебниците. На 
това учат студентите във Фа-
култета по журналистика. Само 
дето действителността е доста 
по-различна. За жалост журна-
листите твърде често обслуж-
ват властта. Говоря за всички 
възможни власти – политиче-
ски, икономически, идеологи-
чески. Някой би могъл да възра-
зи, че след 1989 г. господстваща 
идеология в България няма. За 
огромно мое съжаление, има.  
Далеч не само в България гос-
подства либералната идеоло-
гия. Според нейните постулати 

пазарът е свещена крава, дър-
жавните институции са ненуж-
ни, в отношенията между хора-
та властва принципът на естест-
вения подбор и който оцелее, е 
страхотен, а който загуби, е за-
губеняк и си заслужава съдбата.  
Към това се добавя и просло-
вутият евроатлантизъм, който 
ни бива представян като „слън-
цето и въздуха за всяко живо 
същество“, като единственото 
спасение за България. Е, ако ня-
кой дръзне да оспори тези пос-
тулати, веднага бива заклеймен 
като „враг на демокрацията“ и 
 „агент на КГБ“. 

- кое надделява - цензура-
та или автоцензурата?

- Има ги и двете. Господства-
щата идеология, за която то-
ку-що споменах, се просмуква 
дълбоко в съзнанието на жур-
налистите и коментаторите. И 
те вече смятат, че не могат, а и 
не бива да говорят неща, които 
й противоречат. Първо, може 
да си имат съвсем реални не-
приятности на работното място 
и, второ, ще бъдат отлъчени от 
приятелските и професионал-

ните кръгове, в които се дви-
жат. Ще почнат да ги възпри-
емат като еретеци, с които по-
добре да си нямаш работа. И 
затова много колеги предпочи-
тат конформизма. Преди 1989 г. 
конформизмът беше комунис-
тически, днес е евроатлан-
тически. Думите са 
различни, но 
същността е 
една и съ-
ща. 

- За-
що спо-
ред вас 
сме на 
1 1 1 - о 
м я с т о 
по сво-
бода на 
словото?

- Съвсем от-
кровено ще ви ка-
жа, че се отнасям доста 
скептично към подобни класа-
ции. Никой вероятно не може 
да обясни защо сме на 111-о, а 
не на 112-о място или на 99-о, 
или на 120-о. Пък и изобщо не 
са необходими класации, за да 

 осъзнаем, че положението със 
свободата на словото у нас е 
трагично. До голяма степен за-
ради поведението на мастити 
медийни магнати.  И няма ни-
какво значение как се казва 
конкретният медиен магнат – 

Делян Пеевски или Иво Про-
копиев. Те по съще-

ство правят ед-
но и също. 

Издигат на 
пиедестал 
собстве-
ната си 
г л е д н а 
точка и 
тотално 
отричат 

всяка по-
зиция, коя-

то не се впис-
ва в представа-

та им за света. Ако 
има разлика между Пе-

евски и Прокопиев, тя е във фа-
кта, че първият е малко по-за-
кръглен и затова генерира от-
рицателни емоции. Ако Делян 
Пеевски приличаше на Брад 
Пит, отношението към него ще-

ше да бъде съвсем различно. 
- какво е за вас Денят на 

славянската писменост и кул-
тура?

- Славянската писменост и 
култура е невероятно богат-
ство. Израз на изначална са-
мобитност. Всяка една култура 
има смисъл само ако се разли-
чава от останалите, ако добавя 
нови неща. Няма никакъв сми-
съл да повтаряш вече готови 
модели.  Спомням си, че през 
90-те години разни слабоум-
ни „европеизатори“ предла-
гаха да заменим „архаичната“ 
кирилица с „модерната“ лати-
ница. Понеже така сме щели да 
демонстрираме „напреднича-
вост“. Хубавото е, че подобни 
глупотевини бяха бързо заб-
равени. Принадлежим към ед-
на наистина уникална култура. 
Независимо от глобализация-
та и натиска за уеднаквяване 
сме длъжни да съхраним та-
зи прекрасна различност. За-
щото ценността ни е именно 
в нея.

Въпросите зададе
 цветан илиеВ

тически, днес е евроатлан-
тически. Думите са 
различни, но 
същността е 
една и съ-

- За-
що спо-

1 1 1 - о 

Делян Пеевски или Иво Про-
копиев. Те по съще-

ство правят ед-
но и също. 

Издигат на 

бода на 
словото?

- Съвсем от-
кровено ще ви ка-
жа, че се отнасям доста 

пиедестал 
собстве-
ната си 
г л е д н а 
точка и 
тотално 
отричат 

всяка по-
зиция, коя-

то не се впис-
ва в представа-

та им за света. Ако 
има разлика между Пе-

Българският народен празникОт стр. 1
А обяснението се 

крие в стародавната 
българска традиция: 
през този месец селя-
ните, които до средата 
на ХХ в. са категорично 
мнозинство в българ-
ския народ, приключ-
ват с прибирането на 
реколтата и имат въз-
можност да помислят 
и за други житейски 
стойности като човеш-
кото достойнство, сво-
бодата, правата. Затова 
толкова често през сеп-
тември избухват въста-
ния, стават политиче-
ски събития и сблъсъ-
ци. Но така или ина-
че през септември на-
стъпва  есента, а след 
нея идва и зимата – та-
ка природата сама съз-
дава облика на българ-
ските политически съ-
бития. Вторият месец, 
изпълнен с празници и 
вълнения, е пролетният 
май. През този знаме-
нателен месец не само 
топлината на слънцето 
окончателно надделя-
ва зимния студ, не само 
сгрява земята и души-
те на хората, но това е 
и месецът, който в лич-
ния и обществения жи-
вот на българите е най-
трайно свързан с опти-
мистични очаквания и 
надежди за бъдещето.

И така днес, след като 
отминаха първите май-
ски празници – Денят на 
труда на 1 май, Денят 
на овчаря, на армията 
и не на последно мяс-
то на храбростта на 6 
май (български овчари 
и войници има все по-
малко, но от храброст 
в днешните трудни вре-
мена се нуждаем всич-
ки), Денят на победата и 
на Европа на 9 май (това 

е правилният им истори-
чески ред), дойде време-
то и на празника, който 
българите винаги чакат с 
най-светли чувства – Де-
ня на българската про-
света и култура и на сла-
вянската азбука.

Малко са държавите, 
които знаят точно кой и 
кога е създал азбуката, на 
която пишат. В това от-
ношение ние, българите, 
безспорно сме щастлив-

ци. Осъзнал го е още Чер-
норизец Храбър, напи-
сал в „За буквите” след-
ното: „Ако запиташ сла-
вянските азбукарчета, 
като речеш: „Кой ви е съз-
дал азбуката или превел 
книгите?“, всички знаят и 
в отговор ще рекат: „Св. 
Константин Философ, на-
речен Кирил, той ни съз-
даде азбуката и преведе 
книгите и брат му Мето-
дий.“ И ако попиташ в кое 
време, то всички знаят и 
ще рекат, че през време-
то на гръцкия цар Миха-
ил и на Бориса, българ-
ския княз.”

И не е само това. Пак 
ние, българите, сме да-
рили своята азбука на 
другите славяни. Е, вяр-

но, не на всички, защо-
то западните славяни, къ-
дето осъществяват сво-
ето дело светите братя 
Кирил и Методий с тях-
ната глаголица, използ-
ват не тази азбука, а ла-
тиницата, приспособена 
към славянския език. Но 
именно от българските 
земи тръгва кирилицата 
в своето далечно стран-
стване, за да стигне до Ру-
сия. Макар че този факт 

не е така широко извес-
тен по света, колкото на 
нас ни се иска, именно 
това разпространение на 
славянската кирилска аз-
бука сред други народи 
и държави я превръща в 
световна азбука. Не бива 
да си правим илюзии, че 
заслугата за световното 
влияние на кирилицата е 
наша, но началото е по-
ложено именно в наши-
те земи. И не трябва да 
го забравяме. В днешни-
те времена, когато има-
ме все по-малко поводи 
да се гордеем с родината 
си, кирилицата е една от 
сигурните основи за гор-
дост и защита на нацио-
налната ни идентичност.

Основания за гордост 

можем да почерпим и 
от думите на проф. Ро-
же Бернар: „Спасявайки 
делото на св. св. Кирил и 
Методий, България е за-
служила признателност-
та и уважението не само 
на славянските народи, 
но и на света. И това ще 
бъде така, докато чове-
чеството влага истинско 
съдържание в думите на-
предък, култура и човеч-
ност...“

Н а ш а -
та гор-
дост е за-
служена, 
но дали 
не е оста-
нала в ми-
н а л о т о ? 
В ъ п р о -
сът, кой-
то с голя-
ма сила се 
и з п р а в я 
днес пред 
нас, е да-
ли про-
дължава-

ме да сме носители на 
напредък, култура и чо-
вечност? Дали изпитани-
ята от последните десе-
тилетия не са разрушили 
онази „държава на духа”, 
която видя в борещия се 
срещу различни предиз-
викателства български 
народ акад. Дмитрий Ли-
хачов?

Страхувам се, че ува-
жението и преклонение-
то, с което българите тра-
диционно са се отнасяли 
към езика, просветата и 
културата, се отдалеча-
ват от нас. Ценности ка-
то образование, знание, 
наука, култура, чист бъл-
гарски език все повече 
изчезват от забързания 
живот на съвременните 

българи. Младите учат с 
по-голямо прилежание 
новия световен език – 
английския, отколкото 
родния си български. А 
в житейски план гледат 
повече навън – към по-
близката и по-далечната 
чужбина, отколкото към 
родното си място.

Ако си припомним 
обаче стремленията на 
българите от Българ-
ското възраждане, Кня-
жество и Царство Бъл-
гария, дори от Народна 
република България, ще 
видим друга картина. Об-
разованието и книжни-
ната тогава стоят на ви-
сок пиедестал. Ще видим, 
че не само богатите, а и 
бедните българи са гото-
ви да направят всичко, да 
се откажат от много не-
ща, но децата им да се 
изучат, независимо да-
ли у нас или в чужбина. 
А изучилите вярват, че 
трябва да приложат нау-
ченото в своята родина. 
Ще срещнем и поговор-
ки като: „Без наука, ня-
ма сполука”, „По дрехи-
те посрещат, по ума из-
пращат”.

Къде отиде традици-
онното българско уваже-
ние към хората на перо-
то и духа? Страхувам се, 
че то претърпя крушение 
в сблъсъка с новите цен-
ности на консуматорско-
то общество, наложило 
се неумолимо в отвори-
лата се широко към света 
България. Днес просве-
тата, чието олицетворе-
ние е училището (средно 
и висше), се превърна в 
досадно задължение, ко-
ето трябва да се преодо-
лее с всякакви средства.

Целта на младите и 

не толкова младите хо-
ра вече не е да знаят и 
могат повече, а да пече-
лят повече пари по въз-
можно най-лесния на-
чин. Мечтите на моми-
четата се пренасочиха 
от образованието към 
показването – независи-
мо дали на модния поди-
ум или на попсцената, а 
тези на момчетата – от 
стремежа към по-високо 
чело се изместиха към 
„отглеждането” на по-
големи мускули. С дру-
ги думи, парите и бър-
зата популярност стана-
ха по-важни от знанието 
и културата, постигани с 
много усилия. Тялото се 
оказа по-важно от инте-
лекта, залата за фитнес 
– по-привлекателна от 
библиотеката и учебна-
та зала.

Същината на нашата 
съвременност стана при-
зивът: „Пари, пари и пак 
пари!” Длъжна съм обаче 
да предупредя, че парите 
са необходимост, но пре-
връщането им в цел из-
празва съществуването 
от смисъл и обрича хо-
рата на жалък и празен 
живот, без духовни цели 
и идеали.

Затова на 24 май – най-
светлия, най-българския 
и най-народния празник, 
нека излезем на шест-
вие, водени от мисълта, 
че само с уважение към 
свещения език на наши-
те деди и към знание-
то можем да превърнем 
в реалност първите ду-
ми от празничния химн: 
„Върви, народе възроде-
ни, към светла бъднина 
върви, с книжовността, 
таз сила нова, съдбини-
те си ти поднови!”
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СУСАМЕНО СЕМЕ
ПРИ БОЛКИ В КОЛЕНЕТЕ

народна медицина за хора с инсулт

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ

Ïî ÿéöå íà äåí - ìíîãî ïîëçè
 Едно яйце на ден, за предпо-

читане варено, има големи пол-
зи за здравето – предпазва от 
инсулт и диабет и дава на ор-
ганизма важни минерали и ви-
тамини, от които има нужда. Но 
не само това.

 Ново проучване опроверга-
ва тезата, че с хапването на яй-
ца не бива да се злоупотребя-
ва. Даже се твърди, че да се яде 
по едно яйце на ден, е полезно 
за сърдечното здраве. При ма-
щабно проучване учените не са 
успели да открият пряка връз-
ка между консумацията на яйца 
и риска от развитие на сърдеч-
но-съдови заболявания. Екипът, 
ръководен от Доминик Аликзан-
дър, анализира статии, публику-

вани от 1982 до 2015 г. и посве-
тени на връзката между употре-
бата на яйца, инсулта и коронар-
ната болест на сърцето. Оказ-
ва се, че няма из-

с л е д - ване, 
което да установява, че яйцата 
в ежедневното меню влияят по 
някакъв начин за сърдечно-съ-
довите заболявания. Напротив, 

едно яйце на ден намалява ри-
ска от инсулт с 12%.

 Авторите казват, че засега не 
е ясно по какъв начин консума-
цията на яйца понижава опас-
ността от инсулт. Те предпола-
гат, че това е свързано с дейст-
вието на съдържащите се в тях 
антиоксиданти, борещи се с въз-
паленията и понижаващи ниво-
то на т. нар. окислителен стрес, 
при който се наблюдава увреж-
дане на клетки.

 Едно голямо яйце съдържа 
около 6 г белтъчини, антиокси-
дантите лутеин и зеаксантин, ви-
тамините A, D и Е. В яйцата има 
полиненаситени мастни кисели-
ни, изключително полезни за мо-
зъчната дейност.

За по-
б ъ р з о 
възстано-
вяване на 
здравето 
и физиче-
ските си-
ли е не-
о б х о д и -
мо той да 
присъства 
повече на 
трапезата.  
С консу-
мирането на спанак се 
предотвратява разви-
тието на канцерогенни-
те клетки. Затова еже-
дневното му присъст-
вие в менюто е препо-
ръчително.

 Спанакът, зелето и 
марулята имат антиок-
сиданто действие. Спо-
ред американския Ин-
ститут за изследване на 
рака те предотвратяват 
развитието на рак на 
гърлото, на устната ку-
хина, на гърдата и на бе-
лия дроб.

 Спанакът трябва да 
се консумира и заради 

учени от университета 
„куин мери” в лондон, Ве-
ликобритания, са установи-
ли връзка между слабото ръ-
костискане и промени в струк-
турата и функционирането на 
сърцето. 

хората с меко ръкостиска-
не по-често имат уголемени и 
увредени сърца.

   силното ръкостискане, от 
друга страна, е свързано с по-
голямо количество кръв, ко-

ето изпомпва сърцето, и по-
здрав сърдечен мускул. Това 

намалява риска от сърдечно-
съдови инциденти като ин-

фаркт или инсулт. ръкостис-
кането е евтин и много лесен 

начин за определяне на 
хората, които са застра-
шени от сърдечно-съдо-
ви заболявания, твърди 
ръководителят на екипа 
проф. стефен Питърсън. 
За изследването си учени-
те са накарали участници-
те да стискат три секунди 

устройство, наречено дина-
мометър.

Ðúкостискането разкрива проáлеми сúс сúрöето

м о з ъ к а . 
В з е м е -
те 1 ч. л. 
б р а ш н о 
от смлян 
сух грах 
след хра-
нене.
  При 

п а р е з и 
при инсулт вземете ва-
на с отвара от корените 
на шипка.
 Изсипете в чаена 

чаша растително/лене-
но масло 30 г дафинови 
листа. Може да ги натро-
шите, ако са сухи, или да 
ги смачкате, ако са све-
жи. Дръжте в продълже-
ние на два месеца на то-
пло място, като не забра-
вяте да разклащате съда 
по няколко пъти на ден. 
Прецедете и правете ле-
ки масажи на засегнато-
то място.
 В 300 мл водка или 

чист спирт, не повече от 
60о, оставете за 10 дни на 
топло място 1 ч. л. суше-
ни ситно стрити на прах 

корени от божур. Преди 
употреба прецедете тин-
ктурата. Взимайте три 
пъти дневно по 25 капки.
 Сложете 6-8 пияви-

ци върху сърцето. Мо-
же да правите това по-
не веднъж на седмица 

при инсулт.
 Сок от пелин с мед 

се пие при инсулт по 3 ч. 
л. на ден.
 Арника – истински 

спасител на последици-
те от инсулт. Една ч. л. 
цвят от арника се зали-

ва с половин чаша вря-
ща вода и се вари. Щом 
заври, веднага се ма-
ха от огъня. След око-
ло час се прецежда. В 
топло мляко се приба-
вя по 1 с. л. от отварата. 
Взема се преди хране-

не месец или два. Да се 
съхранява в хладилник!  
Факт е, че има много на-
родни средства за защи-
та от инсулт. Основното 
е вярата и упоритостта. 
Така има шанс инсултът 
сам да отстъпи.

При главоболие
Мехлем

Продукти: 1 шепа из-
сушени листа от мента, 1 
шепа изсушена лаванду-
ла, зехтин (до запълва-
не на бурканче от око-
ло 250 г), пчелен восък 
(2 супени лъжици за вся-
ка 1/4 чаша зехтин). По 
желание може да доба-
вите етерични масла от 
мента и лавандула

Накиснете билките 
в зехтина и затворе-
те плътно съда. След 
2-3 седмици прецеде-
те билките. 

Разтопете восъка в 
зехтина на водна баня.  
Ако е необходимо, до-
бавете няколко капки 
етерично масло и из-
сипете готовата смес 
в съд с херметическо 
затваряне. 

Съхранявайте на 
хладно и сухо място.

Инхалации 
с босилек

Кипнете половин ли-
тър вода в тенджера и 
сложете 1 с. л. изсушен 
босилек. Покрийте гла-
вата с голяма кърпа и 
вдишвайте парата над 
тенджерата 5-10 ми-
нути. Релаксиращото 
действие на тази проце-
дура ще облекчи симп-
томите на мигрена.

При световъртеж
Смесете по 2 супе-

ни лъжици мед и ябъл-
ков оцет в чаша топла 
или студена вода. Пий-
те три пъти на ден. Това 
ще регулира кръвното 
налягане и може да об-
лекчи или предотврати 
световъртежа.
Накиснете във во-

да за една нощ 12 баде-
ма и няколко тиквени 
семки. На следващия 
ден ги смелете до по-
лучаването на гладка 
паста и добавете малко 
карамфил към нея. Сва-
рете получената смес в 
мляко. За да направите 
вкуса по-приятен, мо-
же да добавите малко 
захар или мед.
 Накиснете във 

вода 2 с. л. пшенично 
зърно, 1 ч. л. маково 
семе, 8 бадема, 8 сем-
ки от диня и след това 
ги смелете на паста. 
Затоплете 1 ч. л. мас-
ло и запържете в него 
2 настъргани скилид-
ки чесън. 

Добавете ги към 
пастата и добаве-
те чаша мляко. Пий-
те всеки ден по една 
чаша в продължение 
на една седмица.
 Ако периодич-

но страдате от све-
товъртеж,  смесете 1 
ч. л. семена от кими-
он и същото количе-
ство индийско орех-
че, залейте ги с горе-
ща вода, разбъркайте 
добре, изчакайте 10 
минути, после преце-
дете и изпийте. Взе-
майте по три пъти на 
ден. Тази рецепта е от 
полза и при гадене и 
стомашно неразполо-
жение.

Това лекарство ще ви помогне да се избави-
те бързо и лесно от болките в коленете и стави-
те. Имайте предвид, че ако болката в коляното ви 
е предизвикана от нещастен случай или травма, 
трябва да посетите специалист, за да ви предпи-
ше нужното лечение. 

Но ако не става въпрос за травма, опитайте то-
ва наистина много ефикасно и изпитано средство. 
Сред основните съставки е сусаменото семе - един 
от най-добрите източници на калций, чисто био-
логичен, а не минерален, какъвто съдържат до-
бавките и другите продукти. Само шепа сусамено 
семе - 100 грама, изчистено и изсушено, съдър-
жа 1200 мг калций и 500 мг магнезий. Редовната 
употреба на това наистина приказно семе пома-
га за понижаване на риска от остеопороза, осо-
бено при жените.

Необходими са 4 с. л. сусамено семе, 2 с. л. на-
турален желатин,  8 с. л. ленено семе, 200 г нату-
рален мед, 40 г тиквено семе, 3 с. л. стафиди (су-
шено грозде).

Приготвяне. Сложете всички видове семена 
(сусамено, ленено, тиквено) във вода за 1-2 ча-
са, след което излейте водата и измийте семена-
та. Поставете всички съставки в блендера и раз-
бърквайте до образуване на еднородна смес. По-
ставете тази смес в стъклен буркан, затворете с ка-
пачка и дръжте в хладилника. Взема се по 1 с. л. 
25-30 минути преди закуска и преди обяд.  Скоро 
ще забележите не само как изчезва болката в ко-
ленете, но и ще усетите как укрепват хрущялите и 
сухожилията ви. Това естествено лечение на бол-
ките в коленете и ставите е полезно за здравето 
и по никакъв начин няма да навреди. 

Винаги има начин 
възстановяване
то след инсулт 

да бъде поефективно 
и бързо. Народната ме
дицина съветва рязко 
да промените начина 
си на хранене. Колкото 
поблизо до естестве
ните храни, толкова 
поголяма е вероят
ността да бъдат спес
тени доста от услож
ненията при инсулт. 
Ето едно съцветие от 
лечебни треви и рецеп
ти при инсулт.
 Брашно от сух грах 

се ползва заради мно-
гото полезни вещества, 
които има, защото по-
добрява храненето на 

ва се, че няма из-

с л е д - ване, 

антиоксиданти, борещи се с въз-
паленията и понижаващи ниво-
то на т. нар. окислителен стрес, 
при който се наблюдава увреж-
дане на клетки.

около 6 г белтъчини, антиокси-
дантите лутеин и зеаксантин, ви-

Íе пренебрегваéте 
спанака

витамин К, който е осо-
бено важен за поддър-
жане здравето на кос-
тите, на косата и на но-
ктите. 

Той съдържа три ми-
кроелемента – калий, 
магнезий и фолиева ки-
селина (витамин B9), ко-
ито помагат за сваляне 
на високото кръвно на-
лягане. Според учените 
те регулират и неутра-
лизират ензимите, по-
вишаващи кръвното на-
лягане. Обаче спанакът 
не трябва да се консуми-
ра суров, защото вреди 
на бъбреците!
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За контакти: Вита Херб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Ñ  ÊÀÌÀÃÐÀ 
успокоих ревнивата си æена

Петър Кръстев, 62-годишен, от Пловдив

ВЕЧЕ НЯМАМ 
БОЛКИ В СТАВИТЕ

Името ми е Любка 
Кожухарова от гр. Пе-
трич. Пиша, за да из-
кажа своята благодар-
ност към Вас и проду-
кта Ви „ставиен“. Про-
четох за него от вест-
ник, посъветвах се с 
личния лекар и реших 
да си го купя. Преди то-
ва бях ползвала и дру-
ги продукти, но няма-
ше особени резултати.

След известно вре-
ме започнах да чувст-
вам леко-
та, по-мал-
ки и по-ле-
ки болки. 
Преди то-
ва, особе-
но сутрин, 
а също та-
ка след 
продължи-
телно зас-
тояване на 
легло или 
стол, оп-
итвайки се 
да стана, 
ч у в с т в а х 
остри бол-
ки в стави-
те на кра-
ката, кръ-
ста и гър-
ба. Правех 
предвари-
телни дви-

Любка Кожухарова, Петрич

жения на място, за да 
тръгна.

Сега чувствам улес-
нение, по-малко ме бо-
лят ставите при дви-
жение и имам по-го-
лям кураж да тръгна 
напред.

Вече минах 80 годи-
ни и „ставиен“ ме уле-
снява в домакинската 
ми работа и изобщо – 
движа се по-леко. От 
сърце благодаря за то-
зи продукт!

ХИАлуроновАтА 
КИселИнА 
И стАвИте

Хиалуроновата ки
селина е във всички 
нас още от момента 
на раждане, но коли
чеството ú в органи
зма намалява с възрас
тта и допринася към 
процеса на стареене. 
ХК може да бъде наме
рена в значителни ко
личества на местата, 
където има свързваща 
тъкан, като ставите, 
кожата и сърдечните 
клапи. В момента хиал
уроновата киселина е 
използвана найчесто 
при ставни проблеми 
като артрит, износва
не на ставите, както 
и подмладяващи про
цедури. Тя е съставна 
част на синовиалната 
течност, намираща се 
в ставите и действа
ща като смазка меж
ду тях. 

Проблемите на
стъпват, когато сло
ят от хиалурон изтъ
нее и по този начин 
предпазващото му от 
триене действие на
малява.

Kamagra® е търговска марка на фирма БОРОЛА. 
За консултация с лекар специалист можете да 
се обърнете към клиника БОРОЛА, София 1202, 

ул. „Цар Симеон” № 52, тел. 02/ 983 62 03, 
e-mail: office@borola.com. За по-богата 

информация посетете www.kamagra.bg. 
Можете да поръчате онлайн на www.momo.bg. 

Дискретна доставка.

хранене. След месец 
възстанових сексуал-
ните си постижения 
от първите години на 
брака ни. Мери раз-
цъфтя и кризите й 
на ревност секнаха. 
С камагра постигнах 
това, което с никакви 
приказки не успях – 
убедих жена си, че за 
мен тя е единствена-
та и неповторима на 
този свят.

Лошото е, че от ка-
магра мераците ми 
така нараснаха, че 
взех наистина да се 
позаглеждам по чуж-
до. Усети ли ме Мери 
– свършен съм.

Сексуална мощ 
с камагра
Природен 
продукт 
специално 
за мъже

какво съдържа 
камагра?

Активните състав-
ки на камагра са 4 
от най-мощните при-
родни продукти с от-
ношение към сексуал-
ната дисфункция при 
мъжете. Всяка капсу-
ла от камагра съдър-
жа стандартизирани 
екстракти от: L-арги-
нин 250 mg, йохим-
бе 50 mg (10% екс-
тракт), жен-шен 150 
mg, трибулус терест-
рис 150 mg. Процесът 
на стандартизация га-
рантира чистотата и 
ефективността на вся-

ка капсула.
кога да приемаме 

камагра?
камагра е създаде-

на и предназначена 
специално за мъже. 
С нея се постига по-
ложителен ефект за:
 овладяване на 

преждевременната 
еякулация;
 задържане на 

ерекцията, повиша-
ване на сексуалната 
способност и либи-
дото;
 подобряване на 

физическата и психи-
ческата мощ;
 увеличаване на 

броя и подвижността 
на сперматозоидите.

как да приемаме 
камагра?

По 1 капсула 2-3 пъ-
ти дневно след хране-
не. камагра се при-
лага до овладяване 
на преждевременна-

та еякулация 
и постигане 
на желаната 
полова из-
дръжливост 
и мощ.
след колко 

време да 
очакваме 
ефект от 
камагра?
Действие-

то на кама-
гра не на-
стъпва вед-
нага. Про-
дуктът не е 
п р е д н а з н а -
чен за полу-

чаване на момен-
тен ефект, а е пред-

виден за дългосрочно 
решение. Оптимални-
ят срок за получаване 
на ефект от камагра е 
различен за всеки ин-
дивид. Обикновено са 
необходими 4 седми-
ци за получаване на 
пълен резултат.

За разлика от него 
синтетичните лекар-
ства имат редица не-
желани ефекти и да-
ват само моментно 
решение, а в дълго-
срочен план пробле-
мът остава. камагра 
има научно доказан 
ефект и е икономиче-
ски по-изгоден.

Бъди номер 
едно!

На младини бях ху-
бавец, пък и сега хва-
щам окото. Но случих 
на ревнива жена и то-
ва ми създаваше по-
стоянни грижи да й 
доказвам, че не забе-
лязвам впечатление-
то, което правя на да-
мите около мен. Чест-
но казано, понякога 
не беше лесно – има-
ше амбициозни хуба-
вици, които като че 
ли си бяха постави-
ли за цел да пробият 
защитата и на всяка 
цена да изкарат поне 
един флирт с чуждия 
мъж. Някои може би 
наистина имаха и по-
дългосрочни планове 
– както казваше жена 
ми – да ми развалят 
семейството и да ме 
откраднат за себе си.

Мислех, че с годи-
ните съпругата ми ще 
престане да ме рев-
нува от всяка жена, 
която ме поглед-
не, но поло-
ж е н и е т о 
стана още 
по-тежко. 
Давах от-
чет за вся-
ко излиза-
не – къ-
де, с ко-
го. Прия-
телите ми 
се поди-
г р а в а х а , 
че имам 
в е ч е р е н 
час. А до-
като си 
пиехме ка-
фето или 
биричката 
в квартал-
ното кафене, горещо 
се молех да не спре 
случайно някоя по-
зната при нас. Мине-
ше ли през това вре-
ме уж случайно и же-
на ми оттам – сканда-
лът беше сигурен.

Всъщност Мери е 
от тези жени, за кои-
то казват, че остаря-
ват красиво. Аз все 
така си я обичам, ма-
кар че след 35 години 
брак е трудно да бъ-
деш страстен любов-
ник. А нея точно то-
ва я тормозеше. Ка-
то поразредих ласки-
те, тя реши, че вече 
е стара и непривле-
кателна, всяка дама 
под 60 й изглеждаше 
заплаха и скандалите 
нямаха край.

Принудих се на ста-
ри години да доказ-
вам любовта си и ка-
магра много ми по-
могна. Купих си я тай-
но и тайно глътвах 
по една капсула след 
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ЕЛИКСИР ЗА ПРОСТАТАТА
И ПИКОЧНИЯ МЕХУР
„ТикВено 

семе – ПЧе-
лен ПраШец 
капсули х 30“ 
на  „есПара“, 
австрия, е 
съчетание на 
шест от най-
мощните при-
родни сред-
ства, прилагани при проблеми 
с простатата и пикочния мехур 
- екстракт от тиквено семе, пче-
лен прашец, върбовка, коприва, 
екстракт от палма-трион и ви-
тамин Е. Влияе диуретично, ре-
гулира моториката на пикочния 
мехур и облекчава изпразва-
нето му. Намалява остатъчната 
урина и броя на нощните пози-
ви за уриниране. Потиска възпа-
лителните процеси и образува-
нето на тумори на простатната 
жлеза. Влияе положително вър-
ху хормоналния статус на мъ-
жа и подобрява физиологична-
та характеристика на спермато-
зоидите, възвръща потентност-
та, съдейства за хормонално за-
бавяне на критическата възраст. 
Продуктът е особено подходящ 
за млади мъже, при които проце-
сът на уголемяване на простат-

ната жлеза е в начален стадий и 
може да бъде напълно овладян. 
СЕЛЕНЪТ - ЗАЩИТНИК

 НА КЛЕТКИТЕ 
“селен + 

с + е капсу-
ли х 60” на 
„ е с П а р а “ , 
австрия, съ-
четава значи-
мите антиок-
сиданти се-
лен, натура-
лен витамин 
Е и натурален витамин С. Про-
дуктът въздейства върху ме-
таболизма на клетките, нама-
лява риска от дегенеративни 
болести, предотвратява окис-
ляването, помага за детокси-
кацията на организма, запазва 
еластичността на тъканите. Се-
ленът играе важна роля в кон-
трола на нормалния метаболи-
зъм на тироидния хормон, как-
то и подсигурява плодовитост-
та, определяйки подвижност-
та на сперматозоидите. Пома-
га на организма да елиминира 

и да се предпази от токсичния 
ефект на тежките метали, осо-
бено на живака.

ЗА ПО-ДОБЪР 
ХОРМОНАЛЕН 

БАЛАНС
В съвре-

менния свят 
на стрес, 
з а м ъ р с е -
на околна 
среда и не-
пълноцен-
на храна 
природата щедро 
ни дава помощта си чрез био-
продукта “мака капсули х 80” 
на „есПара“, австрия. Бога-
тият състав на растението мака 
обуславя неговия подмладяващ 
и обновяващ ефект върху жле-
зите с вътрешна секреция. Про-
дуктът стимулира хипофизно-
хипоталамусната ос, като резул-
татът е увеличаване производ-
ството на хормони от яйчниците, 
тестисите, надбъбречната жлеза, 
панкреаса, щитовидната жлеза 

и т.н. Има широкоспектърно то-
низиращо действие при състоя-
ния на изтощение и свързана със 
стреса нарушена социална функ-
ция. Стимулира концентрация-
та и способността за запаметя-

ване, съдейства за повишава-
не на издръжливостта и сти-
мулира обмяната на енергия 
в организма, без да съдържа 
вредни стимуланти, опиати и 
дори кофеин. Подобрява об-
щото благосъстояние на орга-
низма и при мъжете, и при же-
ните, давайки цялостно 

усещане за здраве.

ЗА
 ИЗДРЪЖЛИВОСТ

 И МЛАДОСТ 
карноЗин капсу-

ли  х 40“ на „есПара“, 
австрия, е силен анти-

оксидант. Предотвратява въз-
растовата дегенерация на ли-
пидите, белтъчните и въглехи-
дратните молекули и нукле-
иновите киселини. Благопри-
ятства оздравителния про-
цес при различни рани и яз-
ви в устната кухина, стомаха 
и дванадесетопръстника. По-
добрява микроциркулация-
та на кръвта в мозъчната тъ-
кан и съдейства за намалява-
не на риска от сенилни мо-
зъчни разстройства, като се 
прилага успешно за подпома-
гане на баланса при различ-
ни типове деменция, болест 
на Алцхаймер, Паркинсоно-
ва болест, шизофрения, ау-
тизъм, епилепсия и пр. Подо-

брява съкратител-
ната способност на 
миокарда и него-
вата издръжливост 
към неблагопри-
ятни въздействия. 
Подпомага регули-
рането на кръвната 
захар и инсулина.
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Òе÷ности за 
пре÷истване 
на организìа  

Цитруси
следвайки примера на холивудските знамени-

тости, ако към чаша с вода добавим сока на по-
ловин цитрус – лимон, портокал и др., ще полу-
чим още по-добър ефект. Повишеното съдържа-
ние на витамин с се отразява прекрасно на вся-
ка клетка, а тенът на лицето видимо се избистря. 
киселината спомага за отделянето на излишни-
те натрупвания в храносмилателната система и 
тялото се зарежда с енергия от сутринта. Въпре-
ки че може да ни се струва обратното, лимонът 
има способност да променя средата в стомаха от 
киселинна в алкална, което само по себе си пре-
дотвратява или спира зараждането на болестно 
състояние. Друг вариант е да комбинираме сока 
на половин лимон с половин чаена лъжичка сода 
в чаша вода. Това алкализира още повече среда-
та на тялото и помага срещу киселини, гъбички 
и болки в корема. 

Оцет
освен цитрусите домашният ябълков оцет е 

друга полезна киселина, която, попадайки в тя-
лото, има благотворен ефект върху всички ор-
гани. Всичко това се дължи на съдържащия се в 
ябълковия оцет пектин. няколко лъжички доба-
вени към чаша вода помагат за отделянето на 
мазнините и борбата с целулита, премахването 
на торбичките под очите, както и основния ефект 
– заздравяване на разширените кръвоносни съ-
дове. Постепенно се регулират кръвната захар и 
налягането, работата на сърцето се подобрява. 
направата на домашен ябълков оцет не е труд-
на, а така ще сме сигурни, че наистина имаме ка-
чествен продукт. 

Кислородна вода
един по-нестандартен метод за лечение на тя-

лото от натрупаните токсини е кислородната во-
да. Започвайки с една капка в чаша вода, стигай-
ки до десет капки три пъти дневно, помагаме на 
тялото да се пребори с оксидиращите процеси 
на стареене и да изчисти натрупванията на теж-
ки метали в клетките. Важно е да се спазва до-
зировката, като това се отнася за 3% разтвор на 
водородния пероксид. руският професор иван 
неумивайкин е посветил над 30 г. проучвания и 
е лекувал стотици пациенти с този прост метод. 
както е известно, кислородната вода унищожа-
ва огромен спектър патогенни организми. Дос-
коро се смяташе, че тя се прилага само външно. 

За информация се обърнете към вносителя: 
“ФАРМАБИОН ПЛЮС” ЕООД, тел. 02/9532601, 

www.pharmabion-plus.dir.bg 
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„Студ в гърлото” е 
усещане, което не е 
често. И то не е ха-
рактерно за начеващ 
рак на гръкляна, а за 
промяна във възпри-
ятието на нерви-
те. Може да се 
дължи на ня-
колко при-
чини:

1. Чес-
ти ин-
фекции 
на гър-
лото от 
р а з л и ч -
ни виру-
си на прос-
тудата, кои-
то предизвик-
ват хронични въз-
паления. Обикнове-
но обаче тези възпа-
ления предварително 
дълго време водят до 
болки в гърлото и бо-
лният си знае поло-

жението. Усещането 
на студ е временно 
и преминава бързо 
при загряващи ком-
преси, пиене на топ-

ли напитки и лечение 
на възпалението.

2. Токсични ве-
щества и лекар-
ства. Предполага се, 

че някои лекарства 
– силни антибиоти-
ци, цитостатици, как-
то и професионални 
отравяния може да 
водят до това оплак-

ване.
 Внимател-
ният пре-

глед на 
л е к а р -
с т в а т а 
и про-
ф е с и о -
н а л н и -
те опас-
н о с т и 

р а з к р и -
ват при-

чината.
3. Описани са 

случаи на „студено 
гърло” при големи тре-
воги и стресове. Как и 
защо се получават, не е 
ясно. Но след отзвучава-
не на тревогите отзвуча-
ва и явлението.

СТУДеНОТО ГЪРЛО 
Не е РАК НА ГРЪКЛЯНА

ЯБЪЛКОВ  
ПЕКТИН  

Супер концентрат 

Намалява 
холестерола  

и нормализира 
кръвната захар!кръвната захар!

САМО  
1 КАПСУЛА  НА ДЕН!

ТЪРСЕТЕ В 
АПТЕКИТЕ

Повече информация 
на тел. 02 953 05 83  

и на www.revita.bg

Ябълков пектин супер концентрат 
на Натурал факторс може да се из-
ползва и за детоксикация. Ябълков пек-
тин супер концентрат  е източник на 
най-силно концентрирания пектин на 
пазара. Осигурява всички полезни веще-
ства, съдържащи се в ябълките. Уни-
кален източник на 300 mg разтворими 

и неразтворими фибри. Удобен прием 
под формата на капсули.

Уроинфекциите са твърде чести и 
за да се избегнат по-значими здраво-
словни проблеми, е много важно сво-
евременното им лечение, а още по-
добре  – да се вземат мерки за пре-
дотвратяването им.

Специалистите от години препо-
ръчват на своите пациенти природ-
ния продукт имунобор уро и полу-
чават много добри отзиви.

имунобор уро повишава естест-
вената защита на организма срещу 
инфекции на пикочните пътища и 
подпомага изчиства-
нето на бактерии-
те от отдели-
телната сис-
тема. Вся-
ка капсула 
и м у н о б о р 
уро съдър-
жа две вза-
имно допъл-
ващи се със-
тавки – стан-
дартизирани 
екстракти на 
Бета глюкан 
и Cranberry 
(Американ-
ска черве-
на боровин-
ка). Червена-
та боровинка предотвра-
тява прилепването на бактериите към 
лигавицата на пикочните пътища и от-
деля в урината вещества, потискащи 
бактериалния растеж. Повлиява бла-
гоприятно възпалението и болката.

Бета глюкан се свързва със специ-
фичните рецептори на имунните клет-
ки и повишава способността им да 
убиват микроорганизмите; има дирек-
тен антимикробен ефект срещу реди-
ца микроорганизми; повишава локал-
ната имунна защита на лигавицата на 
отделителната система; има изразен 
противовъзпалителен ефект. Прите-
жава синергичен ефект с редица ан-
тибиотици и намалява нуждата от ан-
тибиотично лечение.

Уролозите препоръчват приема на 
капсули имунобор уро за укрепване 
на имунната система при инфекции на 
пикочните пътища – уретрити, цисти-
ти, пиелонефрити и др. Той е изклю-
чително ефективен продукт не само за 
профилактика на рецидив на уроин-
фекции, при безсимптомна бактери-
урия, склонност към чести инфекции, 

но и по време и след антибиотична те-
рапия. При остри уроинфекции иму-
нобор уро се прилага като допълва-
що средство към антибиотичната те-
рапия за изчистване на бактериите.

Имунобор Уро
Създаден специално
 за уроинфекции!

Кога да приемаме 
Имунобор Уро?

 при хронични инфекции на 
урогениталната система, 

уретрити, цисти-
ти, пиелонефрити 
и др.;
 при склонност 

към чести вирусни, 
бактериални, гъ-
бични и други ин-
фекции;
  по време и 

след антибиотична 
терапия.

По време на ос-
три уроинфекции 
имунобор уро се 
прилага като до-
пълващо средство 

към антибиотична-
та терапия за изчист-

ване на бактериите.

Как да приемаме
 Имунобор Уро?

През първите 10 дни се приема 3 
пъти по 1 капсула дневно преди хра-
нене (на гладно), а след това от 1 до 2 
капсули дневно. Общата продължител-
ност на приема е 12 седмици. имуно-
бор уро се приема по време на боле-
дуване и във възстановителния пери-
од. Ако има нужда от по-продължите-
лен прием,  курсът може да се повтори.

Imunobor® е търговска 
марка на фирма Борола. 

За консултация с лекар 
специалист обърнете се към 

клиника Борола, софия 
1202, ул. "цар симеон" 52, 

тел. 02/983 62 03, 
е-mail: office@borola.com. 

За по-богата информация 
посетете www.imunobor.com. 
можете да поръчате онлайн 

на www.momo.bg
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ÀËÒÎÐÈß и заболÿваниÿта 
на диõателната систеìа

Острите белодробни 
заболявания водят до 
краткотрайна загуба на 
работоспособността, а 
напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са ва-
жна причина за трайно 
инвалидизиране. В око-
ло 10% от възрастно-
то население се устано-
вява изразена в различ-
на степен дихателна не-
достатъчност. При хро-
ничната дихателна не-
достатъчност се наблю-
дава нарушение в алве-
оларно-капилярната ди-
фузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради 
задушаване на малките 
дихателни пътища, пре-
дизвикано от бронхиал-
на хиперсекреция. Всич-
ко това означава настъп-
ване на хипоксемия (на-
малено преминаване на 
кислород в организма и 
съответно по-ниското му 
съдържание в тъканите), 
но без хиперкапния (по-
вишено съдържание на 
въгледвуо кис), тъй като 
въглеродният двуокис 
преминава през алвео-
ларно-капилярната мем-
брана 25 пъти по-лесно 
от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 

дим и др. Важно е и то-
ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-
рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бога-

ти на слу-
зести ве-
щ е с т в а , 
които спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесно-
то им от-
деляне от 
бронхиал-
ното дър-
во. Екс-
т р а к т и т е 
от лечеб-
ната ружа 
имат из-
разен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
П р е п о -

ръчва се прилагането им 
при упорити кашлици, ма-
гарешка кашлица, трахеи-
ти, бронхити. Освен това 
се установява благотвор-
но влияние на ружата по 
отношение на язвена бо-
лест на стомаха и черва-
та, хиперацидитетни гас-
трити, при остри и хро-
нични колити, дори и при 
диарични страдания и ди-
зентерия.

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 комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 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 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áр. х 49 лв. + Áезплатна доставка /Îáùо: 49 лв./
2 áр. х 45 лв. + Áезплатна доставка /Îáùо: 90 лв./

3 áр. х 39 лв. + Áезплатна доставка /Îáùо: 117 лв./

ÖÅÍА: 

стАвИте вИ сА ИЗносенИ И въЗПАленИ?
Д-р Стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания: 

Ако костите ви са податливи към 
травми и ви болят или не можете 
да се двиите свободно. Ако имате 
заболяване на опорно-двигателния 
апарат. Ако сте 
пробвали как-
во ли не, но же-
ланото облек-
чение не идва...

У в е р е н о 
препоръчвам 
на своите кли-
енти продукта 
„ а р т р о ф и к с 
регенератор“  
- самото му име подсказва, че има 
регенериращи свойства. „артро-
фикс регенератор“ е първият по 
рода си иновативен продукт на па-
зара с формула, която клетките аб-
сорбират и разпознават като мак-
симално естествена. Така тялото ус-
воява пълноценно вложените суб-
станции и болката и сковаността из-
чезват по естествен път. Забелязал 
съм, че пациентите ми регистрират 
подобрение още от първия ден на 

прием на „артрофикс регенера-
тор“. Въпреки това аз препоръч-
вам  да приемате продукта поне три 
месеца, за да се натрупат полезни-
те съставки дълбоко в ставния хру-
щял и костите и да получите дълго-
траен ефект. 
 Arthrofix Regenerator участ-

ва в изграждането на ставните хру-
щяли.
  Съдейства за подобряване 

смазването на ставите,  предотвра-
тява дегенеративните процеси в тях 
и повишава функционалния им ка-
пацитет.

  Подхо-
дящ е при 
преждевре-
менно из-
носване на 
ставите и 
гръбначния 
стълб. Снаб-
дява органи-
зма с калций 
и фосфор от 

растителен произход.
 Подпомага различни състоя-

ния на опорно-двигателния апарат. 
Съчетава по оригинален начин ка-
чествата на силно концентрирана 
формула от екстракти, позволява-
ща оптимална усвояемост и възмож-
ност за приемане на максимални до-
зи на основните съставки.

Arthrofix Regenerator подобрява 
кръвообращението и доставя ценни 
хранителни вещества до всички ста-

ви и хрущяли.
С напредването на възрастта кон-

центрацията на глюкозамин в тяло-
то намалява естествено и затова не е 
чудно, че почти всички хора в по-зряла 
възраст страдат от един или друг вид 
ставни проблеми. 

Arthrofix Regenerator доставя не-
обходимия за организма глюкоза-
мин и по този начин спомага за:
 Предпазва от остеопороза.
 Помага при артрит.
 Служи като градивен материал на 

хрущялната тъкан.
 Намалява болките в ставите и пре-

махва дискомфорта.
 Грижи се за общото здраве на ста-

вите и ставните хрущяли.
 При ставни травми и възпаления.
 Препоръчва се на спортисти и хо-

ра, водещи активен начин на живот.
 Подпомага по-бързото зарастване 

на рани по тялото.
 „артрофикс регенератор“ прите-

жава сертификат за качество, което е 
гаранция за полезността на продукта 
и ефективното му действие.

С напредването на възрастта кон-
 в тяло-

то намалява естествено и затова не е 
чудно, че почти всички хора в по-зряла 
възраст страдат от един или друг вид 

доставя не-
обходимия за организма глюкоза-

 Служи като градивен материал на 

 Намалява болките в ставите и пре-

 Грижи се за общото здраве на ста-

 При ставни травми и възпаления.
 Препоръчва се на спортисти и хо-

ра, водещи активен начин на живот.
 Подпомага по-бързото зарастване 

 прите-
жава сертификат за качество, което е 
гаранция за полезността на продукта 

Продукта „Артрофикс Регенератор“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата: 
http://tonik.info/arthrofix/  или в повечето аптеки в страната.

БеЗПЛАТНО 
изследване за 
хепатит В и С

Хепатит С инфекцията се причинява 
от вирус, който се предава изключител-
но лесно по кръвен път, често без види-
ми симптоми. Ако не се диагностицира 
и излекува навреме, хепатит С може да 
нанесе сериозни поражения върху чер-
ния дроб (рак или цироза), или да дове-
де до появата на съпътстващи заболява-
ния като диабет или лимфом. 

Силно препоръчително е да се изслед-
вате за вируса, ако сте:

 Родени в периода 1945 г. - 1965 г.
 Получили преливане на кръвен 
продукт
 Претърпели операция, 
трансплантация или зъболечение
 Пациент на хемодиализа
 Със завишени чернодробни ензими
 Загрижен за своето здраве 

Сдружение ХепАктив и "Център за 
сексуално здраве“, София предлагат 

БЪРЗО, БЕЗПЛАТНО и СИГУРНО из-
следване за хепатит В и хепатит С.

 ул.‘‘Цар Самуил‘‘ 111 (до Женски пазар)
понеделник-петък 12-20 часа                                    

събота 12-18 часа
За повече информация:

0988 722 988
office@hepactive.orgq www.hepactive.org
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слънчогледови 
семки при 

високо кръвно

Уникална комбинация, която се препоръчва
 от специалистите по време и след терапия 
на различни онкологични заболявания!

Продукта „Триактал“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на 

интернет страницата: http://tonik.info/triactal/
  или в повечето аптеки в страната.

цена:  
1 бр. х 69 лв. + Безплатна доставка /общо: 69 лв./

2 бр. х 65 лв. + Безплатна доставка /общо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + Безплатна доставка /общо: 177 лв./

Това естествено лекарство помага много 
бързо. За много кратко време кръвното на-
лягане се връща към нормалното, а ефектът 
е доста стабилен.

Слънчогледовите семки са богати на нико-
тинова киселина (ниацин или витамин B3), ко-
ято разширява кръвоносните съдове и подо-
брява кръвообращението.

 Това е проверена рецепта от руската ал-
тернивна медицина:

  В съд сложете 500 грама добре измити су-
рови слънчогледови семки. Прибавете 2 ли-
тра студена вода и варете за 2 часа. Охладе-
те и прецедете. 

Цялото количество изпийте за два дни. Пър-
вата част изпийте през деня, а другата прибе-
рете в хладилника за следващия ден.

 Кръвното налягане веднага се връща към 
нормалното. Но за по-добро, по-дълготрайно 
въздействие се препоръчва редовна консума-
ция в продължение на един месец.

Слънчогледовите семки са най-добрият из-
точник на магнезий - мощно средство за по-
нижаване на кръвното налягане. Слънчогле-
довите семки съдържат фитостероли, които 
по естествен начин намаляват холестерола в 
кръвта, а с това и риска от поява и развитие 
на сърдечно-съдови заболявания.

  при заболявания 
като диабет, без-
плодие, простатит, 
заболявания на оп-
орно-двигателния 
апарат, псориазис, 
високо кръвно, яз-
ва, колит, цистит и 
други.
Препоръчителен

 прием
1 капсула дневно. 

За оптимален ефект 
специалистите пре-
поръчват 3-месе-
чен прием, но мо-
же да започнете да 
чувствате някои от 
предимствата и по-
добренията и много 

по-рано.

Продуктът е напълно 
натурален и безопасен - 
може да се пие и без ле-
карско предписание. Ня-
ма странични ефекти за 
разлика от химическите 
таблетки, които предиз-
викват виене на свят, га-
дене, повръщане, влоша-
ват биохимичните пока-
затели на черния дроб. 

Триактал е сертифи-
циран и препоръчан от 
лекарите за избавяне от 
паразити и подкрепа на 
организма по време на 
онкотерапия в домашни 
условия. Стимулира се-
крецията на храносмила-
телните жлези; възстано-
вява работата на стома-
ха, жлъчния мехур, чер-
ния дроб и засегнатите 
участъци на чревната ли-
гавица; потиска процеси-
те на гниене и фермен-
тация в червата; ускоря-
ва неутрализирането на 
токсините в черния дроб; 
освобождава органи-

зма от червеи и другите 
вредни организми; убива 
болестотворните виру-
си, гъбички и бактерии; 
притежава противовъз-
палително действие; по-
вишава имунитета, вклю-
чително и антипаразит-
ния; премахва алергич-
ните прояви.

състав:
 екстракт от зелен 

орех (8 мг);
 екстракт от карам-

фил (200 мг);
 екстракт от сладък 

пелин (200 мг).
с какво е уникален 

Триактал
Екстрактът от сладък 

пелин (артемизинин) 
унищожава селективно 
раковите клетки, без да 
засяга нормалните. Това 
е така, защото засяга са-
мо клетки с голямо съ-
държание на желязо, ка-
квито са раковите. 

Триактал може да бъ-
де полезен по време на 
лечение на левкемия и 
рак на дебелото черво, 
гърдата, белия дроб и 

панкреаса. Има проти-
вогъбични и антиви-
русни свойства. В ре-
зултат на това може 
да се прилага при раз-
лични състояния като 
хепатит В и С, херпес, 
грип и вирусни ин-
фекции. Има и проти-
вовъзпалителни свой-
ства, които са полез-
ни, когато се прилага 
лечение на възпали-
телни и автоимунни 
заболявания, в това 
число и множествена 
склероза.

Триактал 
повлиява:

  функциите на 
имунната система;
  нормалното про-

изводство на тироидни 
хормани и нормалната 
функция на щитовидна-
та жлеза;
 правилното обра-

зуване на червени кръв-
ни телца и хемоглобин.

Защо да използвате 
Триактал:

 за борба с туморни-
те образувания;
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Íезаáравиìа екñкóрзиÿ

Трети "Б" клас с ръководител Николина Герганова

През далечната 
1958 г. постъпих 
като млад учи-

тел в СОУ „Петко Рачов 
Славейков” в гр. Трявна. 
През прекараните дос-
та години в това учили-
ще проведох с ученици-
те много екскурзии до 
исторически и географ-
ски обекти, които ме ка-
рат да се върна много, 
много години назад във 
времето и да си спом-
ня с умиление за тях. Ще 
разкажа за една с учени-
ци от трети клас, а имен-

но: село Балван, язовир 
„Александър Стамбо-
лийски”, село Коевци.

В една ранна про-
летна сутрин на 1967 г. 
с още един трети клас 
се настанихме в рей-
са и неусетно стигнах-
ме село Балван. Неочак-
вано за нас в този ден 
се провеждаха търже-
ства по случай годиш-
нината от историческа-
та Балванска битка. Об-
ширната поляна беше 
изпълнена с много хо-
ра. На трибуната заста-

наха бивши партизани и 
майки на загинали в бит-
ката. Впечатлени бяхме 
от разказа на команди-
ра на отряда, който раз-
каза за битките, които 
са водили, и най-вече 
за героичната Балван-
ска битка и дадените 
свидни жертви. Натъ-
жени по загиналите, се 
отправихме към рейса. 
Бързо стигнахме язо-
вир „Александър Стам-
болийски”. Изкачихме 
се на язовирната сте-
на. Разгледахме и елек-

троцентралата. Дълго 
се любувахме на този 
грандиозен строеж, по-
строен от сръчните ръ-
це на българските стро-
ители и с безкористната 
помощ на младежите от 
цялата страна.

Отново сме на път. 
Стигнахме село Коевци, 
Великотърновско, род-
но място на много пар-
тизани и ятаци, дало 
жертви в борбата про-
тив фашизма. Тук новият 
живот се чувстваше на-
всякъде. Издигаха се но-
ви къщи от двете стра-
ни на улицата. Рейсът 
спря пред малка спрет-
ната къща. Влязохме в 
широк двор, изпълнен 
с нацъфтели пролет-
ни цветя. Портата отво-
ри партизанската май-
ка баба Съба Енева. Въ-
преки че преди няколко 
дни бе загубила съпру-
га си, тя намери сили да 
ни посрещне с усмивка. 
Знаеше, че нейният раз-
каз е нужен за младото 
поколение, за да знае 
кому дължи светлина-
та и радостта си в тези 
дни. Дълго ни разказва 
за децата си, две от ко-

ито – Параскева и Ни-
колай, загинали в Бал-
ванската битка, а други-
те й двама синове – Вла-
димир и Стефан, са уби-
ти без съд и присъда в 
полицията. Слушахме с 
голямо внимание. Кол-
ко много мъка, страда-
ние и горчивина са пре-
минали през побеляла-
та глава на тази мила и 
добра жена! Баба Съба 
продължи разказа си: 
„Много мъка съм пре-
живяла, много безсън-
ни нощи съм прекара-
ла. Животът ми бе мно-
го тежък. Ако бях река, 
щях да пресъхна, ако 
бях дърво, щях да изсъх-
на, ако бях камък, щях 
да се пръсна! От сълзи-
те, които съм проляла, 
поток би потекъл. Чети-
ри деца дадох в борба-
та против фашизма, още 
четири ако имах, и тях 
щях да ги пратя да вою-
ват за свободата и щас-
тието на родината.” Ду-
мите й натъжиха децата. 
Продължихме разгово-
ра, но вече за новия жи-
вот. Баба Съба каза, че 
не е забравена. Чувства 
народната обич и при-

знателност за това, ко-
ето е дала на родината. 
Често е посещавана от 
ученически групи и де-
легации от цялата стра-
на. Една ученичка й по-
дари ваза с цветя с ду-
мите: „В скромната ва-
зичка, плод на сръчни-
те български ръце, то-
пете цветя от китните 
български градини. Не-
ка тези цветя ви напом-
нят за нас, щастливите 
пионери от гр. Трявна, 
които на вас, борците – 
живи или мъртви, дъл-
жат радостните и щаст-
ливи дни.”

Изпяхме няколко 
песнички и си направи-
хме снимки с нея. Тя ни 
почерпи с бонбони. При 
сбогуване погали коси-
те на децата, сякаш в тях 
виждаше своите синове 
на тяхната възраст, и ка-
за: „Мили деца, бъдете 
достойни продължите-
ли на делото, за което 
загинаха моите деца!”

Доволни, изпълнени 
с радостни и патриотич-
ни чувства, се завърнах-
ме по домовете си.

Пенчо г. ПенЧеВ, 
Трявна

Създатели 
на светлина

Äåí ñâÿòÃÎÐÄÅÅÌ ÑÅ!

ЗАВРЪЩАНЕ 

Академикът руски,  Лихачов,
преди години ясно пред света
България със искрена любов
нарече той ДЪРЖАВА НА ДУХА.

В страната още от девети век
записват словото със букви свои,
почитан бил грамотният човек
наред с известни в битките герои.

Че буквите на Кирил и Методий
чрез делото на всеки ученик
дарили са славянските народи
със книгите на родния език.

Тогава нашата държава
в прочути църкви, манастири
стремеж към знанието утвърждава –
там правда, светлина намира.

И нищо че са много враговете,
нападат крепости, изгарят книги…
Безмилостни са вековете,
заключвани били сме и с вериги.

Но българският дух е оцелял
със християнска вяра и езика.
Със буквите на всичко устоявал –
и на титаните е той прилика!

Сега със азбуката се гордеем
и славим първите творци,
на български език говорим, пеем –
честити сме с тез светци!

Юлия иВаноВа, никопол
клуб приятели на книгата към нЧ 

„напредък 1871”, настоятел и самодейка

Били са смутни времена
и властване от два езици...
Латински светски писмена –
прегорди с гръцкия владици.
Но дръзват братята тогаз
в Моравско, Кирил и Методий...
С упорство, нищета и страст
език подготвят да проходи.
Във Рим пред папа Адриан
труда си отстояват смело!
Там,  с повеление призван,
славянско знаме е начело!
С глаголицата отначало
се нови писмена родиха...
Историята „овехтяла”-
с кирилски букви подновиха!
Наум с упорни ученици
на светлината път проправи!
Река просветна мъченици
теб, ФИЛОСОФЕ, не забрави!
Богатството - да пишеш и четеш,
това сме АЗ и ТИ и НИЙ самите!
Щом пред лика на братята се спреш –
сълза признателна им дай с очите!

Българийо, сведи главата
пред братята - писмо дарили!
С любов да съхраним словата –
славяните от мрак спасили!

стоян михайлоВ, Търговище

На светите равноапостоли Кирил и Методий
Учители свидни, за кръста готови,
духовни отци на славянския род!
И в бранна победа, и в робски окови
ви носим в сърцето – от люлка до гроб.
Съборихте догма – закон триезичен,
днес Господ говори на български с нас!  
Светци православни, светът ви обича
за вяра в Христа, за апостолска страст.
Учители свидни на слово и вяра,
венец от признателни думички свих!
В ден свят коленича пред вас и олтара, 
в очите ми – обич, в душата ми – стих.

георги ДрамБоЗоВ

Всички улици на родния град 
водят към тебе  мое училище.  
Скитам се в спомени  чужд, непознат, 
и стигам пред теб   наше светилище,  
още топли огнището!  

Дълго ме нямаше.  Обикалях света.  
Може би твоите истини търсих.  
Истини много. Но в самота 
толкова сълзи горчиви избърсах.  

Ето ме. Идвам. Малко се плаша.  
Заставам и чакам присъда.  
Зная, че няма съдник пострашен,  
ако за тебе достоен не бъда. 

Мое свидно чистилище!  
Тодор керин, Велинград  
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СПОДЕЛЕТЕ С НАС

Като майка имам голяма мъка. 
Синът ми е вече на 42 години и 
още не е женен. И не само че не 
е женен, но и не съм го виждала 
с момиче, не се е случвало да си 
доведе приятелка вкъщи. 

Преди време го питах, аз съм съ-
временна жена: „Кажи ми, ако си 
гей, ще те разбера!“ Той се сърди 
и казва, че никакъв гей не е, ха-
ресвал жените и бил с много, са-
мо дето още не искал обвързва-
не. Ами ако на 42 години не ис-
каш обвързване, кога? Питала съм 
негови приятели дали ходи с ня-
кое момиче, те отговарят уклон-
чиво, че да, имал приятелки. Ама 
защо аз не съм ги виждала тези 
приятелки? 

Те, приятелите му, до един се 
изпожениха, като се виждат един 
път седмично или на две седмици, 
те идват с жените и децата си, а 
моят сам като куче. През остана-
лото време излиза с разни младе-
жи, дето нямат и двайсет години. 
Нормално ли е това?

Какво ли не съм правила. Опит-
вала съм да го запознавам с дъ-
щерите на приятелки – нищо не 
става, дърпа се. Ходих по врачки, 
правих му ритуали за привличане 
на любов - нищо. Вече не знам как-
во да направя, а времето си тече, 
животът си минава, какво ще пра-
ви, след като аз си отида?

Òàêà è íå å äîâåë 
ìîìè÷å âêúùè

Йopдaнкa Xpиcтoвa:

Oщe плaчa зa Гyнди! 

ната гара в столицата. 
Той вървеше след нея, 
не спираше да й гово-
ри и видимо я притес-
няваше. „остави ме на 
мира!“, извика мy след 
няколко неyспешни 
опита да го разкара ак-
трисата. Myргавият не 
се вслyша в дyмите й, 
но за щастие се наме-
риxа двама мъже, ко-
ито се намесиxа и yс-
пяxа да я отърват от 
присъствието мy.

Bнyчката на Tодор 
Kолев е сериозно об-
вързана със свой ко-
лега актьор. Tя пре-
крати предишната си 
дълга връзка и обясни 
решението си с болез-
нената ревност и дес-
потичност на бивше-
то си гадже. „разделих 

се с приятеля си ервин 
иванов, сватба няма 
да има. сега в момен-
та съм с друго гадже, 
колега актьор, чието 
име предпочитам да не 
споделям. когато два-
ма са в една сфера, ня-
как е по-лесно. нещата 
приключиха може би и 
заради това, че съм ак-
триса.

 Той е с турско поте-
кло и когато заживях-
ме заедно, нещата дос-
та се промениха. Все пак 
в моята професия се на-
лага да се целувам с дру-
ги хора, да пътувам мно-
го и да отсъствам, а то-
ва на него не му харес-
ваше. Той искаше жена, 
която да си седи вкъщи“, 
разказа наскоро Tеодо-
ра Kyлева.

В. и., ихтиман

Maги Xaлвaдæиÿн си внóøил 
теæка болест

„Òúðñÿ ïîëîâèíêàòà ñè”
Йорданка Xристова 

призна, че все още пла-
че за Гyнди. Голямата пе-
вица не може да прежа-
ли смъртта на талантли-
вия ни фyтболист от ми-
налото. 

„Братовчеди сме! И 
двамата с Гyнди сме ро-
дени през 1943 година. 
Срещали сме се няколко 
пъти около мачовете на 
младежкия национален 
отбор“, споделя тя. 

Роднинската връзка 
на изпълнителката на 
„Делфини” и фyтболис-
тът идва по майчина ли-
ния. Mайката на певицата 
се казвала Иванка, както 
била кръстена и бабата 
на Георги. Дъщерята на 
Йорданка Xристова но-
си същото родово име - 
Ивана. 

„Hевероятно талант-
ливи бяxа момчетата от 
това поколение – като за-
почнем от Kотков, Πешо 
Bеличков, Бобата Жечев, 
Соколето, Шаламанов, 
Якимов, Гyнди… Дори 
спечелиxа европейско-
то първенство за юноши 
през 1959 г.

Уважаеми 
читатели,
В редакция-

та получава-
ме много пис-
ма от хора, 
които търсят 
своята поло-
винка чрез ру-
бриката „За-
познайте се”. 
Н а п о с л е д ъ к 
зачестиха въ-
просите дали 
е възможно не 
в две-три из-
речения, а по-пространно да разкажете за себе си, живота си, да 
опишете човека, когото търсите. Ето защо редколегията реши 
на страниците да се появи нова рубрика – „Търся половинката си”. 
За рубриката може да пишат и хора, които вече са намерили своя 
спътник в живота. Пишете ни! Очакваме ви!

Нова рубрика

Желая сериозна връзка
Здравейте, скъпи 

приятели,
Пише ви един мно

го сериозен и отгово
рен господин от Пле
венския регион, кой
то чрез вас желае да 
открие своята един
ствена и голяма лю
бов. Аз съм на 61 г., 
смятам се за инте
лигентен, възпитан, 
сериозен и отговорен, 
зодия Лъв. Чувстви

телен и всеотдаен. 
Умеещ да обича ис
тински, осигурен и не
зависим. Непоправим 
романтик.

Моето желание е 
да открия сериоз
на, възпитана и от
говорна слаба дама, 
излъчваща нежност, 
чар и интелект! Вяр
вам, че все още има 
жени, които държат 
на семейните цен

ности. Готов съм да 
й даря за цял живот 
сърцето си и голяма
та си истинска лю
бов! Надявам се в най
скоро време това да 
се сбъдне!

А на вас, дами и гос
пода от редакцията, 
желая крепко здраве, 
много късмет и оке
ан от любов! Бог да 
ви благослови!

иван

Maги Xaлвaджиян нe cпиpa дa 
paбoти и дa живee в cтpec!

Πpoдyцeнтът изпpaви нa нoĸти 
близĸитe и фeнoвeтe cи. Kaĸтo 
знaeм, oт гoдини тoй нe cпиpa дa 
живee нa пeдaл и cтpecът e ocнoв-
ният мy cпoдвижниĸ. Имeннo тoвa  
дaлo cвoeтo oтpaжeниe пpeди гo-
дини, ĸoгaтo Maги Xaлвaджиян из-
вeднъж зaпoчнaл дa ce чyвcтвa злe. 
Уceщaл  мpaвyчĸaнe пo тялoтo cи, a 
ĸpaйницитe мy зaпoчнaли дa oтĸaзвaт. 
Toгaвa тoй caм xвaнaл мeдицинcĸитe 
ĸниги, пopoвил ce в тяx и cи пocтaвил 
диaгнoзaтa мнoжecтвeнa cĸлepoзa. 
Ужacът мy бил тoлĸoвa гoлям, чe в 
eдин мoмeнт нaиcтинa нe мoжeл дa 
ce изпpaви и дa xoди.

„Πoбъpĸвax ce oт yжac, чe Kpeмeнa 
и cинът ми щe ocтaнaт caми, и cтигнax 
дoтaм, чe в eдин мoмeнт нe мoжex 
дa xoдя, ĸpaйницитe ми oтĸaзвaxa“, 
paзĸaзвa caмият apмeнeц.

Като видялa, чe тaĸa нe мoжe 
дa пpoдължaвa пoвeчe, жeнa мy 
Kpeмeнa Xaлвaджиян мy зaпиcaлa 

чac зa cĸeнep. Maгъpдич oтишъл дo 
ĸaбинeтa, бyĸвaлнo влaчeйĸи ce. Cлeд 
cнимĸaтa oбaчe cтaнaлo яcнo, чe e здpaв 
ĸaтo биĸ. B мигa, в ĸoйтo чyл тoвa, извeд-
нъж вcичĸo мy минaлo и зaтичaл ĸaтo 
дeтe. „Cпoдeлям тaзи чacт oт живoтa cи, 
зa дa знaят xopaтa дo ĸaĸви бeди мoжe 
дa ни дoвeдe coбcтвeнaтa ни пcиxиĸa. 
Bcичĸo зaвиcи oт нeя“, ĸaтeгopичeн e 
Maги Xaлвaджиян.

Bнyчкaтa нa Toдop 
Koлeв yжaceнa

Bнyчката на Tодор 
Kолев беше атакyвана 
от мyргав почитател на 
централна гара в сто-
лицата! синеоката ча-
ровница е най-новото 
попълнение в сериала 
„откраднат живот“, 
а героинята й вече се 
радва на симпатиите 
на зрителите. наскоро 
обаче Tеодора беше 
притеснявана от непо-
знат мъж на централ-

О т н о ш е н и я -
та междy тяx бяxа 
приятелски и коле-
гиални. Hямаше на-
прежение, враже-
ско и агресивно по-
ведение както сега“, 
спомня си примата 
на българската ес-
трада. Изпълнител-
ката не може да за-
брави това кошмар-
но време, когато 
наyчила страшната 
вест за смъртта на 

своя известен братовчед.
„Бяx на Слънчев бряг, 

когато yзнаx за yжасната 
катастрофа. Голяма тра-
гедия, непростима за-
гyба. Редовно плача на 
прекрасния филм на БHT 
с гласа на Гyнди. Kаква 
съдба само!“, спомня си 
с болка голямата певица. 



23.V. - 29.V.2018 г.
21

2

Български22 Култура Култура

страницата подготви  невена николоВа

Ïравÿ вñи÷ко ñ лþáов!
Златна Костова рабо-

ти като редактор в БТА 
(а в момента е директор 
„Международна дейност” в 
агенцията), преподавател 
по английски в ИЧС и на ди-
пломати в чуждестранни 
посолства в София, а после 
и като журналист и ради-
оводеща. Най-голямата й 
страст обаче са преводи-
те - превела е над 1000 иг-
рални филма за различни 

конкурси и фестивали, а за 
трите ни национални теле-
визии много документални 
филми и любими на всички 
сериали, сред които „Прия-
тели”, „Женени с деца”, „На-
пълно непознати”, звездния 
„Ало! Ало!”, „Старата гвар-
дия”, „Да, господин минис-
тър!”, „Да, г-н премиер!”, 
„Само баламите бачкат”, 
„Абсолютно съвършени”, 
„Палави момчета”... 

ÏÐÅÊËÎÍÅÍÈÅ

По случай Деня на 
българската култура 
и славянската писме-
ност пенсионерският 
клуб и народното чи-
талище „Св. св. Кирил и 
Методий” в ж. к. „Крас-
на поляна” организи-
раха камерна тематич-
на изложба с творби на 
нашия постоянен съ-
трудник карикатуриста 
Жейно Жейнов, който 
живее в района.

В 25 сатирични ри-
сунки във витрини-

се искало да ви питам, 
или нещо, което държи-
те да споделите?

- Аз съм човек с много 
малко тайни. Лесно си каз-
вам всичко. Е, ако изрично 
ме предупредят - пазя! Но 
периодично се втрисам от 
пренебрегването на прево-
даческия труд и в този сми-
съл и аз, и талантливите ми 
колеги май отдавна водим 
изгубена битка - да бъдем 

признати за автори на 
цялата преводна лите-
ратура, с която и чита-
телската, и слушател-
ската, и зрителската 
публика няма как ина-
че да се срещне. Стру-
ва ли ви се нормално 
да няма никаква награ-
да за превод на филм, 
сериал и най-вече на 
пиеса? Да не говорим 
колко често имената 

на преводачите липсват в 
афишите и в театралните 
програми! Това е моята и 
на колегите ми драма, коя-
то, уви, и сега няма да бъде 
„намазана с мехлем“.

- имате ли хоби?
- Ха! Че аз друго нямам! 

На това, с което се занима-
вам, може да се гледа ка-
то на хоби, защото всич-
ко правя с добро сърце и 
най-вече с любов. И макар 
да съм завършила прево-
даческия профил на ан-
глийската филология в СУ, 
и на преводите си гледам 
като на хоби, дори най-го-
лямото хоби, защото в тях 
влагам най-много любов. 
Е, писането на поезия на-
последък стабилно скъся-
ва дистанцията към пър-

вото ми място - и в пое-
зията сякаш доста любов 
изтича... Обичам да плета, 
да рисувам, да шия дрехи, 
да правя кукли и картич-
ки, обичам фотографията, 
експериментите в кухнята, 
хубавите книги (и добри-
те преводи!), джаза, кино-
то, театъра, балета, живо-
писта - всички изкуства... 
Много обичах и авторски-
те си предавания в Радио 

С посланик Джеймс Уорлик

24 май – де-
нят, който пре-
нася във веч-
ността имена-
та и славата на 
с л а в я н с к и т е 
първоучители 
– светите бра-
тя Кирил и Ме-
тодий, отново 
събира наша-
та признател-
ност и прекло-
нение. Отново 
б ъ л г а р с к и т е 
деца вият вен-
ци, обкичват 
техните порт-
рети така, как-
то сме ги об-
кичвали ние и 
нашите предци 
и ще го правят и идни-
те поколения.

Делото на двамата 
братя и техните уче-
ници е безсмъртно. 
Когато в неравните 
битки са загивали за-
щитниците на роди-
ната, неподвластни 
на смърт та са остава-
ли буквите.

За мен е чест и удо-
волствие да поздравя 
всички с настъпващия 
празник. Нашето учи-
лище вярно пази тра-
дициите и може да се 
похвали със своите от-
лични възпитаници. 
Чрез творчеството на 
децата съхраняваме 

и българската исто-

г-жо костова, какъв е 
най-големият плюс на ва-
шата професия?

- Най-големият плюс е, 
че когато превеждам, по-
стоянно уча нови неща (а 
ужасно обичам да уча но-
ви неща!). Освен това не-
прекъснато влизам в не-
чии други съдби, иденти-
фицирам се с уж различни 
от мен хора, мога да живея 
успоредно няколко живо-
та наведнъж, съизмервам 
се... Голяма магия има в 
професията на превода-
ча. Даже не е и професия 
- то е някакво всекиднев-
но, ежечасно, дори ежесе-
кундно опиянение, което, 
ако успееш да се абстра-
хираш от малкото време, 
кратките срокове, недоо-
ценяването и ниското за-
плащане (аз почти винаги 
успявам!), те държи в по-
стоянно състояние на въз-
торг и чиста радост от 
срещата с текста, от та-
ланта на другия преди 
теб (автора), от играта 
с думите и трепетното 
очакване на крайния 
резултат и реакцията 
на публиката...

- ами минусът, 
благодарение на кой-
то ви липсва нещо?

- Да ви кажа, за ми-
нуси не се сещам! Ни-
що в превода (като 
творческо занимание) не 
ми липсва, камо ли пък до 
болка и, слава Богу, разби-
ра се. Ако имаше такова не-
що, значи ние с превода не 
сме един за друг!

- Печелите много от-
личия, главно зрител-
ска обич и възхищение, 
най-вече за обожавания 
от всички ни комедиен 
сериал „ало! ало!”, из-
лъчван 30 пъти в наци-
онален ефир. артистите 
от сериала бяха гости на 
„софия филм фест” през 
2014 г., а човекът, напра-
вил това възможно, сте 
именно вие. коя е люби-
мата ви фраза от филма, 
която успяхте да си каже-
те на живо с актьорите?

- Шест от звездите на 
„Ало! Ало!“ бяха в България 
и аз имам обичани репли-
ки, принадлежащи на все-
ки от тях. Едва ли бих могла 
да кажа кое ми е по-люби-
мо и ме умилява повече от: 
„Ооо, Рене!“ (произнесено 
със страстния глас на Вики 
Мишел в ролята на серви-
тьорката Ивет) или „Да на-
правим едно кръгче в мал-
кия ми танк?“ (на Гай Сай-
нър в ролята на лейтенант 
Грубер), „Млъквай, селян-
дурино“ или „Можеш на-
бързо да ме целунеш“ (на 
Ричард Гибсън - хер Флик 
от Гестапо), или безкрай-
ните глупави, безсмисле-
ни и невероятно смешни 
фрази на Артър Бостръм - 
полицай Крабтрий („Доб-
рютро“). Цяла седмица, до-
като бяхме непрекъснато 
заедно с актьорите от се-
риала, имахме възможност 
да се отдадем на неконтро-
лируем смях и много вре-

„Свободна Европа”, и „При-
ключенията“ в Национал-
ното радио, на които също 
гледах като на свое страст-
но хоби, както и на еже-
седмичните си „Малки ис-
тории за доброто” по про-
грамата за София на БНР. 
Всъщност всекидневието 
ми е изпълнено с любими 
занимания, въобще не мо-
га да се оплача! И слава Бо-
гу, разбира се!

- За какво нямате вре-
ме, но силно бихте иска-
ли да имате?

- За всичко това, което 
вече ви изредих. Искам да 
имам време да се срещам 
с приятелите си - за раз-
говори, музика и смях, да 
пътувам много, да проче-
та всички книги, които съм 
натрупала и продължавам 
да трупам навсякъде вкъ-
щи и в работата, да преведа 
един куп пиеси и поезия... 
Да напиша още хубави сти-
хотворения и още текстове 
за песни...

- с какво сте по-раз-
лична отпреди?

- С научените (и ненау-
чените, уви) уроци - всеки 
помъдрява с годините, на-
дявам се и при мен да е та-
ка. С голямото „приключе-
ние-изпитание”, през кое-
то преминах – онова, след 
което следват химио- и лъ-
четерапия (все още не мога 
да свикна да казвам дума-
та, просто го наричам „при-
ключение”).

- от какво ви дотежава 
от време на време?

- От лошото време и от 
лошотията, пошлостта и 
лъжите на хората. Е, до-
тежава ми, разбира се, от 
всички нечовешки прояв-
ления в човешкия харак-
тер - омраза, нетолерант-
ност, грубост, жестокост, 
алчност, завист... Напосле-
дък ми дотежава много и 
от ширещата се просто-
тия... Старая се всячески да 
не мисля за тези неща, ко-
ито могат и да ме смачкат.

- а кое никога няма да 
ви омръзне да правите?

- Да се възхищавам. Във 
възхищение-
то има и из-
ненада, има 
и любов, има 
и признание, 
има и добро-
та...

- Вашата 
формула за 
успеха?

- Да правя 
всичко с лю-
бов!

- Поже-
лайте нещо на нашите 
читатели!

- Пожелавам на вашите 
читатели да имат здраве, 
любов и уважение към се-
бе си и към другите. Желая 
им чистосърдечно щастли-
ви преживявания, които с 
трепет и радост да споде-
лят с близките на сърцето 
им хора!

Въпросите зададе 
иво ангелоВ

ме да си говорим с люби-
ми фрази от филма очи в 
очи. И тъй като аз се кач-
вах с тях на всяка сцена, за 
да ги представям, не може-
те да си представите с как-
ва радост и възхищение ги 
посрещаше публиката! То-
ва и за тях, и за мен, и за 
публиката ще остане неза-
бравимо преживяване, си-
гурна съм! Иначе най-лю-
бимият ми персонаж сред 

всички е този, който за съ-
жаление вече не е между 
живите - на мосю Алфонс, 
погребалния агент. Много 
приличаше на моя татко - 
същите мекота, тънко чув-
ство за хумор, галантност и 
ентусиазъм  в отношение-
то към жените...

- на какво е богата 
Златна костова?

- На обич! Бях много оби-
чано дете и винаги съм би-
ла - от семейството си, от 
роднините, от приятели-
те, от учениците... Обичта 
и любовта са най-великият 
дар, който всяко земно съ-
щество може да получава, 
подарява и споделя. Който 
притежава този дар, е ис-
тински богат. Има и други 
неща, на които гледам като 
на големи богатства. На-
пример талантът ми да 
улавям щастливите ми-
гове и да им се наслаж-
давам докрай. 

- какво ви прави ис-
тински щастлива?

- Споделеният смях, 
разбирателството меж-
ду хората, безпричинно 
стореното добро, про-
фесионализмът във вся-
ка работа. Щастливите 
лица, особено на деца, 
които се смеят... 

- Вярвате ли, че всеки, 
когото сте срещали, е бил 
учител за вас?

- Абсолютно! Както вяр-
вам, че няма лош опит в 
живота на човека - от все-
ки опит, от преживяване, 
както и след всяка среща 
излиза обогатен, научил е 
още един житейски урок, 
видял е пример, който ис-
ка да следва, или грешки, 
които би искал да избегне.

- нещо, което не би ви 

Изложба

На компютъра мишката 
изяде на детето книжката...

„П“

Преводачката 
Златна КОСТОВА:

С актьора от "Ало! Ало!" Гай Сайнър, 
който позира с книгата й "Врабче в черупка"

рия. С две благотвори-
телни изложби успяхме 
да помогнем на дете в 
нужда. Нашите худож-
ници получиха призови 
награди. Педагозите ни 
за пореден път доказа-
ха своя професионали-
зъм чрез успеха на уче-
ниците в олимпиади и 
състезания.

На този светъл праз-
ник – 24 май, няма как 
с гордост да не запеем 
песента:

Върви, народе възродени!
Към светли бъднини 

върви!
румяна ДонЧеВа, 
директор на 139-о 

оу „Захарий круша“

те на клуба 
сполучливо 
е отразено 
отношение-
то на част от 
нацията към 
с ъ в р е м е н -
ната българ-
ска култура 
и книжнина. 
С неприкри-
та ирония и  
свеж хумор 
са показа-
ни някои от 
негативни-
те страни на 
книгоизда-
ването ни, 
както и не-
глижиране-
то на чете-
нето на кни-
ги от младо-

то поколение. 
От талантливото 

перо на автора не са 
убегнали и слабости-
те в обучението и въз-
питанието на децата и 
някои неудачи на учи-
телското съсловие. Из-
ложбата е пример как 
трябва откъм веселата 
страна да гледаме на 
недъзите в културата. 

Нека пожелаем на 
Жейно Жейнов творче-
ско вдъхновение и още 
много изложби.
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Левски се пребори за 
бронзовото отличие

Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

Тимът на „Левски Илиана“ 
е шампион на България

Шампионски плейофи

Художествена гимнастика

Атлетико Мадрид 
триумфира с купата

Моряците ликуват

Успешен старт

Отборът на Левски 
успя да победи Верея 
като гост с 2:0 на стади-
он "Трейс Арена" в Ста-
ра Загора. Двубоят бе от 
последния кръг на плей-
офите в Първа лига. Пау-
линьо даде аванс на сто-
личани в 59-ата минута, 
а в 71-ата минута удвои.

Отлично се предста-
ви младежкият нацио-
нал Даниел Наумов, кой-
то  спаси няколко опас-
ни удара през първото 
полувреме на Прохазка, 
Панайотов и Вутов. Но 
през второто полувре-
ме бе безпомощен пред  
виртуозните изпълне-
ния на бразилския напа-
дател на Левски. С тази 
победа в крайното кла-
сиране „сините“ заслу-
жиха бронзовите меда-
ли и правото да се пре-

борят с Черно море за 
участие във футболния 

турнир на Лига Европа. 
Верея - леВски 0:2
0:1 Паулиньо (59)
0:2 Паулиньо (71)
цска-соФия - Берое 1:0
1:0 Кирил Десподов 66 д. 
луДогорец - БоТеВ 
(ПлоВДиВ) 2:2
1:0 Климентов (37)
1:1 Ндонгала (54)
1:2 Терзиев (57)
2:2 Дост (75)

крайно класиране в първата шестица
Срещи Точки

1 Лудогорец 36 88

2 ЦСКА-София 36 81

3 Левски 36 64

4 Берое 36 59

5 Ботев (Пловдив) 36 56

6 Верея (Стара Загора) 36 36

Черно море е големият победи-
тел от отборите във втората осмица. 
Моряците завършиха 2:2 като гост 
на Локомотив (Пловдив) в среща ре-
ванш от финалния плейоф за 7-о мяс-
то в Първа лига и с общ резултат 4:3 
елиминираха своя противник.

Така те стигнаха до баража, който 
ще определи последния български 

участник в евротурнирите за следва-
щия сезон. Техният съперник е Лев-
ски.

локомоТиВ (ПлоВДиВ) - Чер-
но море 2:2 (в първия мач 1:2)

1:0 Михалевич (12)
2:0 Михалевич (42)
2:1 Марек Кузма (68)
2:2 Даниел Димов (103) 

Един от най-известните ал-
пинисти в света Симоне Моро 
обясни защо българският алпи-
нист Боян Петров е решил да не 
взема със себе си сателитния те-
лефон при опита да изкачи ос-
емхилядника Шиша Пангма в Хи-
малаите. Италианецът разясни 
точно какво усилие изисква но-
сенето на иначе много важната 
за живота на алпиниста техника. Моро изчислява, че ако 
сателитният телефон тежи 300 г, то те се умножават по 
10 000 стъпки. Което от своя страна излиза 3 тона до-
пълнително усилие. Моро признава, че и той самият е 
правил компромиси с екипировката си - слага си по-
леки обувки, тръгва с по-малко гориво и дори изоставя 
допълнителния чифт чорапи. Но винаги взема със себе 
си сателитен телефон и резервни батерии. 50-годиш-
ният италианец категорично подчертава, че не смята 
за грешка решението на Боян Петров да не вземе със 
себе си устройството за комуникация. И признава, че 
шансовете за оцеляване на Боян Петров можеха да бъ-
дат много по-големи, ако беше взел в багажа си друга 
техника, която набира все по-голяма популярност сред 
алпинистите. Става дума за устройството "Ин Рийч" на 
"Гармин", което тежи 100 г и може да предава съоб-
щения за помощ. Благодарение на него спасителните 
екипи много по-бързо щяха да се ориентират къде е 
алпинистът и евентуално да се опитат да му помогнат. 

В памет на алпиниста Боян Петров на 20 май бе ор-
ганизиран поход от Княжево до Копитото, в който се 
включиха над 10 000 негови почитатели.

леВски - цска-соФия 2:3
0:1 Енрике (19)
1:1 Паулиньо (34)
1:2 Малинов (57)
2:2 Костов (78)
2:3 Пинто (90)
БоТеВ (ПлоВДиВ) - Верея 
(сТара Загора) 2:0
1:0 Стивън Петков (29)
2:0 Стивън Петков (63)
Берое - луДогорец 1:1

0:1 Денислав Александров 
(65)
1:1 Мартин Камбуров (67)

Плейофи за оставане  
в Първа лига

ВиТоШа (БисТрица) - Пи-
рин (БлагоеВграД) 0:1
0:1 Попев (57)
еТър - ДунаВ 2:0
1:0 Младенов (54)
2:0 Пашов (75)

IX кръг

Загубихме легендарния 
алпинист Боян Петров

европейска титла за 
Оряшкова по спортно самбо

В няколко изречения

Момчетата на 
Диего Симеоне 
надвиха с кате-
горичното 3:0 
Олимпик Мар-
силия във фи-
налната среща 
в Лион. Антоан 
Гризман потопи 
мечтите на марсилските фенове с по-
падения в 21-ата и 49-ата минута, а Га-
би Фернандес ги довърши с гол в 89-
ата. “Рохибланкос” отново се възкачи-
ха на трона във втория по сила евро-
пейски клубен турнир, след като три-
умфираха през 2010 и 2012 г. 

А т л е т и -
ко заслуже-
но спечели 
четвъртия си 
европейски 
трофей след 
три в Лига Ев-
ропа и един в 
КНК. "Черве-

но-белите" си извоюваха и правото 
да играят за Суперкупата на Европа. 

олимпик марсилия - атлетико 
мадрид 0:3

0:1 Гризман (21, 
0:2 Гризман (49)
0:3 Габи (89)

Първият тим на 
„Левски Илиана“ спе-
чели титлата при же-
ните на държавното 
отборно първенство 
по художествена гим-
настика в Панагюри-

ще. Гимнастичките на 
клуба - Катрин Тасе-
ва, Ерика Зафирова и 
Галатея Герова, събра-
ха от изпълненията си 
117.566 точки. 

На второ място е 

Левски в състав Невя-
на Владинова, Лъчеза-
ра Пекова и Десисла-
ва Славова със 107.950 
точки. 

Бронзовото отли-
чие спечели първия 
отбор на Левски Три-
адица - Боряна Ка-
лейн, Биляна Писова 
и Лидия Василева, със 
107.300 точки. 

Волейболистките от 
националния отбор на 
България стартира-
ха отлично в новата 
Златна европейска ли-
га. Българските "лъви-
ци" надиграха без осо-
бени проблеми Пор-
тугалия с 3:0 (25:13, 
25:18, 25:19) в първия 
си мач от Група А на 
турнира, игран пред 
около 700 зрители в 

зала "Христо Бо-
тев" в София. Сре-
щата бе и офици-
ален дебют за но-
вия селекционер 
на тима ни Иван 
Петков.

Във втория си 
двубой от група-
та България ще 
бъде отново до-
макин. "Трикольорки-
те" ще приемат Украй-

М а -
р и я 
О р я -
ш к о -
ва спе-
чели за 
девети 
път в 
карие-
рата си европейската 
титла по спортно сам-
бо. Българката триум-
фира в категория до 80 

Григор Димитров за
писа на рождения си ден 
трета поредна загуба 
на турнира от сериите 
Мастърс в Рим. Той от
стъпи със 7:6(4), 5:7, 4:6 
на японеца Кей Нишикори 
след битка, продължила 
почти 3 часа. Така за тре
ти пореден път отпадна 
във втория кръг. 

Мирослав Живков е 
новият старши треньор 
на волейболния Пирин 
(Разлог).

Инна Ефтимова (Ло
комотивРусе) покри нор
матива на 200 метра за 
участие на европейско
то първенство по лека 
атлетика в Берлин през 
август. Възпитаничката 
на Валя Демирева спече
ли бягането на половин 
обиколка на международ
ния турнир ”Нови звезди” 
с постижение от 23.50 се
кунди (+0.5 м/сек). 

Левски бе наказан да 
плати глоба в размер на 
37 500 лева заради изрису
ваните със свастики и не
прилични изрази деца, ко
ито бяха на пистата на 
финала за Купата на Бъл

гария срещу Славия. 
Ботев Враца финиши

ра на първо място в кла
сирането на Втора лига 
за сезон 2017/18. Врачани 
приключват с актив от 65 
точки, изпреварвайки са
мо с една повече тимове
те на Локомотив (София) 
и Царско село, които ще 
трябва да минат през ба
ражите, за да си осигурят 
място в елита за следва
щия сезон.

Волейболистите от 
националния отбор на 
България загубиха и вто
рата си контрола в Мос
ква преди началото на 
Лигата на нациите. Мом
четата на селекционера 
Пламен Константинов 
се представиха подобре 
от първата проверка  и 
отстъпиха на домакини
те от Русия с 2:3 (14:25, 
25:21, 21:25, 31:29, 11:15) 
във втората среща меж
ду двата отбора, игра
на при затворени врати 
в олимпийския спортен 
център "Новогорск". Бъл
гарските "лъвове" загуби
ха в първата контрола с 
1:3 гейма. 

на в сряда (23 май) от 
18,30 ч.

килограма на шампи-
оната на планетата в 
гръцката столица Ати-
на. По пътя си до тит-
лата Оряшкова постиг-
на три победи, а на фи-
нала надделя над Ире-
не Леонидзе от Грузия. 
Сребърни медали спе-
челиха Борислав Яна-
ков и Георги Кандов. 
А Михаил Николов за-
воюва бронз.  
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Маслото става 
и за... скулптури

Световна мозайка

Рисунки от букви

Исакиевският събор -
съдба и пророчества

Погледът издава мислите

страницата подготви невена николоВа

Скулптура от масло, тежаща около половин тон, 
беше открита в американския щат Пенсилвания и 
отбеляза началото на 103-ото изложение на фер-

мите в щата. Скулптурата представя професиите, 
ангажирани в млечната промишленост, и нейната 
роля за бита на хората. Изобразява крава и фер-
мер, агроном и клиентка с кошница.

художникът Фил Вейнс 
създава невероятни порт-
рети, които се състоят от хи-
ляди букви. Всеки портрет 
на известен човек от серия-
та "с техните собствени ду-
ми" - от айнщайн до марк 
Твен, изразява уважение-
то на автора към култовата 
историческа личност. При 
оформянето на контурите, 
сенките и детайлите Вайнс 
пише цитатите по някол-
ко хиляди пъти с различни 
размери и шрифтове. 

"Представях си как рису-
вам портрет, а вътре в него 
могат да се прочетат него-
вите мисли. особено се ув-
лякох с портретите на Ви-
лем де кунинг, Пикасо и мо-

риц ешер.Това са моите лю-
бими художници и исках да 
изразя уважението си към 
тях посвоему - да дам въз-
можност на хората да се до-
коснат до тяхната мъдрост, 
гледайки портретите им", 
разказва авторът. 

В началото художникът 
рисувал с черна писалка, но 
разбрал, че черният цвят 
невинаги предава цялата 
дълбочина на неговия за-
мисъл, и затова започнал 
да използва цветни масти-
ла. отдалече ръкописните 
цитати се сливат и създа-
ват изображението. ако се 
приближим, можем да ви-
дим безрайно много думи 
и цитати.

Хора, които се 
втренчват в стъпала-
та или краката ви, не 
търсят интимна връзка 
- те по-скоро ви пре-
ценяват като плато-
н и ч е с к и 
о б е к т , 
у с т а н о -
вили уче-
ни от уни-
в е р с и т е т а 
в Канзас. Ако 
някой има сери-
озни намерения към 
вас, то очите му ще се 
спират предимно вър-

ху горната половина 
от тялото ви. Екипът 
на Анджела Банс 
провел те-
с т о в е 
със 105 
х е т е -

р о с е к с у -
а л - ни студен-

ти. На тях им показали 
снимки на мъже и же-

ни, като тряб-
вало да 

кажат с 
кого би-

ха иска-
ли да 
се спри-
я т е л я т 
и с кого 

да встъ-
пят в ин-

тимна връз-
ка. От направените 
опити станало видно, 
че хората, които се 
вглеждат в горната 
част от тялото на по-

тенциалния партньор, 
са с романтична на-
гласа. 

Когато мъжете съ-
средоточат погледа си 
в областта на бедрата 
на жените, те гледат 
на тях като на сексу-
ални обекти, преце-
нявайки репродуктив-
ните им способности. 
Но когато са заинте-
ресувани от стъпала-
та и крайниците, ис-
кат да станат просто 
приятели с вас и ни-
що повече.

Сватба на годината

ят по много по-прозаи-
чен начин. В проектите 
на тази грандиозна по-
стройка била допусна-
та грешка, която попре-
чила да бъде завърше-
на навреме. монферан 
изпаднал в немилост 
пред император нико-

лай Втори, който се от-
несъл много грубо с ар-
хитекта. Той легнал бо-
лен и никога повече не 
се вдигнал на крака – та-
ка се изпълнило първо-
то прочество. 

Второто било свър-
зано с това, че руска-

та империя ще 
просъществу-
ва, докато хра-
мът се намира 
в гората. През 
1916 г. дърве-
тата около ве-
л и ч е с т в е н а -
та сграда би-
ли изсечени, а 
какво се случ-
ва  през 1917 г. 
в  русия всич-
ки знаят. По то-
зи начин се из-
пълнило и вто-
рото проро-
чество. между 
другото мон-

феран е автор и на още 
един монумент - алек-
сандрийската колона, 
която и досега не да-
ва мира на изследова-
телите, заровили се в 
артефактите на мина-
лото.

една от най-значи-
мите забележително-
сти на санкт Петербург 
– исакиевският събор, 
поразява не само с 
красотата си, но и със 
загадките които крие. 
смята се, че дългого-
дишното проточило 
се във времето строи-
телство – почти 50 го-
дини, е свързано със 
загадъчни пророчест-
ва. архитектът на хра-
ма французинът огюст 
монферан бил про-
кълнат от вещица, го-
ворели местните. Той 
щял да умре малко 
след завършването на 
сградата. Днес изсле-
дователите на това ве-
лико дело доказват, че 
всъщност нещата сто-

Отмъкнаха брОнята 
на Железния чОвек

Златисто-червена-
та броня, която Ро-
бърт Дауни-джуниър 
носи в ролята на Же-
лезния човек в пър-
вия филм от пореди-
цата, бе открадната. 
Ф и л -
м о -
в и я т 
к о с -
тюм е 
о ц е -
н е н 
на 325 
х и л я -
ди ев-
ро, а 
с п о -
р е д 
собствениците на 
склада, в който е бил 
съхраняван, изчезва-
нето му е сред ос-
новните приоритети 
на органите на реда. 

Самите униформе-
ни към момента нямат 
улики, сочещи към из-
вършителя на престъ-
плението. „Железният 

човек“ се появи на го-
лям екран през 2008 
г. Продукцията събра 
585 милиона долара 
от световния боксо-
фис. Междувременно 
стана ясно, че Дауни-

джуниър ще се завър-
не и в друг франчайз - 
„Шерлок Холмс“. Пре-
миерата на третия 
филм от поредицата 
ще се състои навръх 
25 декември 2020 г. 
В ролята на д-р Уот-
сън отново ще видим 
носителят на БАФТА 
Джъд Лоу. 

Принц Хари и Меган Мар-
къл си казаха заветното „да” 
на тържествена церемония в 
Уиндзор. Меган Маркъл, нова-
та херцогиня на Съсекс, носеше 
на сватбената церемония тиа-
ра, която е принадлежала на 
бабата на Елизабет Втора, кра-
лица Мери.  Диадемата има 11 
блестящи секции, осеяни с го-
леми и малки брилянти. Тя е би-
ла изработена за кралица Мери през 1932 г., за да 
се съчетае с разкошната брошка, която вече била 
получила като сватбен подарък през 1893 г. 

И двете украшения били заве-
щани от кралица Мери на нейна-
та внучка Елизабет. Принц Хари 
и Меган Маркъл нарушиха ня-
кои традиции по време на вен-
чавката си. Сватбата на година-
та развълнува милиони хора по 
света. Една от тях е, че Меган не 
се закле „да се подчинява” на съ-
пруга си. Той пък се съгласи да 
носи венчална халка от платина 

заради половинката си. 
Пищното тържество продължи с 200 отбрани 

гости до късно през нощта.

Ангели приютиха 
виртуозната Катя Попов

Една от най-талант-
ливите ни цигуларки, 
която прослави Бълга-
рия в целия свят, вече 
ще свири на ангелите. 
Даровитата музикант-
ка Катя Попов не ус-
пя да пребори битка-
та с рака и напусна то-
зи свят на 18 май само 
на 35 години. Катя По-
пов бе сред солисти-
те на Hollywood Bowl 
Orchestra - чест, коя-
то се дава на малци-
на. Учи в Българската 
музикална академия, 
след което продължа-
ва учението си в Париж. 

Първото концерт-
майсторско място, кое-
то печели, е в Европей-
ския младежки симфо-
ничен оркестър, с кой-

то свири и гастролира 
по света. Следва пъту-
ване до Лос Анджелис, 
където решава да се ус-
танови постоянно. Ка-
тя Попов оставя две де-
чица. 
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ПеТък, 25 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 „Съдби на кръстопът” 

(премиера) – предаване 
на NOVA 

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

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

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

тков” – предаване на 
NOVA

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

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите“ 

съБоТа, 26 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 Темата на NOVA
13.00 „МВП: Маймунски Вер-

тикални Постижения” 
– с уч. на Тони Алкантар, 
Дейвид Кей, Камерън 
Банкрофт, Рей Галети и 
др.

15.00 „Улични танци“ –  с уч. на 
Шарлот Рамплинг, Нико-
ла Бърли, Укуели Роуч, 
Франк Харпър и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Любовен рикошет”  – с 

уч. на Катрин Зита-Джо-
унс, Джъстин Барта, Лин 
Уитфийлд, Кейт Дженин-
гс Грант  и др.

22.00 „Обирът на девицата”– с 
уч. на Морган Фрийман, 
Кристофър Уокън, Мар-
ша Гей Хардън, Уилям 
Мейси и др.

23.50 „Дяволски възел” –  с уч. 
на Рийз Уидърспун, 
Колин Фърт, Алесандро 
Нивола, Брус Грийнууд и 
др.

04.50 „МВП 2: Маймунски Вер-
тикални Постижения” 
–  с уч. на Тони Алкантар, 
Дейвид Кей, Камерън 
Банкрофт, Рей Галети и 
др. /п/

неДеля, 27 май
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Предложение за брак” – 

с уч. на Кайла Юел, Раян 
Мериман, Катлийн Куин-
лан, Тимъти Ботъмс и др.

14.15 „Лятото на моите мечти” 
(премиера) – с уч. на 
Паскал Хатън

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 „Закрилникът” (преми-

ера)  – с уч. на Дензъл 
Уошингтън, Мартон Чо-
каш, Клоуи Грейс Морец, 
Дейвид Харбър и др.

 22.40 „Робокоп”– с уч. на Гари 
Олдман, Майкъл Кийтън, 
Аби Корниш, Самюъл 
Джаксън, Джей Баручел, 
Джоел Кинаман и др.

 01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.30 „Лятото на моите мечти” 
–  с уч. на Паскал Хатън, 
Робърт Гант, Деби Гиб-
сън, Лейн Едуардс и др. 
/п/ 

03.45  „Предложение за брак” 
– с уч. на Кайла Юел, 
Раян Мериман, Катлийн 
Куинлан, Тимъти Ботъмс 
и др. /п/

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

ПонеДелник, 28 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, финал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

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

01.30 „Непростимо“ – сериен 
филм

02.30 „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, 29 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, 
финал

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

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

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „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, 30 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 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

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

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ЧеТВърТък, 31 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 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

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

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „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/

ПеТък, 25 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, 26 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, 27 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, 28 MAй
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива” 
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“ 
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“
16:30 Канадска борба „Евро-

арм 2018” (на живо)
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:55 Телемаркет
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  Канадска борба/п/
02:00 07:00 – Повторения

ВТорник, 29 май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
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“
16:30 Канадска борба „Евро-

арм 2018” (на живо)
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:55 Телемаркет
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  Канадска борба/п/
02:00 -07:00 - Повторения

сряДа, 30 май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
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“
16:30 Канадска борба „Евро-

арм 2018” (на живо)
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:55 Телемаркет
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  Канадска борба/п/
02:00 -07:00 - Повторения

ЧеТВърТък, 31 май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
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“
16:30 Канадска борба „Евро-

арм 2018” (на живо)
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:55 Телемаркет
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  Канадска борба/п/
02:00 -07:00 - Повторения

ПеТък, 25 май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини

20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБоТа, 26 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, 27 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, 28 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
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, 29 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 нови-

нарски информаци-
онен блок 

сряДа, 30 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 времето
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, 31 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 нови-

нарски информаци-
онен блок
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Български

ПеТък, 25 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 Гении и злодеи. Нико-

лай Склифосовский
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 Юморина
23:25 Плохая соседка. Х/ф
01:05 2 ВЕРНИК 2
01:55 Сердце не камень. 

Х/ф
04:05 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
05:00 Гении и злодеи. Нико-

лай Склифосовский
05:30 Пряничный домик

съБоТа, 26 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 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!

13:55 Ближний круг Нико-
лая Коляды

14:55 Злая судьба. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Через беды и печали
00:20 Романтика романса
01:20 Единственная. Х/ф
02:50 Не покидай меня, 

Любовь. Х/ф
04:35 Ближний круг Нико-

лая Коляды
05:35 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

неДеля, 27 май
06:00 Через беды и печали
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешается
14:05 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
14:55 Больше, чем любовь
15:40 Пешком... Тула желез-

ная
16:10 Легенды кино. Ан-

дрей Файт
16:40 Не могу сказать “про-

щай”. Х/ф
18:15 Лига удивительных 

людей
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:55 Китайская мечта. 
Путь возрождения

00:50 Я тебя никогда не 
забуду. Х/ф

02:20 Синие как море гла-
за. Х/ф

03:45 Не могу сказать “про-
щай”. Х/ф

05:15 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПеТък, 25 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 Алексе-

ем Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Дмитрий Нагиев, Полина Га-

гарина, Константин Крюков, 
Михаил Галустян в комедии 
«Одной левой» (16+)

01:35  Сергей Бодров (мл. ), Виктор 
Сухоруков, Сергей Мако-
вецкий, Ирина Салтыкова в 
фильме Алексея Балабано-
ва «Брат-2» (16+)

03:45  Михаил Жаров, Людмила 
Целиковская, Вера Орлова в 
фильме «Близнецы»

05:05  «Модный приговор»

съБоТа, 26 май
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Михаил Пуговкин, Вера 

Васильева в фильме «При-
казано взять живым»

08:05  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:55  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. «Клара Лучко. 

Цыганское счастье» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  Егор Бероев, Ольга Красько, 

Александр Балуев, Дмитрий 
Певцов, Александр Лыков в 
фильме «Турецкий гамбит» 
(12+)

15:00  Новости (с субтитрами)
15:10  «Турецкий гамбит» (12+)
16:00  «Комбат «Любэ». Концерт»
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:15  Нонна Мордюкова, Свет-

лана Крючкова, Юрий Бо-

гатырёв в фильме Никиты 
Михалкова «Родня» (12+)

19:55  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Максим Матвеев, Светлана 

Ходченкова, Любовь Аксё-
нова, Екатерина Васильева 
в фильме «Любит не любит» 
(16+)

00:25  Леонид Барац, Александр 
Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Нонна 
Гришаева в фильме «О чём 
говорят мужчины» (16+)

02:05  Артём Быстров, Борис Не-
взоров, Дарья Мороз, Сер-
гей Арцибашев в фильме 
«Дурак» (16+)

04:00  Изольда Извицкая, Ана-
толий Кузнецов, Евгений 
Самойлов в фильме «К Чёр-
ному морю» (12+)

неДеля, 27 май
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Олег Борисов в комедии «За 

двумя зайцами»
07:55  «Смешарики. ПИН-код»
08:15  «Часовой» (12+)
08:45  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

11:15  «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Марина Дюжева. „Я вся 

такая внезапная, противо-
речивая... “» (12+)

13:15  Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Мими-
но» (12+)

15:00  Николай Караченцов, Га-
лина Польских, Всеволод 
Санаев в комедии «Белые 
росы» (12+)

16:55  Премьера сезона. «Ледни-
ковый период. Дети»

19:25  «Старше всех!»
21:00  Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

22:30  «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

00:30  Алексей Чадов, Артур Смо-
льянинов, Тимати, Агния 
Дитковските в фильме Резо 
Гигинеишвили «Жара» (12+)

02:15  Дмитрий Харатьян, Спартак 
Мишулин, Роман Мадянов, 
Михаил Светин, Александр 
Белявский в фильме «Част-
ный детектив, или Опера-

евроком

ПеТък, 25 май
07.00 „Възрожденец по дух и 

наследство“ - документа-
лен 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 Документален 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  пов-
торение 

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
повторение
съБоТа, 26 май

07.00 “По собствен път“ - 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

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  на живо

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо

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 „Цвете за Гошо“ - Епизод
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” 
неДеля, 27 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 -  повторе-
ние

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 Класически концерт - 

спектакъл
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  на живо

22.30 „Час по България“  повто-
рение 

23.30 “Фронтално”   повторе-
ние

00.50 Новини.Прогноза за вре-
мето повторение

01.20 “Паралакс“ -  повторение
02.50 Прокудени от бащин 

край -  повторение
03.50 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева   повторение

ПонеДелник, 28 май
07.00 „Изкуството на святото 

сърце“ - 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 „Пъстра брое-

ница“
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 „По пътеките на Стара 

планина“ - 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 Класически концерт 
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“ - 

Поздравителен концерт 
повторение  

ВТорник, 29 май
07.00 „Среща с Атон“ - 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 “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“  повторе-
ние 

05.00 “Разбулване“ -  повторе-
ние 

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - 

Поздравителен концерт 
повторение 

сряДа, 30 май
07.00 „България в 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 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 

времето  повторение 
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“ - 
поздравителен концерт 
- повторение 

ЧеТВърТък, 31 май
07.00 „ Изкуството е духовно 

състояние“ - документа-
лен 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 
времето  повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  на живо 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

01.00 “Дискусионно студио”  
повторение 

03.00 “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00 „Дневниците на уфолога“ 
- повторение 

05.00 “Край Босфора“  повто-
рение

06.15 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

ПеТък, 25 май
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 15 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 51 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 83 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 83 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 - 51 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 83 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 26 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 - 73 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Веществени доказател-

ства - 4 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 Четвъртата власт - с Ник 
Щайн 

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 - 4 еп. - Сериал 
06:00 Четвъртата власт  

неДеля, 27 май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 74 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 7 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 - 7 еп. 

- Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПонеДелник, 28 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 - 51 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 84 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
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 - 42 еп.
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 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 51 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 84 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВТорник, 29 май
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 52 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 85 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 

19:05 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

20:00 Четвъртата власт - с Ник 
Щайн 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Военна прокуратура - 43 
еп. - Сериал 

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 - 52 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 85 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

сряДа, 30 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 - 53 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 86 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Военна прокуратура - 44 
еп. - Сериал 

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 - 53 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 86 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧеТВърТък, 31 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 - 54 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 87 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Военна прокуратура - 45 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
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ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÎÌÅÍÈÊÎ
×ÈÌÀÐÎÇÀ

ÏÎËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÇÀÌÚÊ

ÑÎÐÒ ÊÀÔÅ

ÃËÈÊÎÇÈÄ
Â ÌÀÃÄÀÍÎÇÀ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÀÐÓÖÀ

ÖÚÐÊÎÂÍÎ
ÏÐÈÃËÀÑßÍÅ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÒÎËÅÒÈ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÌÈÊÐÎ-
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ØÀßÊ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ÕÐÀÁÐÅÖ,
ÑÌÅË×ÀÃÀ

ÂÈÄ
ÐÈÁÎËÎÂÍÀ

ËÎÄÊÀ

ÁÀÍÀÍÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÄÚÙÅÐß ÍÀ
ÊÍßÇ ÁÎÐÈÑ I

ÁÓÅÍ
ÆÐÅÁÅÖ

ÈÃÓÌÅÍÊÀ ÍÀ
ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÈ

ÌÀÍÀÑÒÈÐ

ËÅÒÅÍ
ÌÅÑÅÖ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ

ÔÓÒÁ.ÒÐÅÍÜÎÐ

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ

ÁÓËÜÎÍÈ

ÒÂÎÐÁÀ ÍÀ
ÏÅÒÐÎÍÈÉ

ÑËÎÆÅÍ
ÓÐÅÄ

ÏÓÑÒÈÍß
Â ×ÈËÈ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÄÈÌ×Î

ÄÅÁÅËßÍÎÂ

ÍÀØ ÁÀÑÊÅÒ-
ÁÎËÈÑÒ

1932-1990

ÄÐÓÃÀÐÈ,
ÏÐÈßÒÅËÈ

(ÐÀÇÃ.)

ÊÀÇÀØÊÈ
ÏÐÅÄ-

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÎÑÒÐÎÂ Â
ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎ

ÌÎÐÅ

ÁÈÂØ ÍÀØ
ÌÈÍÈÑÒÚÐ  ÏÎ

ÁÅÄÑÒÂÈßÒÀ

ÏÎËÓ-
ÑÊÚÏÎÖÅÍÅÍ

ÊÀÌÚÊ

ÅÇÅÐÎ
Â ÐÈËÀ

ÌÎÄÅË ÍÀ
ÑÓÇÓÊÈ

ÏËÎÙÀÄ Â
ÄÐÅÂÍÎ-

ÃÐÚÖÊÈ ÃÐÀÄ

ÖÚÐÊÎÂÍÀ
ÊÎÏÐÈÍÅÍÀ

ÏÎÊÐÈÂÊÀ

ÊÍÈÃÀ ÇÀ
ÐÅÊÎÐÄÈ

ØÀÑÈ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÅÑÒÐÀÄÅÍ

ÏÅÂÅÖ

ÒÂ ÑÅÐÈÀË
ÎÒ ÑÀÙ

ÐÈÌÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ

ËÞÁÎÂÒÀ

3,14
ÌÎÍÀÕ,

ÊÀËÓÃÅÐ

ÐÓÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ

“×ÅÒÂÚÐÒÀÒÀ
ÂÈÑÎ×ÈÍÀ”

ÑÂÅÒÅÍÎ
ÌÀÑËÎ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÒÀÍÖ

ÈÐÎÍÈ×ÅÍ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÑÎÐÒ ÊÚÑÍÈ
ßÁÚËÊÈ

ÕÐÎÍÈÊÀ,
ËÅÒÎÏÈÑ

ÅÄÍÎËÈ×ÅÍ
ÒÚÐÃÎÂÅÖ

ÁÈÂØÀ
ÑÂÅÒÎÂÍÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÏÎËÎ-
ÆÈÒÅËÅÍ
ÎÒÃÎÂÎÐ

ÊÅËÒÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ

ÌÎÐÑÊÈÒÅ
ÑÒÈÕÈÈ

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÈÄÈÍÑÊÎ

ÃÐÀÄ Â
ÁÐÀÇÈËÈß

ÐÎÄ ÏÎËÓ-
ÌÀÉÌÓÍÈ

ÔÈËÌ Ñ ÊÈÌ
ÁÅÉÑÈÍÃÚÐ

ÃÎËÅÌÈ
ÌÎÐÑÊÈ ÐÀÖÈ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÅËÒÚÍ ÄÆÎÍ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÀÍÀÒÎÌÈß

ÑÈÁÈÐÑÊÀ
ÐÅÊÀ

ÑÒÐÓÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÁÈÂØÀ
ÍÅÌÑÊÀ

ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ

ÔÈËÌ Ñ
ÄÆÎÄÈ
ÔÎÑÒÚÐ

ÎÑÒÐÎÂ Â
ÈÍÄÎÍÅÇÈß

ÃÐÚÖÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÍÅÁÅÑÍÀÒÀ

ÄÚÃÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÎÍÈÖÅÒÈ

“ÄÎÍ
ÏÀÑÊÓÀËÅ”

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ

1801-1843

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÀ
ÅÔÈÐÍÀ ÒÚÊÀÍ

ÌÅÒÀËÍÀ
ÏËÀÑÒÈÍÊÀ

ÀËÊÀËÎÈÄ Â
ÌÓÕÎ-

ÌÎÐÊÈÒÅ

ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ

ËÈÊÜÎÐ

ÃÐÚÖÊÎ
ÊÍÈÃÎ-

ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ

ÎÒÁÈÒÎ
ÒÅËÅ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÏËÀÍÅÒÈÒÅ

ÃÐÀÄ
Â ÈÐÀÍ

×ÀÑÒÈ ÎÒ
ÌÎËÅÊÓËÀÒÀ

ÊÀÐÒÀ ÇÀ
ÈÃÐÀ;ÒÓÇ

ÊÎÐÀËÎÂ
ÎÑÒÐÎÂ

ÌÓÇÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÍÀÒÀ

ÏÎÅÇÈß
ÄÎÌÎ-

ÓÏÐÀÂÈÒÅË

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Å.ÐÀÁËÅÑ
“ÂÅÍÅÖÈß

ÏÐÅÇ ÇÈÌÀÒÀ”

ÊÓÁÅ

ÎÔÈÖÈÀËÍÈ
ÏÐÀÒÅÍÈÖÈ

ÂÎÄÀ×

ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ
ÏÐÅÄ

ÊÐÅÏÎÑÒ

ÍÀÐÎÄÍÈ
ÈÃÐÈ Â

ÄÐÅÂÅÍ ÐÈÌ

ÅÄÍÎ-
ÊËÅÒÚ×ÍÈ

ÎÐÃÀÍÈÇÌÈ

ÄÚÑ×ÅÍÀ
ÐÈÒËÀ ÍÀ

ÊÎËÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÅÂÐÅÉÑÊÈß

ÅÏÎÑ

ÍÀØ 
ÒÅÀÒÐÀËÅÍ
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
1880-1961

×ÈÑÒÀ
ÏÎÁÅÄÀ

Â ÄÆÓÄÎÒÎ

ÏÎÌÎÙÍÈÖÈ
ÍÀ ÒÐÈÁÓÍÀ Â
ÄÐÅÂÅÍ ÐÈÌ

ÅÑÒÐÀÄÍÈßT
ÏÅÂÅÖ ÎÒ

ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÎËÈÖÀÉ

ÖÀÐÅÂÈÖÀ
(ÄÈÀË.)

ÑÁËÚÑÚÊ

ÐÓÑÊÈ
ÂÅÐÒÎËÅÒÈ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ 
ÍÎÍÀ

ÉÎÒÎÂÀ

ÃÎËßÌÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀ

ÒÂÎÐÁÀ
ÒÓÐÑÊÀ
ÒÈÒËÀ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÒÅÀÒÚÐ

ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÓÐÓÃÂÀÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
“ÒÎËÊÎÂÀ

ÒÚÆÍÀ
ÊÀÒÎ ÍÅß”

ÌÈÅÙÈ 
ÌÅ×ÊÈ

ÍÀØ ÏÎÅÒ
1898-1976
“ÀÐÅÍÀ”

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÒÎËÅÒÈ

ÕÎÒÅË
ÊÐÀÉ ÏÚÒ

ÐÅÊÀ Â
ÊÎËÓÌÁÈß

ÕÎÐÎÂÎ
ÏÅÅÍÅ ÁÅÇ
ÑÚÏÐÎÂÎÄ

ÕÓÌÀ,
ÇÅÌÍÀ ÏÐÚÑÒ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÊÎÍÊÈÑÒÀÄÎÐ

1487-1557

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÒÈÒËÀ ÍÀ
ÈÑÏÀÍÑÊÈ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈÊ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÄÈÐÈÃÅÍÒ

ÒÈØÈÍÀ,
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ

ÍÀØÀ 
ÀÊÒÐÈÑÀ
È ÏÅÂÈÖÀ

“ËÓÍÀÒÀ ÑÏÈ”

ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÍÀ
ËÅÒÂÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁ.ÎÒÁÎÐ

ÏÀßÊÎÎÁÐÀ-
ÇÅÍ ÂÐÅÄÈÒÅË

ÌßÐÊÀ ÇÀ 
ÅË.ÏÐÎÂÎ-
ÄÈÌÎÑÒ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÃÀÐ, ÀÃÎÐÀ, ÀÌÅÐ, ÀÐÈÒÀ, ÀÑÈÍÀÐÀ, ÂÀÐÈ, ÅÍÈÊÀÐ, ÅÐÀÊ, ÈÍÈÐÈÄÀ, ÈÐÀËÀ, ËÅÐ, ÎÍÅÒÈ, ÑÀÏÎÍÀÒ, Виктория КРЪСТЕВА

BÎÄÎÐÀBÍÎ : “Bëþáåíàòà áàëåðèíà“. Àïàðàò. “Ñàòèðèêîí“. “Àìèêà“. Îêîòî. Àãîðà. Àòàêàìà. Èëèòîí. Àíå. Ãèíåñ. Ïîñîêà. Ðàìà. Àäàìî/Ñàëâàòîðå/. Àìóð. Îê. Ìàðóòè. Èíîê. 
Ïè. Àìåð. “Äàëàñ“. Ìèðî. Àðàáèêà. Èëèíà. Îëå. Àñèíàðà. Èðîíèì. Àáà. Àíàëè. Èëîâ/Íèêîëà/. Àíèñ. Àíèí. Åò. Äà. Åòåì. Ëåð. Àðèòà. Èíîâî. Îìàðè. “Íèêèòà“. Àâåðè. Èðèäà. 
Åðàò. ÀÏ. Íîðèíà. Îïàë. Bå. Îëèâèí. Ëàíåð. “Íåë“. Þíàê. Äàíàê. Ëàìåëà. Àòàìàíè. Àìàíèòèí. Àòàðè. Àìàðî. Èðèíè.
ÎÒBÅÑÍÎ: Àëàìàí. Êàðàáèíåð. Ñàïîíàò. Þïèòåð. Ìàñàëèòèíîâ. Ëàòà. Àáàêà. Àìåáè. Îíåòè. Åíèêàð. Åðàê. Ìàðèíîâ/Båñåëèí/. Ìè. Àíà. Àãàð. ÊÀ. Èíèðèäà. Àòîìè. Óäàð. Èòà. 
Èíàíà. Àò. Êàíàòà. “Íàäèí“. “Íèì“. Àñî. Åäèëè. Èðàëà. Àáàòèñà. Àëè. Bàðè. Àêàð. Àòîë. Ìèñèð. ÎÍ. Äîí. Ìî. Þëè. Èïîí. Íî. À êàïåëà. Åðàòî. “Îìàíà“. Åíîòè. Àðàíè. Àðèãî 
Ñàêè. Èíàò. Ìîòåë. Ìèð. Èêîíîì. Ðîìàí. Ëàìàð. Íåòè. Êíîð. Êóïîë. Ëèäåð. Ðàâåëèí. Àíàìàðè. Åìèñàðè. Àòåëàíè.
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КонКурс

МАЛКИ ОБяВИ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

Черешова задушница е на 26 май 2018 г. 
отбелязва се в събота преди 

Петдесетница, а е наречена така, 
 понеже поменът на нея обичайно се 

прави с череши, защото по това време 
на годината те тъкмо са узрели.            

Черешова задушница

0882/866983 – продава: 
ярмомелка – 3 ф., телевизор 
„Фунай”, детски велосипед – 
от 3 до 6 г., 2 фотьойла, пе-
ралня „Иснис”

0889/378252 – лечебна 
кализия, лекува диабет, ката-
ракта, онкологични заболява-
ния – разсад в саксия, извлек; 
ъглово канапе 195/120/60 см 
– 140 лв.; детски компютър; 
мини казан за ракия – 170 лв., 
уред за жива и мъртва вода – 
45 лв., масичка куфар – 35 лв.

07126/2426, 0884/680784 
- продава дърводелски ма-
шини, циркуляр за професи-
онални цели, малко фургон-
че, ново 

0886/729130 – продава 

0886/196621 – спешно 
търси малък апартамент в ма-
лък град за възрастни хора – 
на нисък етаж, необзаведен

02/8665624 – дава под на-
ем маза за склад и др.

0878/534711 – прода-
ва масивна, стабилна, хубава 
двуетажна къща в с. Боровци, 
обл. Монтана, с 5 стаи, плоча, 
вътрешна баня и тоалетна, га-
раж, барбекю, двор 275 кв. м 
– 12 500 лв.

0988/783323 – спеш-
но продавам ремонтирана 
и преобразена гарсониера 

нЧ „светлина – 1861”, гр. Шипка, и съюзът 
на българските писатели обявяват четвърто 
издание на националния конкурс За кни-
га с еПиЧеска ПоеЗия 2018 г. 

Желаещите да участват в конкурса – автори, 
читалища, писателски дружества и издателства, 
трябва да представят по два екземпляра от кни-
гите на адрес: 6150 гр. Шипка, област стара 
Загора, ул. „Боян Чомаков” № 4, нЧ „светли-
на – 1861”.

Книгите трябва да са издадени от 1 септември 
2017 г. до 1 август 2018 г. Наградата – плакет „Се-
вт III” се определя от жури в състав: Боян Анге-
лов - председател на СБП, Матей Шопкин и Ге-
орги Георгиев. Връчването на наградата ще бъ-
де през месец септември 2018 г. на официално 
тържество в читалището на град Шипка.

На 30 май се навършват
6 гоДини 

от смъртта на 
ПенКА ИвАновА 

ЙотовсКА
от село Ръжево Конаре, 

обл. Пловдив
родена  през 1930 г.

Мила Пенке,
Ти живя в сиромашия и 

невежество, сега почивай в мир!
от сестра ти Тотка гинова

съобщенИе
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 пес-
ни в рамките на 10 минути. Индивидуални изпълните-
ли - 2 песни - 8 минути.

Няма състезателен характер. Участниците получават: 
за певчески състави - грамота и статуетка; за индиви-
дуални изпълнители - грамота, а за всички - сувенир 
за спомен. Разноските за пътуване и пребиваване са за 
сметка на участниците и организациите, от чието име се 
явяват. Заявки се приемат до 20.9.2018 г. включител-
но. За контакт: Вяра андонова – председател – тел.: 
056/82 11 94; от понеделник до четвъртък, включи-
телно, от 14.30 до 17.30. часа, 8000 Бургас, бул. "Де-
мокрация" № 46, Пенсионерски клуб "морски звуци"

кожух мъжки и дамски с ка-
чулка, къси, нови; пералня 
AEG, запазена, гоблен Виле-
ров „Ифигения”, два килима 
и неизползван вертикален 
фризер на изгодна цена

0899/821238 – електро-
услуги, електроинсталации 
на място – на изгодни цени! 
Професионален електротех-
ник, също домашен майстор. 
Частно лице

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, издадени преди 1940 г.

0897/488261 – продава 
трошачка за бадеми, орехи 
и лешници, обхват 8-32 мм 
– 20 лв.

0886/792979 – да се обади 
Тина от Черни Вит, общ. Тете-
вен, обл. Ловеч!

0882/553939 – продавам 

ВЪЗПОМИНАНИЕ ВЪЗПОМИНАНИЕ

СкрЪбНА ВЕСт

На 9 май 2018 г.
се навръшиха
31 гоДини

от загубата на скъпия ни  
съпруг, баща и сродник

ружАн стАврев тАргов
на 49 години

роден в Сливен,  
живял в Сливен и във Варна

Един живот, живян достойно. 
Един човек прекрасен и обичан.
С едно сърце голямо и всеотдайно.
За когото вечно ще тъжим!

Почивай в мир!
от съпруга маргарита, дъщеря Теодора 

 и сродници, вечно скърбящи

На 18 май 
се навършиха

 9 гоДини
от загубата на непрежалимия 

ни съпруг, баща и дядо
недКо дИмов недКов

1934-2009
Живял и учителствал 

 в Разград
Годините минават, но мъката 

ни не намалява. 
Голямата обич, доброта и грижовност, с които 
даряваше нас и своите ученици, остават зави-

наги в сърцата ни.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

с безкрайна обич 
от семейството

На 73-годишна възраст 
почина

 оперната прима 
ХрИстИнА АнгелАКовА

Христина Ангелакова е 
родена в град Исперих на 
29 октомври 1944 година. 
Завършва средното си об-
разование в Шумен, след 
което се премества в Со-
фия и се записва в Нацио-
налната музикална акаде-

мия „Панчо Владигеров“ в класа на професор Си-
ма Иванова. След завършването си Ангелакова за-
минава за Италия, където записва специализация в 
академията „Санта Чечилия“ в Рим. По-късно под-
писва тригодишен договор с операта Ла Скала, 
където са и първите й публични изяви. През 1973 
година получава голямата награда на конкурса за 
оперни артисти в италианския град Тревизо. 2 го-
дини по-късно е първа в надпревара в Остенде, 
Белгия. След редица награди в престижни светов-
ни конкурси Христина Ангелакова е поканена да 
се завърне в България и пее в Софийската опе-
ра цели 23 години, но паралелно не спира да гас-
тролира по света. В периода 2001-2004 г. е дирек-
тор на Софийската опера. От 1985 г. преподава 
оперно пеене в Националната музикална академия. 

Поклон пред паметта й.

или заменям за боксониера. 
Блокът също е преобразен от 
покрива до мазето, всичко е 
подновено. Отвън е саниран 
с 10 см стиропор, отвътре – с 
ламперия, и е реконструира-
на в двустаен. Към жилището 
има и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км от 
София, с ток, вода, двор 800 
кв. м, 30 дървета, басейн, па-
норама. Въздухът е криста-
лен.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу прием-
лив наем и добро стопанис-
ване селска къща с баня и то-
алетна, лятна кухня или со-
лидна стопанска постройка - 
в цялата страна, без области-
те Кърджали и Смолян. С пре-
димство са Габровска, Тър-
новска, Старозагорска, Пло-
вдивска и Сливенска област

0898/824436 - къща дву-
етажна с двор 2500 кв. м в 
Средня, Шуменско, с ябълко-
ва градина

058/603603, 0886/010504 
- продава в с. Ведрина, Добри-
чко, обзаведена къща с 2 га-
ража, затворена, луксозна бе-
седка, огради, 3 дка двор с 
овощна градина

0894/637021 – продаваме 

ел. четка за зъби – 16 лв., въз-
главница за пътуване – 15 лв. 
(немски), мъжка шуба от ес-
тествена кожа и дамска – по 
40 лв. (нови). Продавам тер-
мос 2 л – 18 лв., чаши кристал 
– чешки, за ракия – 40 лв. 6 бр., 
възглавници руски 70/70 с ка-
лъфки – 20 лв., нови. Прода-
вам ортопедична подложка 
за ръка – 20 лв., нов с подпла-
та червен дълъг № 52 – 25 лв., 
мъжка немска жилетка № 52 
– 20 лв., сламени шапки дам-
ски с кордели – 12 лв., одея-
ло памучно – 35 лв.

0887/025404 - заменям 
петместна 6-метрова кара-
вана напълно оборудвана - 
за багер с гребло и кофа

0887/337684 - купувам 
нови или запазени лаптоп, 
радиокасетофон, книгите 
"Война и мир", "Мъртвите 
Сибирски полета", "Клетни-
ците", всичко от Карл Май, 
Майн Рид и Емилио Салгари, 
руска и съветска литература с 
тематика революцията и Оте-
чествената война.

ИМОТИ

къща, кухня, селскостопански 
сгради с двор, 5 дка овощна 
градина. Изгодно!

0896/722938 – продава/
заменя за малък апартамент 
в София имот 880 кв. м бли-
зо до водите на язовир „Ис-
кър”. Двустайна дървена къ-
ща 18 кв. м, много строителен 
материал. Облагороден, елек-
трификация, инфраструктура 
много добра. Отлична пано-
рама, тишина, чист въздух, 
на 40 км от София – за лов 
на водоплаващ дивеч, зайци, 
сърни, диви прасета, за рибо-
лов, подводен риболов, вет-
роходство.

0894794406 – продава къ-
ща със стопански постройки 
с двор 740 кв. м, гъбарник, 
трифазен ток, водоснабдено, 
с. Тополи, Варненско

0988/873323, след 18 ч. - 
спешно отдава самостоятел-
на стая под наем в жк "Люлин", 
съвременно обзаведена, из-
ложение: изток - юг. Към ста-
ята има сервизни помещения 
и баня, всичко необходимо за 
сам човек. Близо е до град-
ския транспорт - тролеи №6, 
7, автобуси 111, 42, 108, 82, 
81, трамвай №8, на разстоя-
ние 2-5 минути от метрото - 
спирка "Люлин"

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. 
Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив, бул. "Мария Лу-
иза" 27
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

29 май 2018 - 
17:20:51 ч. - пълнолу-
ние. За да смъкнете 
1-2 кг, трябва да за-
почнете диетата от 
този час и да продъл-
жите на сокове и теч-
ности до същия час на 
следващия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ВРЕМЕТО

Д-р иван сТояноВ
Магнитни бури - 25, 26.V. 

23 май, 9 лунен Ден, 
нарасТВаЩа луна, луна 

В ДеВа 
Най-главното е да запазите 

здравия си разум и да оцени-
те реално ситуацията, като за-
пазите самообладание. Ако ня-
кой се опита да ви извади от 
релси, просто го отминете с дос-
тойнство.

24 май, 10 лунен Ден, 
нарасТВаЩа луна, луна 

ВъВ ВеЗни 
Трудният разговор, от който 

толкова се страхувате, няма да 
се окаже толкова сложен, ако го 
започнете още днес. Не се бойте 
да споделите с останалите свои-
те мисли и притеснения.

25 май, 11 лунен Ден, 
нарасТВаЩа луна, луна 

ВъВ ВеЗни 
Ако изречете всичко откро-

вено, ще направите гигантска 
крачка към постигането на го-
ляма хармония и взаимно ува-
жение между всички. Близките 
ще са напълно на ваша страна.

26 май, 12 лунен Ден, 
нарасТВаЩа луна, луна В 

скорПион 
За разлика от други хора 

около вас вие ще положите мак-
симум усилия, без да премина-
вате границата на спортсмен-
ския дух. Постарайте се да бъ-
дете пример за другите.

27 май 13 лунен Ден, 
нарасТВаЩа луна, луна В 

скорПион 
Хората се възхищават от из-

яществото, с което вие се спра-
вяте в стресови ситуации. Не се 
притеснявайте за здравето си 
– то няма да ви подведе в то-
зи момент.

28 май, 14 лунен Ден, 
нарасТВаЩа луна, луна В 

скорПион 
Ще се наложи да потърсите 

извора на вдъхновението, защо-
то то ще ви бъде много  необхо-
димо. Това няма да ви затрудни 
особено, тъй като ще си спомни-
те онези пламенност, която ви-
наги ви е съпровождала! 

29 май, 15 лунен Ден, 
Пълнолуние, луна В 

сТрелец 
Обърнете се за помощ и към 

вашите най-близки хора, които 
очакват вашето внимание. Здра-
вето ви ще има нужда от пове-
че грижи.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (23.V.- 29.V.2018 г.)
В сряда ще бъде облачно с краткотрайни преваля-

вания, ще е ветровито, но температурите ще са при-
ятно пролетни – между 12 и 24 градуса. В четвъртък 
обаче времето ще се развали, дъждовете ще се засил-
ват, но температурите няма да спаднат съществено 
и ще са между 13 и 24 градуса. В петък  дъждовете ще 
намалеят, но в събота отново ще са проливни. В неде-
ля облачността ще се разкъса, но пък за сметка на то-
ва температурите ще спаднат с 3-4 градуса. В поне-
делник ще е слънчево, но доста по-хладно – сутрешни-
те температури ще са едва 9 градуса, а дневните ще 
достигат 20. Ще бъде ветровито. Във вторник вятъ-
рът ще утихва, а температурите ще тръгнат нагоре.

Цъфтежът на редица растителни видове продъл-
жава да създава сериозни здравословни проблеми на 
много от хората със сенна хрема. За стимулиране на 
противоалергичната защита ще спомогне приема-
нето на определени хомеопатични лекарства в ком-
бинация с хранителни добавки, съдържащи витамин 
С, калций, магнезий и др. Преминаването на 29.5. на 
луната през фаза пълнолуние може да стане причи-
на към края на периода много от хората с по-лабил-
на нервна система да имат проблеми с нервите и съ-
ня. За балансиране на нервните процеси ще доприне-
се няколкократното дневно изпиване на гладно на 
по 10-15 капки клеева тинктура с жълт кантарион.

ДЖеСИКА

оВен – През периода ще 
ви се иска да поставите 
основите на ново при-

ятелство. Добре е да откриете 
правилните приятели, с които 
инициативите ви биха били по-
лесно осъществими. 

Телец - Дайте прио-
ритет на задачите, ко-
ито гарантират ста-

билността ви в материалните 
дела. До средата на периода не 
позволявайте на негативните ви 
мисли да обсебят вниманието ви. 

БлиЗнаци - Опитай-
те се да внесете извест-
ни промени в живота на 

фамилията. Действайте настъ-
пателно, когато знаете точно от 
какво се нуждаете. Много от вас 
ще подобрят цялостно положе-
нието си. 

рак - Ще се подобрят 
шансовете ви в мате-

риалната сфера. Постарайте се 
да бъдете ефективни при осъ-
ществяването на всякакъв вид 
покупки или продажби. Здраве-
то ви е относително стабилно.

лъВ - Не пренебрегвай-
те съветите на лекарите 
и близките си по отно-

шение на здравето. 
Опитайте да съвместите в отлич-
на комбинация желанията си с 
това, с което разполагате в мо-

мента. 
ДеВа – Действайте на-
стъпателно, за да осъ-

ществите целите си. Не позво-
лявайте вмешателство от стра-
на на близък или роднина в от-
ношенията ви с интимната ви по-
ловинка. 

ВеЗни – Използвайте 
потенциала си сто про-
цента, за да постигнете 

желаните резултати. Отлична-
та ви концентрация ще напра-
ви възможно това, което сте си 
поставили за цел. 

скорПион – Действайте 
самостоятелно, дори и до-
брожелателите ви да из-

глеждат достойни да им гласува-
те доверие. През почивните дни 
много от вас ще поставят ново 
начало в любовта. 

сТрелец - Ще изберете 
трудния път на компро-
миси, които да устрой-

ват както вас, така и интимна-
та ви половинка. Откритият ди-
алог може да направи чудеса с 
връзката ви, така че не губете 
мотивация.

коЗирог - Избягвайте 
свръхнатоварване с ан-

гажименти. Постарайте се да от-
стоявате личните си интереси, 
особено ако получите конкрет-
ни обвинения за ваша постъпка 
от приятел или роднина. 

ВоДолей - Ще имате 
желание да се впусне-
те в проекти, които до 

момента не са били възможни. 
Опитайте да не давате външен 
израз на изострената си емоци-
оналност. 

риБи - Действайте ло-
гично и последовател-

но. До средата на периода ще ви 
се наложи да не търсите извини-
телни причини, за да не приклю-
чите навреме с възложените ви 
отговорности.

БИОПРОГНОЗА

0879/578077 – 63 г./163 
см/76 кг, търси жена за съ-
пруга – до 60 г.

0876608849 - 54 г./175 
см/75 кг желае запознан-
ство с дама от Североиз-
точна България за сериозно 
приятелство

0894/768863 - 85 г/165 
см/75 кг, приема жена без ан-
гажименти, здрава, от 65 до 
75 г. - за доглеждане и унас-
ледяване

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 се-
бе си. Търся от Западна Бъл-

гария 77-81-годишен. Чрез 
доверие, подкрепа - за спо-
койно съжителство

0876/779479 - вдовец на 
60 г/160 см/85 кг желае запоз-
нанство 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

02/9452327 – вдовец от 
София, сам, независим, с ко-
ла, не пуши, не пие, 75 г./166 
см/70 кг, желае съжителство 
с дама около 70 г, да не пуши 
и пие, добра домакиня, да мо-
же да пее. Аз свиря на народ-
ни инструменти, а на мандо-
лина – руски, сръбски, итали-
ански, румънски, гръцки, ста-
ри градски песни и шлагери

0879/265162 – скромна, 
земна, уважителна, изклю-
чително добра, без пороци, 
търси силно рамо в лицето на 
стойностен и морален мъж. 
Думите й са истински.

0988/742930 – 62 г./174 
см/65 кг. Добър и с приятна 
визия мъж търси добра жена. 
Не пие, не пуши, работи. От 
Плевен, областта и съседни-
те области

0894/358377 - Работещ 
желае запознанство с рабо-
теща или пенсионерка дама 
за сериозна връзка или брак. 
Моля само сериозни обажда-
ния и СМС!

0882/550389, Стоянов – 
79 г./168 см/71 кг, непушач, 
с полувисше, осигурен, до-
бряк, иска да живее при неж-
на домакиня от 67 до 82 г. ка-
то влюбено семейство

0877/597790, от 16 до 22 
ч. – вдовец, 166 см/65 кг/79 
г., с много добро здраве, жи-
лищно устроен, независим, 
без ангажименти, търси по-
рядъчна дама с нормално те-
гло и добър характер за съв-
местно съжителство

057402315 – самотен вдо-
вец, осигурен, търси жена на 
подходяща възраст от До-
бричка област

0 8 7 6 / 6 0 0 3 8 2 , 
0898/776349, след 19 ч. - 
71 г./173 см/83 кг, разведен 
пенсионер, от Пловдив, жи-
вее на село в собствено жи-
лище. Безгранично честен, 
точен, чистоплътен, сърде-
чен, душевно богат. Изглеж-
да перфектно запазен, търси 
дама за другарче за цял жи-
вот. До 70 г. да е, без значение 
от град или село. Живеене – 
по предложение на дамата. 
За предпочитане – при нея.

988/955015 – на 41 г. тър-
си връзка с цел брак

0886/792979 – търси же-
на без ангажименти, от Вели-
котърновска, Ловешка и Пле-
венска област. Може и при 
мен, и при нея!

0877430258 след 19 ч. - 
40-годишен работещ варне-
нец 182/96, не пуша, не пия, 
търся жена до 37 години от 
Североизточна България за 
създаване на семейство и 
деца.

0898/483353 – 75 г./166 
см/68 кг, жизнен, с бодър дух, 
не пие и не пуши, с кола, тър-
си разумна, възпитана и поч-
тена жена. Аз знам, че някъде 
те има и ти също отчаяно тър-
сиш сродната душа. Обади се!

0878/463251 – жена об-
разована желае хубави мо-

менти с хубав, образован и 
възпитан мъж, над 177 см, от 
65 до 73 г. – за щастлив живот

0877/619012 – мъж на 72 г. 
от Великотърновския регион 
търси жена до 67 г. от цялата 
страна – да не пуши, да живее 
при мен на село

0896/255929 – 60 г., оси-
гурен, самостоятелен търси 
сериозна жена, копнееща за 
нежност, разбирателство за 
цял живот. Чакам те!

0893/558487 – вдовец, 
68/169/72, търси жена от 
Разград, Русе, Шумен, 68-70 
г. Моли само сериозни обаж-
дания!

02/4445711 – г-н на 78 г., 
180/80 кг, интелигентен, оси-
гурен, още здрав, с добър 
външен вид, с кола, желае 
запознанство с подобна г-жа

0988/990836 – софиянка, 
около 60 г., симпатична, тър-
си своята половинка – поч-
тен вдовец на подходяща 
възраст

0988/742930 – 59 г./173 
см/65 кг, работи, обича раз-
ходките сред природата, тър-
си добра жена с приятна ви-
зия, да не пие и да не пуши, с 
добър външен вид и здрава.

0877/787202 – търси си 
другарче самотно от Бресто-
вица, Пловдивско, на 70 г.

090/363906 – самотна 
вдовица от софийско село, 
финансово независима, тър-
си мъжко рамо до себе си, то-
плина, уют, близост

0894/526888 – 67 г./168 
см, мъж от София търси жена 
от 50 до 65 г., домошар, са-
мотна, симпатична, от Со-
фия и областта – за сери-
озна връзка. Без есемеси и 
кликване!

съобщенИEсъобщенИE
25-ият 

пенсионерски 
събор-надпяване 

"Беклеме 2018" 
ще се проведе на 
18 и 19 август под 

надслов 
"Троян - сърце 

на Балкана" 
по случай 

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

88-о журналистическо дружество ще чества 
своите юбиляри от първата половина на 2018 го-
дина на 31 май от 10,30 ч. в салона на третия 
етаж на съюза на българските журналисти, ул. 
„граф игнатиев” №4. Желателно е присъствие-
то на всички колеги от дружеството.

от ръководството
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При херния

"СИРИУС - Д" ми върна здравето и младостта

"сириус -Д"
 E  храниТелна ДоБаВка, 

ПоДПомагаЩа  
ВъЗсТаноВяВанеТо При:
 автоимунни заболявания 

- множествена склероза, 
сьогрен, хашимото.

 коксартроза, гонартроза, 
дискова херния, 
Бехтерев.

 инсулт, инфаркт, 
аритмия, високо кръвно.

 очни - перде, глаукома, 
разлепване на ретината, 
дегенерация на 
макулата.

 Простата,  кисти, миома, 
черен дроб.

 стомашно-чревни.
 разширени вени и 

хемороиди.
За консултация 

и поръчки: 0878918498, 
0898573092 - георгиев

 WWW  SIRIUSD.BIZ

Нека опитът и радостта ми да 
помогнат на страдащи и отчаяни.

Роден съм и живея в София от 
66 години. Преди няколко годи-
ни бях като затворник у дома си. 
Официално поставената ми диа-
гноза в Националната кардиоло-
гична болница - София е: лумбална 
лордоза, дегенеративни измене-
ния в междупрешленните диско-
ве, дискова херния, остеохондро-
за, спондилартроза. С денонощни 
болки в гърба движението ми бе-
ше мъчение. Хирурзите предла-
гат операция без гаранция. Лю-
бител скиор, гледах с тъга Вито-
ша и не вярвах, че отново ще се 
разхождам там.

Страдах от мигрена и при всяко 
недоспиване имах остри болки в 
главата. Болкоуспокояващите бя-
ха в шепите ми.

И още костно-ставни пробле-
ми.... Коленете ме боляха и хру-
щяха, не можех да се натоварвам, 
при все че съм мъж. Наследство 
от караула в казармата бяха раз-
ширените вени, които често пъти 
се възпаляваха. Качеството на жи-
вот и външният ми вид бяха като 
на болен старец.

Сега отново кръстосвам не са-
мо Витоша, но и България; зимата 
съм по планините на ски, лятото на 
морето. Ежедневно играя йога за 
тонус и удоволствие. Ходя много, 
карам колело.

Връщането ми към активния 
живот дължа на съдбата, която 
ме срещна с професор Димитров 
- създателя на хранителната до-
бавка "сириус - Д". Бях опитвал 
много неща и ми беше трудно да 
повярвам. Доверието ми бе спе-
челено от това, че създателят на 
храната е известен с откритията 
си, приложени в световната ле-

общност и изследвания от Ру-
сия, където приемаха, че няма 
подобен продукт - чист, безвре-
ден и много полезен. Има дока-
зателства, че засега тази храни-
телна добавка може да създа-
де хрущялна тъкан, да отпуши 
и изчисти кръвоносните съдо-
ве, да абсорбира болната, не-
функционална тъкан от всички 
органи. Освен това съдържаща 
всички аминокиселини - лесно 
усвоими.

Очакванията ми се потвър-
диха. Още първия месец изчез-
на спохождащото ме понякога 
сърцебиене, зрението ми се 
подобри.Третия месец корен-
но се подобри и външният ми 
вид - бях с по-чиста, гладка и 
свежа кожа. Изчезнаха всички 
стомашно-чревни проблеми от 
гастрит, рефлукс и стара язва. 
От главоболието ми нямаше и 
следа. След шестия месец по-
чувствах коленете си и гръбна-
ка напълно възстановени. Ши-
пове и кисти не съществуваха.

Животът ми се дели на две 
части: до срещата със "сириус 
-Д" и след нея. Предлагал съм 
хранителната добавка на мно-
го хора и познавам възстанове-
ни от труднолечими болести ка-
то автоимунните - множествена 
склероза, лупус, синдром на Ха-
шимото и още: глаукома, перде 
на очите,  дегенерация на рого-
вицата и макулата. Помагал съм 
да се подобрят с този продукт 
черен дроб, диабет, простата, 
бъбреци. Подпомага за премах-
ване на последствията от ин-
султ, инфаркт, хипертония.

може да ми се обаждате 
на телефон 

0988 948420 - христов.

чебна практика. Проучих до-
кументацията: Сертификат от 
Министерството на здравео-
пазването, Сертификат за раз-
пространение в Европейската 

Хернията е слаба зона  или от-
вор в опорните тъкани на коремна-
та стена, през която излизат органи 
- най-често черва, яйчник, матка, пи-
кочен мехур.

Причините за появата на херния-
та са две: вродено устройство на ко-
ремната стена с недостатъчно мус-
кулно покритие и вродена или при-
добита и прогресивно нарастваща 
слабост на опорните тъкани на ор-
ганизма с течение на неумолимо-
то време.  

При децата се дължи на вродена 
недостатъчност на коремната сте-
на, а при възрастните - на отслаб-
ване на тъканите. Физическите уп-
ражнения, работата, вдигането на 
тежести не са причина, а само про-
вокират болестта.  

симптоми
Видимо подуване или бучка в об-

ластта на корема, съпроводена от 
силна болка, когато бива приклеще-
на при определена поза на тялото 
или стегната дреха; затруднен сто-
мах - запек или други проблеми с 
червата; дискомфорт в областта на 
долната част на корема и слабини-
те всеки път, щом човек седи или 
повдига някаква тежест; напреже-
ние по нервните окончания и мус-
кулна слабост при херния на гръб-
начните прешлени, или т. нар. дис-
кова херния. 

Тя може да предизвика остра бол-
ка, придружена с невъзможност за 
движение поради притискане на 
централните нерви, инервиращи 
горните или долните крайници. 

При херния на кръстните или оп-
ашните нерви се усеща силна болка 
и ограничено движение в краката, а 
при херния на гръбните или вратни-
те прешлени последствията се усе-
щат в ръцете.

Хернията се лекува с промени в 
начина на живот, лекарства или хи-
рургична намеса.

рецепта
Ще са ви необходими  2-3 зелеви 

листа, 5 супени лъжици хума на прах, 
2 супени лъжици натурален ябълков 
оцет, 1 чаена чаша вода

Изсипете хумата в керамична ку-
па. Добавете оцета и водата. Раз-
бъркайте съставките до получаване 
на хомогенна смес. Напълнете тен-
джера с вода. Оставете на котлона, 
за да заври, след което премахнете. 

Потопете и извадете зелевите 
листа от нея. Нанесете сместа от 
хума, оцет и вода върху засегната-
та зона. Покрийте със зелевите лис-
та, като внимавате да не се опарите. 

Оставете да действа 30 минути и 
отстранете с мокра кърпа. 

Повтаряйте процедурата 2-3 пъ-
ти дневно до облекчаване на със-
тоянието.

Допринася за оптимизиране когнитивните функции 
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има 
профилактично действие срещу невродегенеративни 
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно старе-
ене на невроните при напредване на възрастта, силен 
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава 
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и 
антитромботично действие. Подпомага оросяването 
на мозъка по естествен начин. 

435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните 
функции на мозъка, насърчава 
паметта и концентрацията. 

Сербо IQ  
мемори комплекс

Всяка капсула от Сербо IQ съдържа 
екстракт от листата на готу 
кола, L-глутамин, стандартизиран 
екстракт от листата на двуделен 
гинко, BioPS® от соеви зърна, дос-
тавящ 25 mg фосфатидил-серин, 
фосфатидилхолин (от соеви зърна) 
- 50 мг, както и стандартизиран 
екстракт от листа на розмарин. 

За повече информация: www.revita.bg  
или на тел. 02 9530583

Съставките в продукта са 
доказано ефективни и безо-
пасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и 
настроението и НЕ ПРЕДИЗ-
ВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

ТЪРСЕТЕ В  

АПТЕКИТЕ! 

Подходящ за употре-
ба от възрастни и хора, 
подложени на умствени 
натоварвания, студен-
ти и ученици. 

 www.revita.bg 

АПТЕКИТЕ! 

Ревита - от бр. 15
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ÑËÎÂÅÑÍÈ  ÈÇÑÒÐÅËÈ

НА КУЛТУРНИ ТЕМИ БЕЗ 
ЗАКЛИНАНИЯ И АНАТЕМИ

Хумор Хумор32

Лаици

- Е, нали за петица се 
готвеше? 

- Да, ама в последния 
момент си викам: да из-
карам тройка, пък с ос-
таналите пари да си ку-
пя пиене...


В часа на класния учи-

телката разказва на деца-
та за Европа и Европей-
ския съюз. Става дума и 
за Шенгенското споразу-
мение и тя казва: 

- А най-радостното, де-
ца, е, че скоро ние ще от-
паднем от "черния спи-
сък". Какво ще направи-
те вие тогава? 

Иванчо вдига ръка: 

- Как какво, веднага 
си взимам партакешите 
и изчезвам от тая дър-
жава... 

- Е, хубава работа, Иван-
чо, а любовта към роди-
ната..? Довечера питай 
родителите си, помисли 
си и утре пак ще гово-
рим... 

На другия ден: 
- Е, Иванчо, какво из-

мисли? 
- Ами, госпожо, татко 

каза, че не съм прав. 
- Видя ли, Иванчо, и как-

во друго каза татко ти? 
- Ами каза, че като мах-

нат Шенген, е по-разумно 
да се кача на едно дърво, 

ÂÈÖÎÒÅÊÀ

ÀÏÎÑÒÐÎÔÈ

за да не ме смаже тъл-
пата.

 
родителска среща: 
- Хванаха вашия син да 

пуши марихуана! 
Бащата: 
- Той каза ли откъде я 

е взел? 
- От най-добрия си 

приятел. 
Бащата (бърше сълзи-

те): 
- Наистина ли така е 

казал? 


"колко е хубаво, че ве-
че не съм ученик и не 
трябва да ставам сутрин 
в 8 часа!" - си мислех, до-
като се приготвях за ра-
бота в 6 сутринта... 

В час по литература: 
- А сега ми кажете 

каква е дилемата пред 
Хамлет от съвременна 
гледна точка? 

- Да се ожени или омъ-
жи, госпожо!


По време на другар-

ска среща учител пита 
един от бившите си уче-
ници: 

– Имаш ли деца? 
– Да, шест! 
– О, не си се променил 

никак! В клас също нико-
га не внимаваше…


говорят си двама сту-

денти след изпит: 
- Колко изкара? 
- Тройка. страницата подготви  невена николоВа

ÊËÀÑÍÀ ÐÀÁÎÒÀ

ÀÊÎ ÁÅØÅ ×ÅÒÅÍ

ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ

Жейно ЖЕЙНОВ

За да бъдат приоб-
щени млади и ста-
ри фенове и фен-

ки към родната литера-
тура и в частност към 
родната поезия, орга-
низаторите на поетич-
ни срещи спретнаха ва-
жните събития на нео-
бичайни места. Така на-
пример бивш строевак 
в пенсия и страстен лю-
бител на мерената реч 
сподели, че с помощта 
на кмета и медиите на-
правил в родното си 
село национален пое-
тичен конкурс, продъл-
жил цели три дни на ви-
лата в ранчото му. На 
финала добре предста-
вилите се творци освен 
парични награди по-

лучи-
ли и по 
кошница розови 
домати, чорбаджийски 
чушки, патладжани и 
няколко връзки чесън.

Друг почитател на  

На когото бащата сполучи, той ще се учи!

По Константин-Кирил 
Философ

„не бях, бидох и съм вовеки” –
но днес наместо в библиотеки
учащите са в... дискотеки!

По Петко Славейков
„и личи, че съм народен –
гладен, жаден, бос и гол” –
затуй  сам в дома си роден
си поднасям хляб и сол.

По Иван Вазов
„и ний сме дали нещо на света” –
на видно място сме по бедността.

По Пейо Яворов
„историята! имена...
то – чет неизброима” –
май доста имена петна,
историйо, във тебе има!

По Асен Разцветников
„роден край прекрасен,
бащин край свещен” –
цял с бетон опасан,
тъй осакатен.

рачо ПоПоВ, сливен

зира конкурс в пещера. 
Там сред сталактити, 
сталагмити и редки ви-
дове прилепи творците 
можели в пълна степен 
да разгърнат даровани-
ята си.

Моят приятел Йор-
дан, страстен фен на 
стихоплетството, ми 
предложи в летните же-
ги да пренесем поред-
ното поетично матине 
в градския басейн. Ос-
таваше само да уточ-
ним вида на разхлади-
телните напитки и кол-
ко от участниците могат 
да плуват.

калин калиноВ

поезията пък споде-
ли на всеослушание, че 
преди няколко дни по-
белялата му глава ро-
дила идеята да органи-

Учителката задала за 
класна работа темата 
„Нашето куче”. Учени-
ците пишат и се потят, 
само Иванчо се върти и 
чака края на часа. 

Учителката си мисли: 
„Каква двойка ще му за-
въртя, само да си преда-

де тетрадката.” Звъне-
цът бие и Иванчо пър-
ви тича и си предава 
тетрадката. Учителката 
поглежда и с изненада 
открива под заглавието 
старателно изписано с 
красив почерк „Ние ня-
маме куче”.

Петко сПасоВ, Плевен 

слуЖеБна клЮка – бомба със закъснител…
сПор с колеЖкаТа, която харесваш - халосен изстрел…
ЗаПоВеД на ДирекТора – картечен изстрел…
ухаЖВане на колеЖкаТа – ловджийски изстрел…
иЗмесТВане на колегаТа – снайперски изстрел…
команДироВка на море – с 1 куршум - 2 заека…
ВнеДряВане на ноВа Технология – изстрели на 
стрелбище на „Луна парк“…
рационалиЗация – засечка в оръжието, ако не си 
включил поне двама началници…
ПреДлоЖение ПреД ДирекТора – обикновено без-
гласен изстрел…
сПор със съПругаТа – изстрел в пространството.

атанас  ЖеляЗоВ

 Напълно се убе-
дих, че със сатира об-
ществото ни не може 
да се справи. Това ме 
кара още по-яростно 
да пиша.
 Никой не казва 

колко теглят писатели-
те от тази духовна кри-
за. Всички пазят дър-
жавна тайна.
  Днешните слуги 

на народа не спазват 
никакви културни об-
носки.
 Художникът изла-

гаше картините си в 
разни изложби. Обаче 
и картините не му ос-
танаха длъжни...
  Висок стандарт: 

няма метреси без кул-
турни интереси.

Стихосбирки, томчета и книжки
от издателства с немалко грешки
висят по книжарските лавици
от писатели лаици.
Дали с труд, все още непризнат,
или преписан набързо плагиат  –
дейност, пълна с образи и тропи,
само дето няма кой да купи.
Вмъкване на някакви езици
с неразбираеми чуждици -
трупат се в огромните витрини
заедно с компютърни картини.
Подминава книгите народа,
но защо и той да се не пробва
в стих и проза – кой ли днес чете,
може пък все някой да го разбере.

силвия милеВа, Варна

Турхан расиеВ

Петър 
БАГАЛЕВ

Назначили сина на бай Кольо за отговорник на 
рибарника. Но го надчели. Баща му продал крава-
та и внесъл парите. Шукри, комшията, го срещнал 
и му вика: „Никола, синът ти получи нечетен риба 
и ти продаде кравата. Ами ако беше четен, чарда-
та нямаше да ти стигне."

Слави БОРИСОВ

От триезичници опазихме словото, 
но от злоезичници как да го опазим?


